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الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي 

 االفتراضي 

 :تحت عنوان

 اختطاف ألاطفال واختفاؤهم

 حمايةالواقع وسبل ال

 الجزء ألاول 

 

 
ورد في هذا ما  والتنظيمية مسؤوليةالعلمية  وال اللجانامللتقى  املركز  ورئيسةال يتحمل 

 من آراءالكتاب 

املداخالت هم وحدهم من يتحملون  ويبقى أصحاب قناعاتهم،تعبر بالضرورة عن  ال وهي

 كامل املسؤولية القانونية عنها
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 :  املؤتمر  الدولي  

 اختطاف االطفال واختفاؤهم الواقع وسبل الحماية

Kidnapping and disappearance of children, reality and 

means of protection 

املختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات من   

 .املحيط إلى الخليج إضافة ملعالجة املشاكل الحضارية املشتركة

 : برلين في التعاون مع –ومقره أملانيا   العربي_الديمقراطي_املركزي   ضمن هذا السياق يسعدنا ف

 اليمن –   جامعة إب 

 الجزائر-1مخبر اللهجات ومعالجة الكالم، جامعة وهران 

ولـي العلمي تحت  اختطاف الاطفال واختفائهم الواقع وسبل الحماية –  :عنوان تنظيم الـمؤتمـر الـدَّ

حاضر املرئي عبر تطبيق  م 8588  / 50/   82 – 82  يامأ
َّ
ة الت  Zoom اقامة املؤتمر بواسطة تقنيَّ

 الجزائر –املركز الديمقراطي العربي  –تمار   ربيعة .د: رئيس املؤتمر

 :الرئاسة الشرفية

 اليمن –رئيس، جامعة إب  – املنصوبطارق أحمد قاسم . د.أ 

 نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي  – د فؤاد عبد الرحمن حسان.أ– 

 اليمن

 الجزائر-1مديرة مخبر مخبر اللهجات ومعالجة الكالم، جامعة وهران – د سعاد بسناس ي.أ 

 لينبر  –أملانيا  –رئيس املركز الديمقراطي العربي  – عمار شرعان. أ 

 اليمن –   جامعة إب– د نبيل أحمد العفيري .أ : مدير املؤتمر 

 رئيس تحرير مجلة العلوم السياسية  –ناجية سليمان عبد هللا . د :رئيس اللجنة العلمية

 والقانون 

 اليمن –   جامعة إب –فضل قاسم الحضرمي . د  : رئيس اللجنة التحضيرية 

 تحرير املجلة الدولية للدراسات الاقتصاديةرئيس  –احمد بوهكو . د:  املنسق العام 

 املركز الديمقراطي العربي  –املدير ألاداري  –كريم عايش . أ :رئيس اللجنة التنظيمية– 

 برلين –أملانيا 

 

 

https://business.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?hc_location=ufi
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 :اللجنة العلمية  

 الجزائر -بن دريدي منير، جامعة سوق أهراس. د 

 الجزائر -1-قسنطينة جامعة منتوري  -ب-أستاذة محاضرة  – لعريبي خديجة . د 

 الخمـس  –كلية آلاداب  –دكتوراه علم الاجتماع الطبي جامعة املرقب  –عائشة فرج ابراهيم العائب . د

 ليبيا –قسم الفلسفة وعلم الاجتماع 

 الجزائر –جامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة  –زعادي محمد جلول . د 

 كليــة الحقــوق بوجــدة إطــار ســابة بوشيــة ج ــة الشــرق  –أســتاذة القــانون الخــا    د خديجــة الشــيبا ي– 

 املغرب

 جامعــة  –أســتاذ مســاعد نــحة نفســية قســم علــم الــنفس كليــة آلاداب  –فتحيــة ســالم ســالم ا جــال . د

 ليبيا –دكتوراه فلسفة   –  سبها

 السودان –جامعة امدرمان  –  نون دكتوراه الشريعة والقا –  عبد هللا صالح  دينا. د 

 موســــكو  –روســــيا  –دكتـــوراة هندســــة ميكانيكيـــة تخصــــ  هيـــدرولي    فـــرج احمــــد الـــزروق بــــارود ــــــــــــــــــــــ. د

 ليبيا – الجامعة التقنية املدير التنفيذي للمنظمة الليبية للحقوق و العدالة 

 السودان –الجغرافيا قسم  -كلية التربية -إبراهيم عبد اللطيف عبد املطلب خوجلي جامعة كسال. د 

 العراق –دكتوراه في التاريخ املعاصر  –حسين عبد الحسين عباس الزهيري . د 

 العراق –جامعة تكريت  –دكتوراه علم الاجتماع اختصا  انثروبولوجيا  –سرمد الخزرجي . د 

 عميـــد كليـــة الدراســـات  –دكتـــوراه تربيـــة تخصـــ  منـــاس  وطـــرق تـــدريس  –رنـــا فتمـــي محمـــد العـــالول . د

 فلسطين –جامعة غزة -املتوسطة

 الجزائر –أبو القاسم “ 2“جامعة الجزائر  –دكتواره العلوم في علم النفس املدرس ي  –  كلثوم  العايب. د 

 لبنان –الجامعة إلاسالمية لبنان  –قانون خا   –يوسف املعموري . د 

 العراق –املوصل املوصل جامعة  –العام   فلسفة في القانون  –الصفو   هللا  نوفل علي عبد. د 

 كليـــة إلاســـرا   –قســـم إلاعـــالم  فـــي مـــدرس   –مـــدرس فـــي علـــوم الاتصـــال والاعـــالم  –علـــي مولـــود فاضـــل  . د

 لعراقبغداد ا-الجامعة ألاهلية العراق

 لعراقا -جامعة املوصل –دكتوراه في القانون الخا   –  أوان عبد هللا محمود الفيض ي. د 

 الجزائر – 1جامعة باتنة –طرشان حنان . د 

 الجزائر– جامعة سطيف  –  الاجتماع  علم  دكتوراه علوم –رابح هزيلي . د 

 الجزائر –  الاجتماع العائلي جامعة قاصدي مرباح ورقلة  خرياطة دكتوراه علم  خديجة. د 

 املـــدار املعرفـــي للدراســــات رئـــيس تحريــــر مجلـــة املـــدارات الاجتماعيــــة الصـــادرة عـــن مركــــز  –ســـ لي ســـليم . د

 لجزائرا– وألابحاث 

 العراق –جامعة بابل  –قانون عام  دكتوراه  –ميثم منفي كاظم العميدي . د 
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  الجزائر –جامعة قاصدي مرباح ورقلة  –قانون ألاعمال   دكتوراه –كركوري مباركة حنان . د 

 ليبيا –املراقب   جامعة –وتخطيط اجتماعي   دكتوراه تنمية –محمد أحمد علي الدوما ي . د.أ 

 لجزائرا– جامعة العربي التبس ي  –دكتوراه قانون جنائي  –بوقصة ايمان . د 

 جمهوريةةة مصةةر  –فلســفة التربيـة جامعــة عـين شــمس   دكتــوراه –مـروان كــاظم وجـر حمــود السـاعدي . د

 العربية

 القاســم ســعد  أبــو  2جامعـة الجزائــر –أســتاذة محاضــرة صـنف أ بقســم علــم الــنفس  –ججيقـة قــزوي . د

 لجزائرا -هللا

 أ   أســـتاذة محاضـــرة قســـم الجزائـــر -1كليـــة الحقـــوق جامعـــة إلاخـــوة منتـــوري قســـنطينة  –كريمـــة بر ـــي  .د

 الجزائر –تخص  قانون خا     

 الجزائر –جامعة محمد بوضياف املسيلة  –في القانون الجنائي   دكتوراه علوم –قــــــــــرقــــــــور حدة . د 

 الجزائر –جامعة عباس لغرور خنشلة – دكتوراه علم النفس العيادي  –ن عش ي سعيدة ب. د 

 العراق –جامعة كربال   –دكتوراه قانون  –رجا  حسين عبد ألامير الباوي . د 

  الجزائر –جامعة قاصدي مرباح ورقلة  –تخص  تنمية  –أستاذة محاضرة أ  –د صورية فرج هللا 

 سوريا –جامعة دمشة  –ت الدولية دكتوراه في العالقا –بشار نرش . د 

 الجزائر –ألاغواط ” عمار ثليجي“تخص  حقوق إلا سان والحريات جامعة  –غريبي يمي . د 

 ــــة   دكتــــــوراه فــــــي العلــــــوم –حــــــاكم موســــــ ل عبــــــد حضــــــير الحســــــناوي . د.أ ــــة التربويــ ـــية الكليــ ــ ــــة والنفسـ التربويــ

 العراق –املفتوحة كربال  

 فلسطين –جامعة فلسطين ألاهلية  –عكة   محمد. د 

 الخرطوم  –الزعيم ألازهري   جامعة-دكتوراه الفلسفة في التاريخ  –يوسف محمد فالح بني يو س  . د– 

 السودان

 1جامعـة إلاخـوة منتـوري قسـنطينة  –تخصـ  قـانون العقوبـات والعلـوم الجنائيـة  –بن تركي ليلـى . د – 

 الجزائر

 الجزائر – 2الجزائر  جامعة أبو القاسم سعد هللا –الاجتماع الديني   علم –وب بوسرس  حسان. د 

 مصر –عين شمس   جامعة –دراسات الطفولة   فلسفة  دكتوراه –  سامية مختار ش بو . د 

 مصر –جامعة بنها  –دكتوراه قانون مد ي  –نهلة أحمد فوزي أحمد محمد البرهيمي . د 

 مصر –جامعة املنصورة  –النفس   الصحة النفسية وعلم – عشران   منصور   كريم. د 

 مصر –جامعة الزقازية  –دكتوراه في الاقتصاد واملالية  –وفا  عبدهللا عبدالعال حبيش ل . د 

 مركــز البحــث فــي العلــوم إلاســالمية والحضــارة– عمــر بــن عيشــوش تخصــ  شــريعة وقــانون . د CRSIC 

 ئرالجزا –ألاغواط 

 كليــــة  ملــــام الكــــاظم  –أســــتاذ دكتــــور فــــي العلــــوم التربويــــة والنفســــية  –حيــــدر كــــريم جاســــم الجزائــــري . د.أ

 العراق إلاسالمية الجامعة  للعلوم
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  لجزائر  جامعة بجاية ادكتوراه علم النفس املدرس ي ، عبدي سميرة ، . د. 

 جامعــة الجزيـــرة -عميــد كليــة القـــانون -دكتــوراه الفلســـفة فــي القـــانون  –علــي حســين الجيال ـــي حســين . د - 

 السودان

 قاملــة   1491مــاي  8حقــوق جامعــة دكتــوراه دولــة تخصــ   –أســتاذة محاضــرة ا  –آمــال بــن صــويلح . د،

 لجزائرا –

 ـــن م يـــــدي أم البـــــوا ي  -دكتـــــوراه تخصـــــ  علـــــم الـــــنفس املر ـــــ ي –عـــــروج فضـــــيلة . د  –جامعـــــة العربـــــي بــ

 الجزائر

 مصر –جامعة اسيوط  –دكتوراة في القانون الدولي  –سعد غازي املطيري . د 

 لجزائرا –جامعة وهران  –دكتوراه في الشريعة والقانون  –عباس حفص ي . د 

 ليبيا –  جامعة سبها –الاجتماع الجنائي  –مبروكة عبدالسالم غيث فراوي . د 

 جامعة الحسن  –القانون العام والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والسياسية  –سديري نبيل . د

 املغرب –ألاول 

 لجزائرا –جامعة العربي التبس ي  –دكتوراه علوم في القانون العام  –يمي بدايرية . د 

 املغرب –الحسن ألاول بسطات   جامعة –انون ألاعمال دكتوراه ق –با ي محمد فاضل . د 

 تخصــــ  عالقــــات دوليــــة وقــــانون املنظمــــات الدوليــــة جامعــــة –شــــمامة بوترعــــة شــــ ادة دكتــــوراه علــــوم . د

 الجزائر –إلاخوة منتوري قسنطينة 

 العراق –تخص  ألادب العربي القديم   جامعة ذي قار كلية آلاداب –حسن خضير   يمى  .د 

 جامعـة الجزائـر -أستاذة محاضرة أ بقسم علم النفس تخصـ  علـم الـنفس العيـادي – يزة بركوش فا  د

 لجزائرا 2

 جامعـــة عـــين  –دكتـــوراه فـــي الحقـــوق، تخصـــ  قـــانون جنـــائي دولـــي  –أســـما  علـــي املزواـــي بـــن الحـــاج . د

 جمهورية مصر العربيةشمس القاهرة 

 الجزائر – 2جامعة الجزائر  –دكتوراه في علم النفس العيادي  –إيمان بوشعيب .د 

 اليمن -عبدهللا محمد الفالحي جامعة إب. د.أ 

 اليمن -محمد أحمد لطف الجوفي جامعة إب.د.أ. 
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 : كلمة  الكتاب   

 :املرسلين سيدنا  محمد  صلى هللا عليه وسلم  شرف أبسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على      

 – طـــارق أحمـــد قاســـم املنصـــوب. د.أ ،معـــالي  معـــالي  ألاســـتاذ  عمـــار شـــرعان رئـــيس املركـــز الـــديمقراطي            

نائـــب رئـــيس جامعـــة إب للدراســـات العليـــا  – د فـــؤاد عبـــد الـــرحمن حســـان.أمعـــالي   الـــيمن –رئـــيس، جامعـــة إب 

مــــديرة مخبــــر مخبــــر اللهجــــات ومعالجــــة الكــــالم، جامعــــة  – د ســــعاد بسناســــ ي.أمعــــالي  الــــيمن –والبحــــث العلمــــي 

إنـه  مـن دواعـي سـروري أن ارحـب بكـم فـي هـذا الصـباح    و  ـلضيوف الكرام السادة العمدا  ،  ا الجزائر-1وهران

فقــــد تشــــرف مايــــة ، نفتــــتح فعاليــــات املــــؤتمر  الــــدولي  املعنــــون  اختطــــاف ألاطفــــال واختفــــا هم الواقــــع وســــبل الح

مخبــــــر اللهجــــــات ومعالجــــــة الكــــــالم، جامعــــــة  و  الــــــيمن –   جامعــــــة إباملركــــــز الــــــديمقراطي العربــــــي بالتعــــــاون  مــــــع 

والـذي   ينعقـد يـومي  الدولي اختطاف ألاطفال واختفا هم الواقع وسبل املعالجـة بتنظيم املؤتمر الجزائر -1وهران

حاضر املرئي عبر تطبية  2522/  51/  24و  28 ة التَّ  .     Zoomبواسطة تقنيَّ

أســــجل اعتــــبازي الكبيــــر للمشــــاركة فــــي هــــذا املــــؤتمر وغـــــايحي أن أقــــدم الجديــــد واملفيــــد فــــي مجــــال حمايــــة الطفولـــــة  

ش وهـــي خاصــة وأن موضـــوع  هــذا املـــؤتمر حســاس للغايـــة ف ــو يـــأتي كتتــويج  لر يـــة ورســالة تمـــس ف ــة حساســـة  أ

سـوا   علـى  الطفولة من ظاهرة الاختطـاف  معرفة   سبل حماية  املؤتمر  إننا  نحاول من خالل هذا  ، الطفولة

 .بما في ذل  النفس ي والتربوي     الصعيد القانو ي أو الاجتماعي

إن   موضـــــوع اختطـــــاف ألاطفـــــال تكمـــــن أهميتـــــه  علـــــى الصـــــعيد ألاكـــــاديمي  كونـــــه  يالمـــــس مجموعـــــة مـــــن العلـــــوم  

الا سانية والاجتماعية والقانونيـة  وهـي علـوم ذات عالقـة تكامليـة خاصـة   عنـد  البحـث  عـن سـبل الوقايـة  مـن 

والاختفا  مـن  حيـث  الجانـب املفـاهيمي  هذه الظاهرة ، وقد تناولنا فيه املحاور  الجوهرية   لظاهرتي الاختطاف

كمـا   حاولنـا أن نتعـرف علـى دور إلاعـالم   ثار املختلفة الناجمة عنهـاوكذل  أسباب انتشار الظاهرة  وآلاللظاهرة  

 :واملواثية الدولية  والقانون  في الحماية من هذه الظاهرة

حيـــث شـــارن فيـــه نخبـــة مـــن تمثـــل إضـــافة نوعيـــة وإن  مـــن  ثمـــرات   هـــذا  املـــؤتمر  تلـــ  التوصـــيات العلميـــة الحـــي 

اســـاتذة  مـــن دول عربيـــة، ســـاهمت معـــرفتهم وبحـــو هم فـــي تنـــاول ظـــاهرة  اختطـــاف ألاطفـــال  باملجتمعـــات العربيـــة  

وطـــرح   توصـــيات  ترفـــد  مجموعـــة  مـــن املبـــادرات الحـــي يؤمـــل ان تتخـــذها وطـــرح  التـــدخل الوقـــائي ل ـــذه الظـــاهرة 

اهرة و أخيــــرا  شــــكر كــــل مــــن ســــاهم  فــــي نجــــاح  هــــذا املــــؤتمر وكــــل املشــــاركين فيــــه  الج ــــات الفاعلــــة للحــــد مــــن الظــــ

طـــارق . د.أ ،معـــالي ورئـــيس جامعـــة إب الـــيمن   ونخـــ  بالـــذكر رئـــيس املركـــز الـــديمقراطي   ألاســـتاذ عمـــار شـــرعان

وألاســتاذ   ، ـــــــــورئيسة مخبــر اللهحــات ومعالجــة الكــالم ألاســتاذة الــدكتورة ســعاد بسناســ ي   أحمــد قاســم املنصــوب

كــــذل  بوهكــــو  ، حمــــدالــــدكتور فضــــل قاســــم الحضـــرمي والــــدكتور  أ كـــريم  عــــايش والــــدكتورة  ناجيــــة ســـليمان و 

ج ـــود الـــزمال  فـــي اللجنـــة العلميـــة والتنظيميـــة وأتقـــدم  بـــوافر  الامتنـــان  ا عـــز وجـــل و إلـــى  كـــل مـــن شـــاركنا  فـــي 

 .فعالياته 

 وهللا ولي  التوفية

 ربيعة تمار: الدكتورة  
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 يمالعل

 : املؤتمر  ديباجة  

و   على املستوى العربي  و اختطاف ألاطفال مصدر قلة عالمي للحكومات واملجتمعات وألاسر  اختفا   تعد ظاهرة

من الظواهر إلاجرامية الخطيرة الحي اكتسحت مجتمعنا في آلاونة ألاخيرة ودقت ناقوس الخطر،   وهي  ،  الدولي

آلاونة ألاخيرة بشكل كبير  في   الظاهرة  هذه   تفشت  حيث اط افراده وأصبحت تهدد كيانه وتبث الرعب في أوس

جريمة الاختطاف زاد من حالة الخوف لدى ألافراد ما جعل ا موضوع  تركيب إلاعالم على   وملفت لالنتباه، كما أن

  من خالل تزايد لآلبا  وألام ات ، ما أكسبها أهمية بالغة في كافة ألاصعدة، وذل الساعة والشغل الشاغل خاصة 

 .  والقصر  ألاطفال على   الخطف و الاعتدا ات  عدد حاشت

تشير الحقائة وألارقام إلى  هذه الجريمة ملشاكل كثيرة اهم ا مشاكل في التعليم والبطالة والفساد، كما   وتعود

في العصر الحديث في  ارتفاع وتيرة عمليات الاختطاف في العالم في السنوات ألاخيرة ،ولقد تطورت هذه الجريمة

وانفصال الوالدين واملطالبة   ضحايا الطالق  من  تختلف أسباب الاختفا  والاختطاف   غاياتها وأساليبها ،حيث

  دون توفير سبل للحماية ، و من الجرائم استغالل جنس ي أيضا   للعمل و الطفولة  ومن استغالل   بالذمة املالية

  تباع وتشترى ،  حيث باتت الطفولة” الاستغالل الاقتصادي للطفل‘ي الظاهرة والحي تعد سببا لتفش   املستحدثة

املنظمة ، ومن مثال ذل  أيضا خطف الفتيان والفتيات بهدف   تقع تحت سقف الجريمة  وأغلب تل  الجرائم

ة املتعرضين ل ا الابتباز املالي أو خطف م يهدف القتل أو إلايذا  أو الحجز، وقد برزت هذه الظاهرة وازدادت معانا

وأن هذه الجريمة تتنافى مع القيم و املبادئ السامية للمجتمع ملا ل ا من   خاصة ألاخيرة واجتماعيا   آلاونة  وذويهم في

 . ألاسري   الظاهرة وتزايد ال لع  ا عكاسات و مخلفات و أثار سلبية الفرد واملجتمع وفي ظل تفاقم

  من مفاهيم نظرية إلى  أهم القضايا املتعلقة بظاهرة اختطاف ألاطفال الدولي للتعرف على  املؤتمر  هذا  جاء

طرح التساؤل   التطرف إلى ألاسباب والتعرف على الجرائم البشرية التي بات الطفل ضحية لها ، وعليه يمكن

 : التالي

 ماهي العوامل الرئيسية شنتشار ظاهرة اختفا  واختطاف ألاطفال ؟ 

  الاستغالل ؟  من سماسرة ألاطفال ،ومن جميع أنواعكيف يمكن حماية الطفولة 

 ألاطفال من جريمة الاختطاف؟  لحماية  والقانونية  املسؤولية املجتمعية  ماهي 

  :ألاهداف الرئيسية للمؤتمر

 الاجتماعي لظاهرة اختفا  واختطاف ألاطفال  التعرف على الواقع . 

 توضيح ألاسباب الحي أدت إلى انتشار الظاهرة . 

 طرق ملختلف الجرائم ضد الطفولة واملتسببة في تزايد  سب ظاهرة اختفا  واختطاف ألاطفالالت. 

 التعرف علة املسؤولية الاسرية واملجتمعية وإلاعالمية والقانونية لحماية الطفولة من ظاهرة الاختطاف. 

 من جرائم  الطفولة  طرح توصيات علمية بشأنها مكافحة الظاهرة والتعرف على الحلول الواقعية لحماية  

 الاختطاف
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  :محاور املؤتمر العاملي 

 الاختطاف، الاختفا  القسري لألطفال، ألاطفال املفقودين، العنف ضد  :إطار مفاهيمي ملوضوع الدراسة   _أوش
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 .تبة على املجتمعاملتر 

 دور ألاعالم واملجتمع في الكشف عن ظاهرة اختفا  واختطاف ألاطفال -رابعا 

 القانون ومنظمات حقوق الطفل ودورهما في توفير سبل حماية ألاطفال من الاختفا  والخطف -خامسا. 
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 إلاطار املفاهيمي لجريمة اختطاف ألاطفال 

 (ألاسباب و الحلول ) 

 رابح سيساني                                                                                               ميرة شاوش ي            

 أ  أستاذ محاضر                                                                                                    طالبة دكتوراه علوم التربية إرشاد وتوجيه

 مخبر التربية والوقاية والتنمية الاجتماعية                    وصناعة القيم                          والرأي العام  مخبر    الاعالم

 واملستدامة

 الجزائر بخميس مليانةجامعة الجياللي بو عامة                                              جامعة الجياللي بو عامة بخميس مليانة الجزائر

  :ملخص

يعتبر الطفل فردا ضروريا كغيره من أفراد املجتمع، وله احتياجات ورغبات أساسية شبد من 

إشباع ا في ظل ألاسرة واملجتمع، لكن في آلاونة ألاخيرة أصبح هذا الطفل ش يتمتع بكل حقوقه، حيث 

تمثلت في جريمة اختطاف ألاطفال الحي أصبحت حديث الساعة بين نعا  في حقه انتشرت جريمة خطيرة وش

العديد من دول العالم عربية كانت أو أجنبية، فاملجتمع الجزائري كغيره من البلدان الذي تعرض إلى هذه 

الجريمة، حيث أصبحنا  سمع كالما كثيرا حول طفال تم اختطافه من املكان كذا وعلى الساعة كذا وتم 

وهذا ما جعل الكثير من ألاطفال  وألاسر الجزائرية يعيشون حالة خوف ورعب أثنا  ذهاب به، قتله أو تعذي

و مما شش  فيه أن هنان عدة ، مثال أبنائهم إلى املدرسة أو لقضا  حاجة ما كاللعب بعيدا عن البيت

سليط الضو  على أسباب ورا  هذه الجريمة، وفي هذا إلاطار ارتئ الباحثان تقديم هذه الورقة البحثية لت

إلاطار املفاهيمي لجريمة اختطاف ألاطفال، وذل  بهدف التعرف على مف وم ا وأهم ألاسباب الحي أدت إليها 

للحد منها، وذل  بإتباع املنه  الوصفي، والاستناد على  الاعتبار  وصوش إلى الحلول الحي يجب أن تأخذ بعين

 .الدراسات السابقة والبحوث الحي تطرقت إليها

 .ألاطفال، الاختطاف، جريمة الاختطاف، اختطاف ألاطفال :لكلمات املفتاحيةا

The first axis: a conceptual framework for the subject of the study: kidnapping, enforced disappearance of 

children, missing children, violence against children, crimes against children, family neglect, and the 

flight of children. 

Presentation title: The conceptual framework of the crime of child abduction (causes and solutions) 

Abstract: 

The child is considered a necessary individual like other members of society, 

and he has basic needs and desires that must be satisfied within the family and 
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 society, but recently this child has not enjoyed all his rights, as a serious and heinous 

crime has spread against him represented in the crime of kidnapping children, which 

has become the talk of the hour among Many countries in the world, whether Arab or 

foreign, Algerian society, like other countries that have been subjected to this crime, 

where we hear a lot about a child who was kidnapped from such and such an hour and 

was killed or tortured, and this is what made many Algerian children and families live 

in a situation Fear and terror while their children go to school or spend some need 

such as playing away from home, and there is no doubt that there are several reasons 

behind this crime, and in this context, the researchers decided to present this research 

paper to shed light on the conceptual framework of the crime of kidnapping children, 

with the aim of identifying Its concept and the most important reasons that led to it 

and the solutions that must be taken into account to reduce it, by following the 

descriptive approach, and based on previous studies and research that touched upon it. 

Keywords: children, kidnapping, kidnapping crime, kidnapping of children. 

  :مقدمة

والجدير قدم إلا سانية،  منذ موجودة وقديمةهي بل  وليدة العصر  ألاطفال جريمة غير اختطاف

 حديث أنها في آلاونة ألاخيرة استفحلت وتفشت بشكل كبير و رهيب وملفت لالنتباه، ما جعل ا بالذكر هنا

في كافة ألاصعدة، وذل   أهمية بالغة أعطاهاألاطفال، ما وعائالت الساعة والشغل الشاغل خاصة ألوليا  

من اعتدا ات أخرى تصل إلى  نجم عنهاعدد حاشت اختطاف ألاطفال وما يمن خالل الارتفاع  املتبايد في 

مابين الاعتدا  الجنس ي، الاعتدا  الجسدي، الثأر أو ما  ف، كما يتراوح الاختطاحد إزهاق أرواح م بدم بارد

يعرف بتصفية الحساب، املتاجرة باألعضا ، القتل، والاختطاف من أجل التسول بهؤش  ألاطفال الحي 

 .أصبحت شائعة في الشوارع في كل البلدان العربية أو ألاجنبية

انتشارا مبالغا من جريمة اختطاف  والجدير بالذكر أن الجزائر كغيرها من املجتمعات الحي ش دت

ألاطفال، إذ أصبحت ألاسر الجزائرية تعيش هلعا يوما بعد يوم بسبب ما تسمعه من القنوات التلفزيونية 

ومواقع التواصل الاجتماعي وما تكتبه الصحف عن الحاشت الحي تم خطف ا وماذا حدث ل ا، كما أصبح 

فا ورعبا مما يحدث ألقرانه من ممارسات شنيعة في الطفل الذي حرم من حريته الطبيعية يعيش خو 

حق م، وهذا ما دفع أغلب ألاطفال إلى عدم ممارسة ححل أبسط حقوق م مثال كاللعب مع أقرانهم، الذهاب 

 .، وبالتالي كل هذا يؤثر على الحالة النفسية والصحة النفسية لألسر وألاطفال...إلى املدرسة لوحدهم

 :إشكالية الدراسة

جريمة اختطاف ألاشخا  من الجرائم الخطرة الحي تشكل اعتدا  على ( 81  . 2518) شروفيعتبر 

حرية إلا سان، وتمس بالفرد واملجتمع على حد السوا ، ذل  أن جريمة الاختطاف تعد اعتدا ا على حة 

دعامة من املجني عليه في التنقل والتجوال بحرية كاملة، با ضافة إلى إلاضرار بأمنه الشخص ي باعتباره 
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دعائم الحرية الشخصية، كما أن اختطاف إ سان واحتجازه وقيد حريته وإخافته وإرهاقه وإرعابه له  

 .عدوان على املجتمع بأسره

درجة كبيرة من  ابلوغ في من الجرائم الكبرى تعد  جريمة اختطاف ألاطفال والجدير بالذكر أن        

لوطني والدولي أمرا حتميا ش يمكن التغا  ي عنه، باعتبار أن الخطورة الحي باتت مكافحتها على املستوى ا

 (15  . 2516. قادة ). الطفل هو املكون ألاساس ي لألسرة والجرائم الحي تقع عليه شسيما تقييد حريته

ألاخذ : بأنها( 111  . 2518)وفي هذا الصدد فيمكن تعريف جريمة اختطاف ألاطفال حسب زواوي 

مادية أو معنوية ، أو عن طرية الحيلة والاستدراج ملا يمكن أن يكون محال ل ذه السريع باستخدام قوة 

 .الجريمة وإبعاده عن مكانه، أو تحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه

وجريمة اختطاف ألاطفال خلفت في املجتمع الجزائري مجموعة من السلوكيات لم تكن موجودة في 

ها على جوانب الشخصية والنفسية والاجتماعية لألفراد، وبالخصو  زمننا القريب، با ضافة إلى ا عكاسات

 (637  . 2514. سباغ والعببوزي ). أن هذه الجريمة تمس ف ة هشة  وهي ألاطفال

الطفل هو ذل  الفرد البري  الذي ش يتجاوز سن الثمانية عشر عاما، فإنه ليس لديه  نوباعتبار أ

العالم عامة وألاسرة  تسلط عليه، هذا ما جعل أغلب أسر مجتمعاالقدرة الكافية ملواج ة املجرم الذي ي

الجزائرية خاصة تعيش حالة خلع ورعب دائم خوفا من اختطاف أبنائها ، ومن هذا املنطلة تم طرح 

 ماهية جريمة اختطاف ألاطفال؟: التسا ل التالي

 :ويندرج تحت هذا السؤال التسا شت الفرعية التالية

 طاف ألاطفال؟ما مف وم جريمة اخت -

 ما هي  سبة انتشار جريمة اختطاف ألاطفال؟ -

 ما هي العوامل املؤدية شرتكاب جريمة اختطاف ألاطفال؟ -

 ما هي أنواع جريمة اختطاف ألاطفال؟ -

 ما هي خصائ  وأغراض جريمة اختطاف ألاطفال؟ -

 ما هي آلاثار الناجمة عن ارتكاب هذه الجريمة؟ -

 آليات الوقاية للحد من انتشار هذه الجريمة؟ما هي أهم الحلول املقترحة أو  -

 :أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة الوصول إلى تحقية ألاهداف التالية

 .التعرف على مف وم جريمة اختطاف ألاطفال -
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 .التمكن من معرفة  سبة انتشار جريمة اختطاف ألاطفال في بعض بلدان العالم - 

 .التعرف على أنواع جريمة اختطاف ألاطفال -

 .التمكن من معرفة أهم الخصائ  وألاغراض لجريمة اختطاف ألاطفال -

 .حصر أهم العوامل املؤدية شرتكاب هذه الجريمة -

 .التمكن من معرفة أهم آلاثار الناجمة عن ارتكاب هذه الجريمة -

 .ذكر أهم الحلول املقترحة أو آليات الوقاية للحد من انتشار هذه الجريمة -

 :أهمية الدراسة

جريمة اختطاف ل إلاطار املفاهيمي  ة الدراسة من أهمية املوضوع الذي تناولته واملتمثل فيتكمن أهمي

كما أنها تضيف ولو شي ا قليال لألدب ألاطفال، با ضافة إلى أهمية الف ة املدروسة وهي شريحة ألاطفال، 

الجريمة ومن النتائج  النظري، وقد يستفيد الباحثين والقائمين على حماية ألاطفال من آليات مكافحة هذه

 .املتوصل إليها، و كذل  من التوصيات املقترحة في مجال عمل م وتخصص م

 :مفهوم جريمة اختطاف ألاطفال – 1

) الوقوف على املفاهيم املكونة ل ا وتفكيك ا  اإن التعريف بجريمة اختطاف ألاطفال يقتض ي من

 (.الجريمة، الاختطاف، ألاطفال

بأن الجريمة هي كل فعل تحركه ( 85 . 1478) يرى مأمون سالمة :املفهوم الاجتماعي للجريمة  –1 – 1

البواعث ألانانية وتدفعه البواعث غير الاجتماعية ومن شأنه أن يسبب أضرار لشروط الحياة وتعارضا مع 

ألاخالق بين شعب معين وفي زمن معين، والبعض عرف ا بأنها كل فعل ينطوي على تعريض شروط حياة 

 (91 . 2521. ناجح ونوادري ). ألاساسية للجماعةالجماعة للخطر، أو بأنها كل فعل يوجه ضد املصالح 

ويرى الباحثان أن الجريمة هو ذل  الفعل الذي يقوم به شخصا ما في حة شخصا آخر من أجل 

 .تهديده والسيطرة عليه وإلحاق به ألاذى، وهذا الفعل يتنافى مع قواعد وأخالق املجتمع

رة إلى املف وم الذي يتشابه معه، أش وهو قبل الانطالق في تعريف مصطلح الاختطاف شبد من إلاشا

 .الاختفا ، ف نان فرق واضح بين املف ومين شبد من التطرق إليه وذكره

 :مفهوم الاختفاء – 8 – 1

الذي يرى بأن  (217 . 2513)إلاشارة إليه هو تعريف ميمو ي   يجدر لالختفا  تعاريف كثيرة، وما 

وهو اختفا  مؤقت أو طويل دون تبليغ العائلة، وعندما يتكرر ال رب ( Fugue)هو ما يسمل بال رب   الاختفا

فيؤدي إلى التشرد، وال روب عكس التشرد يكون عموما مؤقتا، عند إلاناث ال رب يصبح تشردا نظرا لرفض 
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العائلة للبنت، كل هرب يعتبر كعار يمس عرض العائلة وسمعتها، فال روب وسيلة لتخفيض للضغوط  

 (12 .  2517.روبي) . اخليةالخارجية والد

 :مفهوم الاختطاف -3 – 1

، (خطف)أن كلمة اختطاف اسم مشتة من املصدر  (12  . 2516)قادة رى ت:  التعريف اللغوي  – 1 – 3- 1

 .أي جذبه وأخذه بسرعة واستلبه واختلسه: أي مر سريعا، والش ي  خطفا: خطفا، خطفانا

 (15. آلاية .سورة الصافات)(. إش من خطف الخطفة فأتبعه ش اب ثاقب: )وفي التنبيل العزيز

 . والخطف هنا اختالس مسارقة، وأخذ الش ي  بسرعة

 (25. آلاية. سورة البقرة)(. يكاد البرق يخطف أبصارهم: )وجا  في القرآن الكريم أيضا

 .بأبصارهم فيأخذها بسرعة أي يقارب البرق لشدته وقوته وكثرة ملعانه أن يذهب

 : التعريف الاصطالحي – 8- 3- 1

من قانون العقوبات الجزائري  324 -326ويمكن تعريف الاختطاف من خالل قرا ة نصو  املواد 

بعنف أو تهديد أو تحايل أو دون ذل ، من ألاماكن الحي وضعوه فيها من  18أخذ قاصر لم يبلغ سن " بأنه

م حفظ حقه في ل م حة حضانته أو رعايته أو إلاشراف عليه وحرمانه من املحيط الاجتماعي الطبيعي وعد

 (115  . 2518. بوحنيكة وبلبكاي). التمتع بحريته وحقوقه املكفولة قانونيا

ألاخذ السريع باستخدام قوة مادية أو معنوية، أو عن : الاختطاف بأنه (165  . 2518)وتعرف عبيد 

خط سيره  طرية الحيلة والاستدراج ملا يمكن أن يكون محال ل ذه الجريمة وإبعاده عن مكانه، أو تحويل

 .بتمام السيطرة عليه

ويرى الباحثان أن مف وم الاختطاف يتمثل في ذل  الفعل الذي يمارس بسرعة سوا  كان ذل  

باستخدام قوة مادية أو معنوية، أو عن طرية الحيلة والاستدراج بهدف إبعاد املجني عليه من مكانه إلى 

 .يه وإلحاق ألاذى بهمكان آخر دون علم أحد أفراد عائليته، بهدف السيطرة عل

 :مفهوم الطفولة و الطفل - 4 – 1

هو الصغير من كل ش ي ، ويطلة الطفل في اللغة بأن  (996  . 2525)يرى كل من حسيني ونقبيل 

مادام ناعما، ويطلة على الشخ   الطفل في علم التربية على الولد أو البنت ححل سن البلوغ أو املولود

النمو إلى  في قاموس علم النفس أن الطفولة هي مرحلة من الحياة تبدأ منمادام مستمرا في النمو وجا  

املراهقة وأنها املرحلة النهائية ال امة لتغير املولود الجديد لينتقل ويصبح راشدا ومن ثم فالطفل في إلا سان 
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 ابالغ إلى أن يصير صغيره الذي لم يشتد عوده والطفولة هي مرحلة من عمر إلا سان ما بين وشدته  هو 

 .مكتمال قادرا

الطفولة غير محددة بدقة، بحيث أعطي لتعريف الطفولة تعريفا واسعا لم تعرف معه نهايتها  ونهاية 

كل  "معرفة الطفل بأنه 1989نوفمبر 20اتفاقية حقوق الطفل املؤرخة بـ  إلى أن أصدرت هي ة ألامم املتحدة

ومن ثم فلفظ الطفولة ".بموجب القانون املطبة عليه  إ سان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ الرشد

الرشد، أي وهو صبي ثم يافع ثم  يستوعب كل املراحل الحي يقطع ا إلا سان منذ وشدته إلى أن يصل سن

 .شاب

على ( 353  . 2521) وبنا  على ما سبة يمكن تعريف جريمة اختطاف ألاطفال حسب مال  وفياللي

ن خطفه سوا  كان ذل  باملستشفى أو عيادة أو منبله، أو املدرسة أو في العرا ، أنها هي انتباع الطفل من مكا

ححل ولو وجد الطفل متروكا فالتقطه شخ  وأخذه عنده دون أن يسلمه للسلطات العامة، وذل  بهدف 

ا أسره بصفة دائمة أو مؤقتة باستعمال القوة أو التهديد أو الاعتدا ، والاختطاف نتيجة حتمية لدوافع إم

 . جنسية أو مادية، أو الانتقام، أو لفت النظر، أو القتل لنبع أعضائه  أو الاتجار

 :نسبة انتشار جريمة اختطاف ألاطفال – 8

إن جريمة اختطاف ألاطفال شقت انتشارا واسعا في مختلف بلدان العالم سوا  كانت عربية أم 

 :الجريمة وهي كما يلي أجنبية، وفي هذا الصدد سوف يتم بعض إحصائيات شنتشار تل 

 :الدول العربية/ أ

 :الجزائر – 1 – 8

ت (غير حكومية)بحسب آخر إحصائيات الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل 
ّ
 13، فقد سجل

محاولة اختطاف، نجحت  225، تم تسجيل 2514وخالل العام ، 2525حالة اختطاف لألطفال خالل 

الاختطاف تؤرق الجزائر والحكومة تتوعد بالردع ) .ضحية، بحسب الشبكة 12الج ود ألامنية في إنقاذ أكثر من 

 (https://www.aa.com.tr صباحا، 54:55، على الساعة 2522-59-17تم إلاطالع يوم ألاحد  2525 -15 -28. (تقرير)

 : مصر – 2– 2

 متوسط حيث من مصر  في للحالة دقيقا توصيفا تضع دورية رسمية إحصا ات وجود عدم رغم

 تزايدت 2515 العام بعد ما منذ أنه على تأكيدا تحمل الرسمية التصريحات أن إش  املماثلة، الجرائم عدد

 املجلس بيانات تظ ره 2515 بعد شفت بشكل البالغات وتزايد .ألاطفال خطف بجرائم الخاصة البالغات

 مصر  أن الطفل نجدة خط عن الصادرة الرسمية إلاحصا ات آخر  فوتكش ،وألامومة للطفولة القومي

 .املتوسط في يوميا خطف حالحي إلى يصل ما تش د

https://www.aa.com.tr/
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 في (فدية طلب بهدف) خطف حالة 816 تسجيل تم فقد الجنائية، البحوث ملركز  سابقة  حصا ات وطبقا 

 .2513 عام في 1865 إلى العدد زاد ثم ،2512 عام

  ش ريا، طفال  35 حوالي ألاطفال خطف بالغات عدد متوسط بلغ ،2516 عام فيو
 
 لتصريحات طبقا

 من بامل ة 1.1 يشكل بما وذل  والطفولة لألمومة القومي باملجلس الطفل نجدة خط ملسؤول آنذان سابقة

 .ألاطفال عدد

  2269 عم يزيد ما تلقي عن الطفل نجدة خط إحصا ات تكشف 2514و 2518 العامين وفي
 
 ةبحال بالغا

 .خطف

 عام مصر  في املختطفين ألاطفال أعداد أن الطفولة بأوضاع للنهوض املصرية املؤسسة أعدته تقرير   وأوضح

 خالل مصر  في ألاطفال اختطاف أسباب من أن مضيفا إعالميا، قضاياهم تداول  تم طفال  198 إلى 2516

 تليها % 08 وتبلغ مصر  في ألاطفال اختطاف أسباب من ألاكبر  النسبة تحتل الحي «املالية الفدية» 2516 عام

 استغالل أو  إلانجاب في كاملشاكل ألاسباب من وغيرها % 29 وتمثل غامضة ظروف في ألاطفال اختطاف

 .للسرقة أو  للتسول  عصابية تشكيالت في ألاطفال

 عام خالل ألاطفال شختطاف عرضة ألاكثر  للف ات العمري  للتصنيف وفقا يأتي ذل  أن التقرير  وذكر 

 التصنيف أما سنوات، 15:6 بين العمرية الف ة وكذل  سنوات 1:1 سن بين ألاطفال ف حي كانت حيث 2516

 .نوع م ذكر  يتم لم أطفاش  % 4و إناثا % 35و ذكورا % 61 التالي النحو  على فكان املختطفين لألطفال النوعي

 (eg.org-https://hemaya صباحا، 15:15 الساعة على ،2522-59-11 الجمعة يوم إلاطالع تم ،2521-54-12 رزق، )

 حادثة خطف موثقة69 : سوريا - 3 – 2

البالد، فقد ش دت تتركز حوادث الخطف بشكل أساس ي في محافظحي السويدا  ودرعا جنوبي 

، حسب املرصد السوري لحقوق 2521أطفال، في عام  9مدنيا، بينهم  69محافظة السويدا  اختطاف 

 .إلا سان

ويشير التقرير إلى أن معظم حوادث الخطف املوثقة كانت بهدف الحصول على فدية مالية، في حين 

السويدا  بين -لى طرية دمشةوسجلت أيضا حوادث اختطاف ع. كان بعض ا ألسباب انتقامية وشخصية

الوافدين إلى املحافظة من املناطة ألاخرى، بهدف سلب مركباتهم وأغراض م الشخصية من أموال وهواتف 

 .محمولة وحواسيب

إن معظم أفراد "، ناشط حقو ي من محافظة السويدا ، للجزيرة نت، (عاما 96)ويقول مدين 

الدفاع الوطني، وأج زة أمنية كاألمن العسكري في العصابات كانوا مجّندين سابقين في مليشيات ك

السويدا ، وبعد تسريح بعض م وقطع رواتبهم وانخفاض القوة الشرائية لرواتب آخرين منهم وتفش ي 

https://hemaya-eg.org/
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موها في بداية انتسابهم إلى  منطقيةالبطالة، أخذ هؤش  بتشكيل عصابات  
ّ
معتمدين على أسلحتهم الحي تسل

 ."تل  املليشيات وألاج زة

ويشير مدين إلى عدم قدرة الج ات املعنّية في املحافظة على ضبط سلون هذه العصابات بسبب 

حماية ألاج زة ألامنية ل ا من ج ة، وامتالن العديد من أفرادها بطاقات خاّصة تثبت انتسابهم إلى تل  

 .ألاج زة من ج ة أخرى 

يد منها مجموعة من العصابات وتش د محافظة درعا حالة من الانفالت ألامني غير مسبوقة تستف

الذي طلب خاطفوه فدية مالية ( أعوام 8)الحي تنفذ عمليات اختطاف كان آخرها للطفل فواز القطيفان 

 .ألف دوشر 195قدرها 

في درعا السبت املا  ي من القبض على عصابة مكونة من " سحم الجوشن"وتمكن أهالي بلدة 

آشف دوشر  15كانون الثا ي، وأجبرا ذويه على دفع مبلغ /ريناي 24شخصين قاما بخطف أحد الشبان في 

 .مقابل إطالق سراحه

وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة لعدد املخطوفين في محافظة درعا، فإن حوادث الخطف 

تتكرر بوتيرة تصاعدية منذ سيطرة النظام وحلفائه على املنطقة، ونتيجة لالنفالت ألامني وتردي الواقع 

بعد صباحا،  15:21، على الساعة 2522-59-18تم الاطالع يوم الاثنين  .2522-52-4 .شام ) .املعيش ي في املحافظة

ز فيها حوادث الخطف؟ ومن املسؤول عنها؟.. التضامن مع الطفل القطيفان
ّ
، ما املناطة السورية الحي تترك

era.nethttps://www.aljaze) 

 : الدول ألاجنبية/ ب

طفال يختفي في  أنفي فر سا، ما يعني  2514طفل اختفى عام  11555احتسبت الشرطة الفر سية :  فرنسا

التوعية حول هذه لقضية الاجتماعية الحي   مزيد من إطار  شر هذه ألارقام جا  في . فر سا كل عشر دقائة

، على 2522-59-14، تم إلاطالع يوم 2525-51-21. إسماعيل). تؤرق ألاهالي في فر سا ، وتزيد من قلق م على أطفال م

 (doualiya.com-https://www.mc ،مونت كارلو -طفل يختفي كل عشر دقائة صباحا،  15:15الساعة 

 :العوامل املؤدية  النتشار جريمة اختطاف ألاطفال – 3

إن جريمة اختطاف ألاطفال هي جريمة شنيعة وخطيرة في حة الطفل البري  الذي حرم من حريته 

وأسباب عدة عوامل  شرعتها له كل ألاديان، فارتكابها وانتشارها لم يكن من العدم، ف نانالطبيعة الحي 

 :ورا ها والحي يمكن ذكرها كما يلي

 :العامل النفس ي كسبب النتشار جريمة اختطاف ألاطفال -1 – 3

https://www.aljazeera.net/
https://www.mc-doualiya.com/
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اختطاف ألاطفال حسب التفسير النفس ي يعود إلى  أّن  (116- 111   . 2518) يرى بوحنيكة بلبكاي  

رابات وانفعاشت وجود خلل في التكوين النفس ي لدى الجا ي الذي يكون عادة يعا ي من ضغوطات واضط

وأمراض نفسية، وقد ترجع أيضا إلى خبرات إلاسا ة في مرحلة الطفولة ، إذ ألاطفال الذين تم استغالل م 

 ".  دورة العنف"وإيذا هم في هذه املرحلة يترجمون هذه السلوكيات شحقا وهو ما يعرف بـ 

س ي نحو ألاطفال تعد من كما يرون أيضا أن النفسية الالسوية ملختطفي ألاطفال كامليول الجن

السلوكيات الانحرافية الجنسية في ظل الصراع القائم بين الغرائز الفطرية وبين القيم واملعايير الاجتماعية 

وألاخالقية الحي تضبط العالقات الجنسية وفة أطر شرعية مبنية على الزواج الشرعي، إش أن الجا ي الذي 

ألاطفال  شباع غرائزه الجنسية، ويسمل الشخ  الذي له يعا ي من اضطرابات نفسية يقوم باختطاف 

       (.Pedophile)ميول جنس ي تجاه ألاطفال بـ 

أنه يندرج تحت هذه الجريمة مجموعة من املجرمين حسب تصنيف علما  ( 19  . 2517) ويرى روبي 

 :النفس من أهم

والقلة الحاد يتخفف منه من املجرم العصابي دوافعه ش شعورية في الغالب تسبب لصاحبه التوتر  -

خالل القيام بالجريمة لخفض التوترات الانفعالية املؤملة الناتجة عن الصراعات النفسية الالشعورية 

 .بطريقة غير  سوية

املجرم السيكوباتي بصفة عامة يحمل شخصية غير سوية غير ناضجة تجري حياته على مبدأ اللذة،  -

، بمعنل أنه شخ  اندفاعي يشعر دائما بالحاجة الشديدة  شباع ويهتم اهتماما بالغا بالذات العاجلة

                   .الرغبات وإرضا  الدوافع بصورة سريعة

 :العامل الاجتماعي كسبب النتشار جريمة اختطاف ألاطفال - 8 – 3

ألامر منذ بداية حياته، ويتعلة بالفرد بالعوامل الاجتماعية البيئية أو الظروف الحي تحيط  يقصد

بعالقاته مع غيره من الناس في جميع مراحل حياته ابتدا  من ألاسرة مرورا باملدرسة ثم جماعة الرفاق أو 

 .اللعب

أن املشاكل الحي قد تعانيها ألاسرة من تفك  وانفصال ( 264 . 2517)ويرى عيادي وكشيشب 

بوين بأساليب التربية السليمة، الوالدين ما ينتج عنه من إهمال الطفل وعدم رعايته، إضافة إلى ج ل ألا 

 .فاملعاملة القاسية أو التدليل املفرط سيؤثر مباشرة في تكوين شخصية الطفل

هذا من ج ة كما نجد أن للمستوى املعيش ي املتد ي أثر في دفع ألافراد إلى ارتكاب الجرائم بحثا عن 

البي ة املدرسية ل ا دور كذل  في إنتاج املال كاختطاف ألاطفال من ألاسر الثرية طلبا للفدية، كما نجد أن 

املجرمين، حيث أكدت الدراسات أن أغلب املجرمين هم من ش يستطيعون التكيف مع البي ة املدرسية، 
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وهي نتيجة سو  املعاملة الحي يتلقاها من معلميه، كما أثبتت الدراسات تأثير جماعة الرفاق في سلون  

لطة أصدقا  منحرفين، كما أن التطور التكنولوجي ودخول الفرد، فالسلون إلاجرامي ينجم عن مخا

 (89  . 2518. شروف) . إلانترنيت كل بيت تقريبا من بين أهم أسباب انتشار الجريمة

السلون إلاجرامي دوافع تتعلة باملجتمع ككل وبظروف البي ة الاجتماعية املباشرة الحي فالعلة ورا  

بداية : مباشرة، ويتم تقسيم املجرمين ألسباب اجتماعية ثالث يعيش فيها الشخ  بطريقة مباشرة أو غير 

الحديث يكون عن املجرم فاسد القيم ألاخالقية، وهو املجرم الذي ينمو في بي ة أسرية منحلة خالية من 

املبادئ واملثل العليا، فال ينمو له في نفسه ضمير قوي ورادع يمنعه من القيام بالسلون إلاجرامي، والافتقار 

س ألاخال ي الوا ي من الانحراف، أما املجرم الحضاري فيقع في الجريمة بسبب سلطان البي ة الاجتماعية للح

الحي يعيش فيها، وتحت ضغط العادات والتقاليد الحي تحكم في العالقات إلا سانية، ومنه ف و رد فعل 

غط على الفرد ومالحقته جزائي على سلون تعتقد الجماعة أنه ضار بمصلحتها ومم د لكيانها، فيتم الض

 (14  . 2511.  وزا ي). ححل يقوم بالسلون إلاجرامي ليحقة الا سجام بين الشعور باألنا والشعور بالنحن

دون أن ننس ل البطالة كعامل اجتماعي يؤثر على الجريمة، ويعتبر من أسبابها فالشاب يعا ي من 

بالضياع واليأس من املستقبل، ما تؤثر على  البطالة يعا ي من نق  املال ووفرة وقت الفراغ، والشعور 

نفسيته، فالشاب لديه رغبات مكبوتة ش يعرف كيف يخرج ا وهو بال مال ولديه فراغ، أول ما يندفع إليه 

هو القيام با جرام، ومن بين ما يقوم به  شباع نزواته وش واته هو خطف ألاطفال باعتبارهم يتميبون 

اومة وألي سبب كان لطلب الفدية، أو لالنتقام، أو  شباع رغبات جنسية، بالضعف وعدم قدرتهم على املق

 (19 . 2516. روبي) . فالبطالة عامل خطير يؤثر على املجتمع وسالمته

وفي هذا الصدد يضيف الباحثان أن هنان عوامل اجتماعية أخرى تكون سببا في اختطاف ألاطفال، 

واملخدرات، وسائل التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، املشاكل إلادمان على الكحول : والحي تتمثل في

والتصدعات ألاسرية، تأخر سن الزواج، غياب ثقافة التربية الجنسية في ألاسرة الجزائرية، التستر على 

حاشت الخطف من قبل ألاهل، غياب الاتصال بين الوالدين وألابنا  داخل ألاسرة، عدم جدية العمل 

 .الحقو ي

 :الانحالل ألاخالقي والديني كسبب النتشار جريمة اختطاف ألاطفال - 3 – 3

ما يرفع معدل ن انحالل القيم ألاخالقية له أسو  ألاثر في املجتمعات أ( 2513) ترى مصابيح  

الجريمة ويس ل على ألافراد ارتكابها كون ليس لديه قيم أخالقية تمنعه من القيام بذل  ، وغياب الوازع 

من أكبر وأخطر ألاشيا  الحي تؤدي شرتكاب الجريمة، فال رادع لإل سان يرجعه على ارتكابها، فالوازع  الديني

" الديني أقوى ش ي  ممكن يمنع إلا سان من ارتكاب الجريمة، كما قيل قديما على يد الفالسفة الغربيين 

دون تفكير، فال أحد يقوى على  ؛ أي يؤثر فيهم إلى درجة التخدير فينصاعون ألحكامه"الدين أفيون الشعوب
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محالفة تعاليم دينه، فالوازع الديني أقوى ما يمكن أن يمنع إلا سان من ارتكاب الجريمة، ومنه انهيار الوازع  

الديني هو فتح املجال للقيام بالجرائم دون رادع ححل وإن كانت القيام بخطف طفل والاعتدا  على حريته 

 (19- 13    . 2517. روبي) .وعلى كافة حقوقه

من خال ما تم عرضه يستنج الباحثان أن هنان عدة عوامل تكون ورا  ارتكاب جريمة اختطاف 

ألاطفال، والحي شبد من إعادة النظر إليها، وتتمثل في العوامل النفسية، العوامل الاجتماعية والانحالل 

على ذل    ذا ما يدفع به إلى الاستيالألاخال ي والديني، حيث أن املجرم يكون متأثرا كثيرا بهذه العوامل وه

 .الطفل البري  ، وتطبية عليه شحل الطرق العنيفة والسلبية الحي يحاول من خالل ا إشباع رغباته وحاجاته

استنادا ملا تم عرضه يرى الباحثان أن العوامل املؤدية شرتكاب جريمة اختطاف ألاطفال تتمثل في 

 .ية، با ضافة إلى الانحالل ألاخال ي والقيمي والدينيالعوامل النفسية، العوامل الاجتماع

 :أنواع جريمة اختطاف ألاطفال - 4

) عيادي وكشيشب  إليها  ا لقد ميب الباحثون بين ثالثة أنواع من جريمة اختطاف ألاطفال، ويشير 

 :فيما يلي (273 . 2517

وهي كل من خطف طفال حديث الع د بالوشدة، أو إخفا ه أو  :جريمة خطف طفل حديث الوالدة/ أ 

استبداله بغيره أو عزاه إلى غير أمه، والعقوبة في مثل هذا النوع من الجريمة تختلف بنا ا على حياة الطفل 

 .إذا كان حيا أو ميتا

اه وهي كل من خطف طفال من غير تحايل وش إكر  :جريمة خطف طفل من غير تحايل وال إكراه/ ب 

 .بنفسه أو بواسطة غيره

وهي كل من خطف طفال بالتحايل وإلاكراه، أو أخفاه أو  :جريمة خطف طفل بالتحايل أو إلاكراه/ ج 

 .انتبعه من مكانه الذي وضع فيه تحت رعاية متوليه لإلشراف عليه با كراه أو التحايل

 :خصائص  وأغراض جريمة الاختطاف - 0

 :على مجموعة من الخصائ  واملميبات والحي سنتطرق إليها في آلاتيتقوم جريمة اختطاف ألاطفال 

 :خصائص جريمة الاختطاف – 1 – 0

 :تقوم جريمة الاختطاف على مجموعة من الخصائ  تتمثل في آلاتي

م ما كان موضوع الاختطاف سوا  كان فردا أو جماعة أو شي ا أو أشيا  غير : سرعة التنفيذ  -1 – 1 – 0

ذل ، فإنما يتم التنفيذ بسرعة وفي أقصر وقت ممكن، بأنها عملية مستهجنة اجتماعيا ومنه فالفاعل أو 
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الفاعلين يلج ون إلى هذا ألاسلوب من السرعة في التنفيذ ححل ش ينكشف أمرهم من ج ة، وححل ش يالقوا  

 (96  . 2521. ناجح ونوادري )  .الاستهجان الاجتماعي من ج ة أخرى 

إن جريمة اختطاف ألاطفال ش يمكن أن تتصور أنها تتم بفعل واحد غير  :جريمة مركبة – 8 – 1 – 0

مشروع، بل تشمل مجموعة من ألافعال الحي تعتبر في حد ذاتها جرائم، فهي جريمة مركبة  ألنه يلزم 

لطفل واستدراجه أو خطفه بسرعة ونقله من مكان آلخر واحتجازه، ف ذه مجموعة من  تمام ا إتباع ا

. ألافعال تعتبر في حد ذاتها جرائم، لكنها تفرغ من الناحية القانونية في جريمة واحدة هي اختطاف ألاطفال

 (113  . 2518. زواوي )

أو الفاعلون أغراض م بالنوعية أو فغالبا ما يحدد الفاعل  :يتميز الاختطاف أنه نوعي وكمي -3 – 1 – 0

الكمية، فاختطاف طائرة غير اختطاف جمل، أو اختيار الرهائن أحيانا غير اختطاف طفل من عائلة فقيرة، 

 (97 . 2521. ناجح ونوادري ). وهكذا تعد النوعية والكمية خاصية من الخصائ  امل مة وألاساسية

يمكن اعتبار جريمة اختطاف ألاطفال من جرائم الضرر، ألن الجريمة  :جريمة من جرائم الضرر  - 4 -1 – 0

ش تتم دون ضرر يصيب املخطوف، وبالتالي فإن هذه الجريمة ذات النتيجة املادية نتيجة للفعل إلاجرامي 

، من حريته لوقت معين قد يطول أو (الضحية)الذي قام به الجا ي، ألنه قد أدى إلى الحرمان الجني عليه 

، وال دف من الاختطاف غالبا ليس له مجرد الخطف، وإنما في الغالب أن يكون الجرح والضرب، يقصر

 (92  . 2516. بن دادة.)الابتباز، الاغتصاب والقتل

الفاعل أو الفاعلون يقومون بجملة من إلاجرا ات العقلية  :حسن التدبير العقلي للعملية - 0 -1 – 0

حي تؤدي في نهاية املطاف إلى الانقباض على الضحية، وإنها  عملية املحكمة، إذ يدرسون جميع الطرق ال

 (97  . 2521. ناجح ونوادري ). الاختطاف حسب الظروف املدروسة مسبقا من قبل الفاعلون 

من خالل ما تم عرضه يستنتج الباحثان أن جريمة اختطاف ألاطفال هي جريمة مركبة تتميب بسرعة 

وكمية، فمرتكبها يتميب بالذكا  وحسن التدبير العقلي، كما أنها تعد من جرائم التنفيذ، كما أنها تكون نوعية 

 .الضرر ألنها تلحة باملخطوف الكثير من الخطر

 :أغراض جريمة الاختطاف - 8 – 0

تسعى جريمة الاختطاف إلى تحقية العديد من ألاغراض الاجتماعية، املادية، السياسية والدينية 

 :آلاتيوالحي يمكن ذكرها في 

وذل  لتحقية ألانا الذاتي، وبعد إلاثبات الشخ  الخاطف لذاته : أغراض اجتماعية -1 – 8 – 0

الاجتماعية كاختطاف عشية لعشيقته بعد أن لقي الرفض من قبل أسرتها، وهذا يدعوه إلى التشكي  في 

 (271  . 2517. كشيشب). ن خالل هذه العمليةشخصه، ويسعى إلى تحقية ألانا الذاتي م
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على شخ  ليجردوه من املال، أي الغرض من   كلجو  الفاعل إلى الاستيال: أغراض مادية - 8 – 8 – 0 

خالل هذا الفعل ماديا محضا، ويكون منتشرا في املجتمعات الحي تسود فيها البطالة والفقر، وهذا وإن كان 

يشابه السرقة إش أنه ليس كذل ، ويكون الاختطاف في الغرض املادي لتلبية الرغبة في الحصول على املال 

 ( 81  . 2518. شروف) . مؤسسة ما من شخ  أو من جماعة أو من

وهي الحي كان ل ا دوما أو غالبا وقعا إعالميا أكثر من غيره من الاختطافات، : أغراض سياسية - 3 – 8 – 0

صنع الحدث : كلجو  حزب سياسة ملمارسة هذا النوع من الاختطاف بغرض أو بأغراض مختلفة منها مثال

دولي إليها، وهذا ألاسلوب غالبا ما تلجأ إليه ألاحزاب السياسية الحي السياس ي للفت الرأي العام الوطني أو ال

 (271 . 2517. كشيشب). عتراف القانو ي والسياس يتعا ي من الا 

وهي الحي يلجأ إليها غالبا بعض أتباع الديانات ألارضية، ألن هذه ألاخيرة تواجه : أغراض دينية - 4 – 8 – 0

مثال، أو  ةلديانات السماوية، كما يحدث في شعوب أمريكا الالتينيرفضا وعدم اعتراف ل ا من ممارس ي ا

ال ند والصين، ويقوم بفعل الاختطاف جماعة من ألاقلية ممن يمارسون شعائر هذا الدين بغرض جلب 

 (81  . 2518. شروف) .ألاكثرية لالعتراف بأقليتهم الدينية

 :آلاثار الناجمة عن جريمة اختطاف ألاطفال – 0

أن معظم الجرائم الحي ارتكبت تكون ذات نهاية مأسوية إما بالتصفية ( 4-8    . 2519) ترى كروش

الجسدية أو الاعتدا  الجنس ي أو العنف الجسدي، وقد أخذت هذه الجريمة منعرجا خطيرا لفعل النهايات 

ل ا نتائج على  الحي عرفتها معظم حاشت الاختطافات الحي تترن أثارا نفسية وخيمة على ألاسر والضحية تكون 

 .التركيبة السوية لشخصيته

كما ترى الباحثة كذل  أن أغلب العائالت الجزائرية ححل تل  الحي لم يتعرض أبنا ها إلى 

اختطافات، أصبحت تعيش قلقا مستديما عند أوقات خروج أبنائها من املنبل وذهابهم إلى املدرسة، حيث 

يحدث ل م مكروها مثل مصير الكثير من ألاطفال الذي يجدوا أنفس م مضطرين إلى مرافقتهم مخافة أن 

 . تداولت وسائل إلاعالم اختفائهم

 :بالنسبة للطفل  - 1 – 0

إن الطفل املعرض لجريمة الاختطاف قد يعا ي من مجموعة من آلاثار نفسية كانت أم سلوكية، 

 :سوف يتم عرض هذه آلاثار الحي تظ ر على الطفل املختطفبلي وفيما 

 :ويكمن حصر آلاثار النفسية في النقاط التالية: آلاثار النفسية/ أ

 .ضعف الثقة بالنفس -
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 .الشعور با حباط والقلة وامليل إل العدوان - 

 .الشعور بالعجز والصراع الداخلي، خاصة اللذين يتعرضون لالغتصاب والتحرش الجنس ي -

بعـــد الصـــدمة عنـــد ألاطفـــال، علـــى صـــدمة إلاســـا ة الحـــي تتبـــدى أثارهـــا فيمـــا يعـــرف اضـــطراب ضـــغوط مـــا  -

الخــــوف الشــــديد، ال لــــع والســــلون املضــــطرب، وجــــود صــــور ذهنيــــة وإدراكــــات أو )شـــكل ألاعــــراض التاليــــة 

أثنـــا  النـــوم، الســـلون الا ســـحابي، ( الكـــوابيس)ذكريـــات متكـــررة وملحـــة عـــن الصـــدمة، ألاحـــالم املز جـــة 

 (276  .  2518. ميلودي)(.الاستثارة الزائدة، صعوبة التركيب وغيرها من املشكالت

وتكمـن فـي أنهـا تظ ـر علـى شـكل سـلوكيات غيـر سـوية، وعـدم تكيـف الطفـل الـذي تعـرض : آلاثار السلوكية/ ب

لالختطـاف ممــا يفقــده إلاحســاس باشنتمــا  الاجتمــاعي لألســرة وكافـة ألافــراد املحيطــين بــه، وعلــى الغالــب تكــون 

 (117.  . 2518. بوحنيكة وبلبكاي) .له سلوكيات عدوانية وعنيفة

وتتمثـل فـي آلاثـار املباشـرة والواضـحة واملصـاحبة لالختطـاف، مثـل إلاصـابة ب ثـار يمكـن  :أثار قصيرة املةد / ج 

مالحظتهــــــا علــــــى جســــــم الطفــــــل نتيجــــــة اســــــتعمال العنــــــف ك ثــــــار الحــــــرق والكــــــي والنــــــدبات، وصــــــعوبة املشــــــ ي أو 

لطفل عـن والديـه وهـو فـي أمـس الحاجـة إليهمـا الجلوس، واملعاناة املعنوية من خوف وهلع خاصة عند إبعاد ا

 (117  . 2518. بوحنيكة وبلبكاي). خاصة في املرحلة العمرية الحي ش يستطيع فيها مرافقة والديه

وتتجلـى فـي معانـاة الطفـل إلـى سـنوات وربمـا مـدى الحيـاة، كاتخـاذ العنـف شحقـا وسـيلة  :أثار طويلة املةد / د 

للــدفاع وإثبــات وجــوده وأهميتــه نتيجــة مــا تعــرض لــه مــن خبــرات إســا ة فــي مرحلــة الطفولــة ليجــد فــي العنــف 

لتعنيـف، والانتقام شحقا مبررا قويا  عادة ترجمة ما تعرض في تل  املرحلـة خاصـة إذا تعـرض لالغتصـاب وا

 (117  . 2518. بوحنيكة وبلبكاي)". بدورة العنف" وإعادة ترجمة هذه السلوكيات يعرف

 :بالنسبة للمجتمع – 8 – 0

تعـد جريمـة اختطــاف ألاطفـال مـن بــين الجـرائم الخطيـرة الحــي تهـدد أمـن واســتقرار املجتمـع، وذلـ  مــن 

مــن :" ه، حيـث جــا  فـي الحــديث النبـوي خـالل تهـديم ألاســر بإبعـاد الطفــل عـن حضــن والديـه وفصــله عـن أســرت

، كما أن ما يزيد من خطورة جريمـة اختطـاف "فرق بين والدة وولدها فرق هللا بينه وبين ألاحبة يوم القيامة

ألاطفال وإبعادهم عن وسطه ألاسري عند استغالل م في الدعارة، والتسول، والاعتدا  الجنس ي، واملتاجرة في 

م ويصـــبحون مشـــروع مجـــرم محتـــرف فقـــد معـــا ي إلا ســـانية وهـــم فـــي مرحلـــة املخـــدرات، حيـــث يفقـــدون بـــرا ته

الطفولة نصبح نخاف مـنهم ونخـاف علـيهم فـي نفـس الوقـت، وأيضـا انتشـار مظـاهر عـدم شـعور ألاوليـا  بـاألمن 

على أطفال م انتشار ظاهرة وقوف ألاوليا  عند أبواب املدارس وانتظارهم لدخول ألابنا  وخـروج م، فبعـدما 

املا ــ ي القريــب يقطــع الطفــل بمفــرده مســافات طويلــة مشــيا علــى ألاقــدام للوصــول إلــى املدرســة آمنــا،  كـان فــي

أضـمى اليــوم معرضــا لالختطــاف فـي أي لحظــة، با ضــافة إلــى كـوين صــورة ســي ة عــن ذلـ  املجتمــع الــذي تكثــر 

وبالتــالي يتــأزم الوضــع  فيــه مثــل هــذه الجــرائم وهــذا مــا قــد يــؤثر علــى مــوارده الاقتصــادية ويقــل الاســتثمار فيــه،
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بوحنيكـــــة ). الاقتصــــادي وينتشــــر الفقـــــر والبطالــــة، وكــــذل  تضـــــعف وتتالشــــ ل قــــيم التـــــراحم والتكافــــل والتعــــاون  

 (2518. وبلبكاي

  :آليات الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال – 7

 : هنان عدة آليات من أجل الوقاية من انتشار جريمة اختطاف ألاطفال تتمثل فيما يلي

 :دور ألاسرة في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال – 1 – 7

تعــد ألاســرة الخليــة ألاولــى فــي بنــا  املجتمــع، فل ــا دور أساســ ي فــي الوقايــة مــن الجريمــة بمــا فيهــا جريمــة 

ـــ ا فــــيهم، اختطــــاف ألاطفال، ـــا وغرسـ ـــا ألطفال ـ ـــي يمكــــن لألســــرة تعليم ـ ومنــــه ف نالــــ  العديــــد مــــن الوســــائل الحـ

ختطاف ألاطفال ومكافحتها، منها ما هو ذاتي يعود لشخ  الفرد ذاته، فالوقاية الذاتية للوقاية من جريمة ا

والبـد  بالــذات تعـد مــن أهـم ألامــور الحـي يجــب أن تؤخـذ بالحســبان للوقايـة العامــة مـن الجريمــة ويتمثـل ذلــ  

 :في عدة أمور 

ــــى  :أوال ــــاعد علـ ـــان لـــــدى الفـــــرد يسـ ــــث إن تقويـــــة إلايمــ ــــه، حيـ ـــان وإتبـــــاع أوامـــــر هللا واجتنـــــاب نواهيـ تقويـــــة إلايمــ

الاستقامة وحسن الخلة، وتحصين النفس ضـد ألاهـوا  وذلـ  بسـد الـذرائع والوسـائل املؤديـة للجريمـة والحـي 

 ترتبط مباشرة بالغرائز ألاساسية لإل سان، وإتباع الطرق املشروعة  شباع ا،

 الابتعاد عن قرنا  السو  ملا ل م من تأثير مباشر على الفرد في تزيين الانحراف السلون وتحسينه، :ثانيا

التعاون مع أج ـزة ألامـن مـن خـالل الـبالغ عـن كـل مـا يخـل بـاألمن، فـذل  يعـد خطـوة إيجابيـة ملحاصـرة  :ثالثا

ـــي إلادش  باملعلومـــــات أو ، ووســـــيلة ناجعـــــة ملحاربـــــة الجريمـــــة، مـــــن خـــــالل الصـــــدق فـــــي القـــــول الجريمـــــة ــــوا  فــ سـ

إليـه، وكـذا تقـديم الشـ ادة عنـد الحاجـة إليهـا لتوضـيح أمـر مـا أو  البالغات يعد مطلبا اجتماعيـا يجـب السـعي

ـــي  ــى تحقيــــة العدالــــة، وتحديــــد الجــــا ي ومســــاعدة املجنـ ـــاعد إدش  املــــواطنين علــ ـــين، ويسـ اســــتجال  موقــــف معـ

دور مؤسسـات املجتمـع املـد ي فـي مكافحـة . غريبـي و مباركيـة) .القوااين ام عليه، ضرورة التقيد باألنظمـة وترسـيخ احتـر 

صـــــــــــــــــــــــباحا،  15:27، علـــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــاعة 2522-59-58تـــــــــــــــــــــــم الاطـــــــــــــــــــــــالع يـــــــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــــــة . جريمـــــــــــــــــــــــة اختطـــــــــــــــــــــــاف ألاطفـــــــــــــــــــــــال

https://aleph.edinum.org) 

ـــاذ بعــــــض التــــــدابير  (985  . 2525)وتضــــــيف كــــــذل  بوزيتونــــــة وزرزارة  ـــن اتخـــ ــــى ألاســــــرة مـــ ــــه شبــــــد علــ أنــ

 :الاحتياطية للوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال وتتمثل باألساس فيما يلي

إخبـار الطفـل بعـد الـذهاب مـع الغربـا  والتحـدث مع ــم وأنـه فـي حالـة اسـتدراجه عليـه أن يقـوم بالصــرا   -

 .حولهوال روب، أو العمل على تعليمه كيفية الاستنجاد بالذين من 

 .يجب على ألاوليا  تعليم الطفل اسمه الكامل واسم ألاب ومكان السكن وإن أمكن رقم ال اتف -
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تنبيـه الطفــل أن ش يركــب ســيارات الغربــا  وتشــكيكه فـي دوافع ــم وتنبيهــه أن الــبعض يســتخدمون الحيــل  - 

 . غرا  ألاطفال عن طرية تقديم ال دايا والحلويات

 :ة من جريمة اختطاف ألاطفالدور املدرسة في الوقاي – 8 – 7

تعـــــد املدرســـــة املؤسســـــة الاجتماعيـــــة الرســـــمية الحـــــي تقـــــوم بوظيفـــــة التربيـــــة ونقـــــل الثقافـــــة املتطـــــورة، 

وعندما يبدأ الطفل تعليمـه فـي املدرسـة يكـون قـد قطـع شـوطا ش بـأس بـه مـن التنشـ ة الاجتماعيـة فـي ألاسـرة، 

الاجتماعيـــة فـــي شـــكل مـــنظم، ويـــتعلم أدوارا اجتماعيـــة جديـــدة  ر ف ــو يـــدخل املدرســـة مـــزودا بـــالكثير مـــن املعـــايي

 .حين يلقن بحقوقه وواجباته وأساليب انفعاشته، والتوفية بين حاجاته وحاجات آلاخرين

من هذا املنطلة وأمام الزيادة امللحوظة للجرائم الحي يكون فيها الطفل إما جانيا أو مجنيا عليه، فإن 

املســــؤولية تجـــاه ألاطفــــال وكـــل مــــا يتعلـــة بهــــم، وضـــرورة حمــــايتهم مـــن إلاهمــــال املدرســـة مــــؤخرا زاد شـــعورها ب

ـــا  وســــو  املعاملــــة، وكــــذا املراقبــــة املســــتمرة للكشــــف عــــن حــــاشت الانحــــراف لــــدى التالميــــذ كجــــز  مــــن وظيفتهـ

الطبيعيـــــة مـــــن ج ـــــة، ومـــــن ج ـــــة أخـــــرى تقـــــوم با ســـــراع فـــــي توجيـــــه املســـــاعدة ل ـــــؤش  الـــــذين يظ ـــــرون بعـــــض 

. بوزيتونــة وزرزارة) . ابلــة للتحــول إلــى ســلون إجرامــي الــذي يكـون بدايــة للــدخول فــي عــالم الجريمــةالتصـرفات الق

2525 .    985- 981) 

 :الدينية في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال تدور املؤسسا – 3 – 7

 ششــــ  أن إلاســــالم وهــــو يعــــال  موضــــوع حمايــــة ألاطفــــال فــــي حريــــاتهم وأعراضــــ م وأنفســــ م، أعطــــاه مــــا

يســــتحقه فاقــــت اهتمــــام القــــوانين الوضــــعية، ويظ ــــر الفــــرق فــــي أن القــــوانين الوضــــعية تهــــتم فقــــط بــــالتجريم 

ــــة  ـــالح ، وكـــــذا الوقايـ ــــي تهـــــتم بالتربيـــــة وإلاصــ ــــ  فهـ ـــن ذلـ ـــالمية تـــــذهب ألبعـــــد مــ ـــا الشـــــريعة إلاســ والعقـــــاب، بينمــ

ختطـاف ألاطفـال، يكـون مــن والعـالج، ومـن هنـا كانـت الحاجـة ملحـة ملكافحـة الجريمـة والحـي مـن بينهـا جريمـة ا

خالل قيام العلما  املوثوق بعمل م في غرس القيم واملبادئ الصحيحة والقادرة على مواج ة مثـل أنـواع هـذه 

الجــرائم، وكــذا قيــام املســجد برســالته فــي التوعيــة وإلارشــاد لخطــورة هــذه الجريمــة علــى املجتمــع فــي اســتقراره 

 (113  . 2525. مباركية وغريبي) .وأمنه

 :في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال لدور وسائل إلاعالم والاتصا – 4- 7

لإلعـــالم دور كبيــــر فــــي تشــــكيل التوعيــــة الاجتماعيــــة بصــــفة عامــــة، كمــــا ل ــــا تــــأثير علــــى املجتمــــع فالعــــالم 

أصبح قرية صغيرة بفضله، فما من حادثة تقع فـي العـالم إش وتصـل إلـى إلا سـان بسـرعة يتـأثر بهـا وبمـا يجـري 

ن حولـــه، وتتكـــون لديـــه مواقـــف ذهنيـــة معينـــة، ولوســـائل إلاعـــالم وظـــائف أمنيـــة تتجلـــي فـــي مراقبـــة املجتمـــع مـــ

ورصد مواطن الانحراف وإلاخبار عنهـا، والكشـف عـن املنـاطة ألاكثـر تشـبعا وبيـان ألاج ـزة املعينـة باملكافحـة، 

 (13  . 2521. نجاح ونوادري ) . ألاخرى وكذا إبراز التفسيرات املحتملة ألثر الجريمة على الظواهر الاجتماعية 
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كمـــا أن لوســـائل إلاعـــالم دور فـــي معرفـــة أســـباب جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال، مـــن خـــالل معرفـــة الاتجـــاه  

  (351  .  2517. جربوعة وبن رقية). السائد بين القائمين بهذه الجريمة وتحديد موقف م النفس ي من ذل 

ــــة  ـــــد مكافحــ ـــــا عالم عنـ ـــــائم بـ ـــن القـ ــ ـــــد مـ ــــذل  شبـ الجريمــــــة مــــــن وضــــــع حلــــــول للوضــــــع القــــــائم وإرشــــــاد لــ

ألاشــــخا  عبــــر الــــوعظ واللقــــا ات والبــــرامج إلاذاعيــــة والتلفزيونيــــة، والبــــرامج الحواريــــة وبالتــــالي التقليــــل مــــن 

إلاجــــــرام، كــــــذل  بالنســــــبة شضــــــطرابات التوجــــــه الجنســــــ ي، لإلعــــــالم دور فعــــــال فــــــي ذلــــــ  حيــــــث يقــــــوم إلاعــــــالم 

ـــل نمــــوه بتشــــخي  هــــذه الحالــــة ودراســــتها وال ـــم يكتمـ ـــل لـ ـــاف طفـ ـــبابها خاصــــة أنــــه يــــتم اختطـ وقــــوف علــــى أسـ

الجسدي، فال يعقل من شخ  سوي القيام بمثل هذا الفعل، ويـتم ذلـ  مـن خـالل حلقـات نقـاش ونـدوات 

وحوارات تتضمن كل ا رسائل إعالمية موج ة ملختلف ف ات املجتمع كل ا تتعلة بمحاربة التسبب في انحراف 

 (13  . 2521. اح ونوادري نج) .السلون وألاخالق

 :دور الجامعة في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال – 0 – 7

 :ويكمن دورها فيما يأتي

 مــــن الدراســــات العلميــــة ألاكاديميــــة حــــول جريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال وتوظيف ــــا بالتنســــية مــــع  ةالاســــتفاد

مختلــــف املؤسســــات ألامنيــــة، ومنظمــــات املجتمــــع املــــد ي ووســــائل إلاعــــالم والاتصــــال ححــــل يــــتم معالجتهــــا 

 (114  . 2518. بوحنيكة وبلبكاي). باشعتماد على أسس علمية وموضوعية

 :ع املدني في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفالدور منظمات املجتم – 6 – 7

أن دور منظمـات املجتمـع املـد ي للوقايـة مـن جريمـة اختطـاف  (114  . 2518)بوحنيكة وبلبكـاي يذكر 

 :ألاطفال يكمن فيما يلي

  تشـكيل لجنــة وطنيـة عليــا بالتنســية مـع مختلــف منظمــات املجتمـع املــد ي تهــتم بدراسـة شــؤون ومشــاكل

يكون من بين أعضائها مختصين في الخدمـة الاجتماعيـة، علـم الاجتمـاع، علـم الـنفس،  الشباب، على أن

 .التربية واملختصين في الشؤون الدينية

  عمل منظمات املجتمع املد ي على الوصـول إلـى أمـاكن تجمعـات الشـباب وألانديـة وإجـرا  حـوارات مع ـم

وافع بهـــــدف تصـــــحيح أفكـــــارهم تجـــــاه للتعـــــرف علـــــى مشـــــاكل م ومناقشـــــتها بحريـــــة، ومعرفـــــة ألاســـــباب والـــــد

املوضــــوعات املختلفــــة، وإيجــــاد حلــــول مناســــبة ل ــــم تحمــــيهم مــــن الوقــــوع فــــي مختلــــف الجــــرائم مــــن بينهــــا 

 .جريمة اختطاف ألاطفال
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 : دور املؤسسات الثقافية في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال  - 7 – 7 

ـــالل اســـــتيعاب الف ـــــة يتمثـــــل دور املؤسســـــات الثقافيـــــة فـــــي مكافحـــــة جريمـــــة اختطـــــ ـــن خــ اف ألاطفـــــال مــ

الشــبانية يشــكل أوقــات فــراغ م كــونهم الف ــة ألاكثــر تــأثيرا بــالتغيرات الحاصــلة فــي املجتمــع وأكثرهــا ميــوش نحــو 

الغرائـــز والشــــ وات، ومـــن هنــــا كـــان ضــــروريا علـــى املؤسســــات الثقافيـــة أنــــه تقـــوم بالتوعيــــة وإلارشـــاد، وإشــــباع 

همة فــي حــل مشــاكل م وفــتح مجــال للحــوار واملناقشــة فــي جــو مــن املوضــوعية حاجــاتهم وتنميــة قــدراتهم واملســا

 (13  . 2521. نجاح ونوادري ) . والاستشارة ملعرفة ألاسباب والدوافع للقيام والاتجاه نحو إلاجرام

 :دور املؤسسات ألامنية في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال –2 – 7

 :وتكمن دورها في ما يلي

  تعزيـــز ثقافـــة الحـــوار وتقريـــب الج ـــات ألامنيـــة مـــن الشـــباب مـــن خـــالل تنظـــيم حمـــالت أمنيـــة العمـــل علـــى

 فال وتأثيرها على الفرد واملجتمع؛توعوية تحذر بمخاطر جريمة اختطاف ألاط

  العمل على خلة الثقة والقبول بين املؤسسات ألامنية واملواطن، ف ذه الثقة هي شرط مسبة للمواج ة

 (114  . 2518. وحنيكة وبلبكايب) .الناجحة للجريمة

 :دور البلدية في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال – 2 – 7

 : يكمن دورها في

  إ شـــا  لجنـــة دائمـــة بكـــل بلديـــة تهـــتم بمشـــاكل وشـــؤون الشـــباب والتقـــرب مـــنهم لحمـــايتهم مـــن الوقـــوع فـــي

 (114  . 2518. بوحنيكة وبلبكاي) .إلاجرام

 : دور القانون في الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال  – 15 – 7

 :ويكمن دوره في

 ـــال ـــاف ألاطفــ ـــل جـــــا ي يرتكــــب جريمـــــة اختطـ ـــا بصــــرامة ضـــــد كـ ـــين القــــوانين وتطبيق ــ بوحنيكـــــة ) .إعــــادة تحيــ

 (114  . 2518. وبلبكاي

 :خاتمة

استخالصا ملا تم عرضه  ستنتج أن الجريمة م مـا كـان نوع ـا أو طابع ـا تعـد مصـدر خـوف وقلـة  وش  

عتبارهــا ظــاهرة حقيقيــة ش وبا ألاطفــال تزايــد جـرائم الاختطــافأمـن بالنســبة لألفــراد والعــائالت واملجتمــع، وأن 

الحــي ترمــي إلــى منــع بير العمليــة يمكــن تجاهل ــا، حيــث أصــبح مــن واجــب الدولــة اتخــاذ إلاجــرا ات الالزمــة والتــدا

هــــــذه الجريمــــــة الحــــــي تــــــؤدي إلــــــى بحيــــــاة ألارواح البري ــــــة وتعــــــرض الحريــــــات ألاساســــــية للخطــــــر، حيــــــث أن هــــــذه  
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الجريمــة جمعــت بــين الكثيــر مــن املخــاوف، وخاصــة أن ألامــر يتعلــة بطفولــة يفتــرض أن تعــيش حيــاة مطم نــة  

ش  اإش أن املجرمين الذين لـيس لـديهم ضـمير لـم يرحمـو  وآمنة وسليمة بين فضا ات الوطن واملجتمع وألاهل،

ســــــنهم وش بـــــــرا تهم وش ضـــــــعف م ، بــــــل جعلـــــــوا مـــــــنهم وســــــيلة لتحقيـــــــة مطـــــــامع م وأهــــــداف م وإرضـــــــا  رغبـــــــاتهم 

 :وحاجاتهم، ومن خالل هذه الورقة البحثية توصال الباحثان إلى النتائج التالية

 ســوا  باســتخدام قــوة ماديــة أو معنويــة، أو عــن طريــة ألاخــذ الســريع الــذي يكــون : يعــرف الاختطــاف بأنــه

 .الحيلة والاستدراج شستبعاد الشخ  من مكانه إلى مكان آخر بهدف إلحاق به ألاذى والسيطرة عليه

 جريمة اختطاف ألاطفال شقت انتشارا واسعا في مختلف بلدان العالم العربية و ألاجنبية. 

 ـــية، إن ارتكــــاب جريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال تقــــف ورا ـــل فــــي العوامــــل النفسـ ـــن العوامــــل تتمثـ ـــا العديــــد مـ ئهـ

 .العوامل الاجتماعية، والانحالل ألاخال ي والديني والقيمي ملرتكب الجريمة

 جريمـة خطــف طفـل حــديث الـوشدة، جريمـة خطــف طفـل مــن : تكمـن أنـواع جريمــة اختطـاف ألاطفــال فـي

 .غير تحايل وش اكراه، وجريمة خطف طفل بالتحايل وإلاكراه

 ـــب بعــــدة خصــــائ  منهــــاج ســــرعة التنفيــــذ، جريمــــة مركبــــة، نوعيــــة وكميــــة، : ريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال تتميـ

 .حسن التدبير العقلي للقيام بالعملية، با ضافة أنها من جرائم الضرر 

 ألاغـــراض الاجتماعيـــة، ألاغـــراض : إن جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال تقـــوم علـــى جملـــة مـــن ألاغـــراض تتمثـــل فـــي

 .ياسية، وألاغراض الدينيةاملادية، ألاغراض الس

  جريمــة اختطــاف ألاطفــال تخلــف عــدة أثــار ســوا  كــان ذلــ  بالنســبة للطفــل املختطــف أو املجتمــع، والحــي

 .من بينها آلاثار النفسية والسلوكية

 هنان عدة آليات للحد من انتشار جريمة اختطاف ألاطفال والحي شبد من تفعيل دورها في الواقع. 

 :التوصيات

تـم التوصــل إليــه مـن نتــائج قامــا الباحثــان بصـياغة جملــة مــن التوصـيات والحــي شبــد مــن  مـن خــالل مــا

 :العمل بها في الواقع، وتتمثل فيما يلي

 .على ألام ات وآلابا  توعية أبنائهم بهذه الجريمة -

علــــى مؤسســــات املجتمــــع املــــد ي بكــــل أشــــكال ا أن يقومــــوا بالــــدور التوعــــوي املنــــوط إلــــيهم تجــــاه مكافحــــة  -

 .من الجريمة والحد

 .تشديد الرقابة ألامنية في املحيط التربوي خاصة -

تطبية القوانين الردعية والعقوبات الصارمة أمام أعين الف ات املجتمـع ألخـذ العبـرة أن كـل مـن يشـارن  -

 .في هذه الجريمة يعدم، وذل  لالتعاظ وتفادي جرائم أكثر وعدم التساهل فيها

ــــا  ضــــــرورة القيــــــام بحمــــــالت تحسيســــــية داخــــــل  - ــــوعي، تشــــــمل ألاطفــــــال وألاوليــ ـــل  شــــــر الــ ـــن أجـــ ــــع مـــ املجتمــ

 .واملجرمين والجيران
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 -مدخل مفاهيمي–اختفاء واختطاف ألاطفال  

Disappearance and Abduction of Children - Conceptual Introduction - 

 ،2 دون ليلىةةةةميد /ط،   1 ويس نبيةةةةةةةةةةةةةةةلن/ د

 الجزائر،املركز الجامعي س ي الحواس بريكة، 1

  الجزائر، إلايميل،،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي 8

 

 :امللخص

القدم وبالنظر إلى وقتنا  تعد جريمة اختطاف ألاطفال جريمة ليست باملستحدثة بل موجودة منذ

ما جعل ا تحض ي  بأهمية بالغة وتعد موضوع الساعة وشغل . الحاضر تفشت بشكل كبير و ملفت لالنتباه

 .الشاغل لألوليا  

حيث أنه قد ش يصل ألامر إلى حد الاختطاف فقط بل يتعدى إلى إزهاق أرواح م مما خلة الرعب و 

و جريمة الاختطاف هذه قد بكون القصد .ساس باستقرار املجتمع الخوف لدى ألافراد  ويؤدي ذل  إلى امل

منها تحقية م رب غير انه نلمس أثار على الطفل من اعتدا ه سوا  في تكوينه العقلي أو النفس ي مما يؤثر على 

 .حياته مستقبال 

ختطاف ومن خالل دراستنا نحاول التعرف على التسا ل الرئيس ي للواقع الاجتماعي لظاهرة اختفا  وا

 .ألاطفال من خال ل اتباع املنه  الوصفي من خالل جملة من املعطيات 

الاختطاف، الاختفا  القسري لألطفال، ألاطفال املفقودين، العنف ضد جريمة  :الكلمات املفتاحية

 .ألاطفال، الجرائم املرتكبة ضد ألاطفال، إلاهمال ألاسري، هروب ألاطفال

Disappearance and Abduction of Children - Conceptual Introduction - 

Abstract: 
The crime of child abduction is a crime that is not new, but has existed since 

ancient times, and in view of the present time, it has spread significantly and attracts 

attention. What made it very important and considered the topic of the hour and the 

preoccupation of the parents. As Ahmar may not reach the point of kidnapping only, 

but also exceeds the loss of their lives, which creates terror and fear among 

individuals and leads to compromising the stability of society. His mental  or  

psychological formation, which affects his life in the future. Through our study, we 

try to identify the main question of the social reality of the phenomenon of 

disappearance and kidnapping of children by following the descriptive approach 

through a set of data. 

Key words:: Abduction, enforced disappearance of children, missing children, 

violence against children, crimes against children, family neglect, runaway of 

children. … 
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 :مقدمة

حيث أصبحت جريمة في غاية .الجرائم ضد الطفل تعد ظاهرة اختفا  واختطاف ألاطفال من أخطر 

كما تتعدد اساليب الارتكاب والخطف والاختفا  ،حيث أن .الخطورة  ويرجع في ارتكابها إلى اسباب متعددة 

 .أغلب تل  الجرائم ف الغالب تؤدي إلى القتل او الاعتدا  الجنس ي وغيرها 

الجرائم  يختلف الدافع لتل  العملية  والخاطف بارتكاب هاته.ويعد الطفل هو الضحية للخاطف 

ونظرا ألهمية موضوع الاختطاف و . وباعتبار جريمة اختطاف الاطفال من اخطر اشكال العنف ضد الطفل.

في حة ألاطفال والاوليا   الذين يعيشون حالة الذعر والرعب  .كونها ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية .الاختفا  

 .كينة لدى الاسر الذي ادى إلى اختالل الثقة والس

ل ذا بات من الضروري تسليط الضو  على هذه الظاهرة  باعتبار الاطفال الشريحة الاضعف في 

فنتيجته هو الضرر املادي واملعنوي .وم ما تعددت أسبابها ونتائج ا .املجتمع والاكثر تضررا في هاته الجرائم 

ل الرئيس ي للواقع الاجتماعي لظاهرة اختفا  ومن خالل دراستنا نحاول التعرف على التسا  للطفل و محيطه 

 :ومن خالل طرح التسا ل  واختطاف ألاطفال من خال ل اتباع املنه  الوصفي من خالل جملة من املعطيات

 ؟هو الواقع الاجتماعي لظاهرة اختفاء واختطاف الاطفال  ما

 :وفي محاولة لإلحاطة بجوانب هذا املوضوع سنتناول 

الاختطاف، الاختفاء جريمة . مدخل مفاهيمي لجريمة الاختفا  والاختطاف واملفاهيم املرتبطة بها: أوش 

القسري لألطفال، ألاطفال املفقودين، العنف ضد ألاطفال، الجرائم املرتكبة ضد ألاطفال، إلاهمال 

 ألاسري، هروب ألاطفال

 اسباب ارتكاب جريمة الاختطاف : ثانيا          

 مدخل مفاهيمي: أوال

 :تعريف الاختطاف -1

يعــــــــــد الاختطــــــــــاف ســــــــــلون إجرامــــــــــي وظــــــــــاهرة ش اجتماعيــــــــــة يهــــــــــتم بدراســــــــــتها علــــــــــم الــــــــــنفس الجنــــــــــائي ، وعلــــــــــم 

 :الاجتماع الجنائي وعلم ألانثربولوجيا الجنائي ويتمثل فيما يلي

يــــــــدرس نفســــــــية املجــــــــرمين وانفعــــــــاشتهم وغرائــــــــزهم ومــــــــدى تأثيرهــــــــا علــــــــى الســــــــلون  :علةةةةةةةةم الةةةةةةةةنفس الجنةةةةةةةةائي -

 .إلاجرامي للفرد 

وهـــــــــــو علــــــــــم يهـــــــــــتم بدراســــــــــة الجريمـــــــــــة لكونهــــــــــا ظـــــــــــاهرة اجتماعيــــــــــة ، وباعتبارهـــــــــــا  :علةةةةةةةةةةم إلاجتمةةةةةةةةةةةاع الجنةةةةةةةةةةائي

عبـــــــــد الســــــــــتار ، ) .كـــــــــذل  ظـــــــــاهرة فــــــــــي حيـــــــــاة املجتمــــــــــع تتـــــــــأثر بــــــــــالظروف الحـــــــــي يعيشـــــــــ ا إلا ســــــــــان أو تحـــــــــيط بــــــــــه

 (16، صفحة 1471
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ويقصـــــــــد بـــــــــه العلـــــــــم الـــــــــذي يـــــــــدرس طبـــــــــائع املجـــــــــرمين وهـــــــــو يـــــــــدرس املظـــــــــاهر  :علةةةةةةةةةم ألان ربولوجيةةةةةةةةةا الجنةةةةةةةةةائي 

العضــــــــــــــوية والنفســــــــــــــية للمجــــــــــــــرمين بدراســــــــــــــة تكــــــــــــــوين أج ــــــــــــــزتهم الداخليــــــــــــــة، وكيفيــــــــــــــة أدا  هــــــــــــــذه ألاعضــــــــــــــا  

أثيرهـــــــا علـــــــى ســـــــلون إلا ســـــــان، ويتنـــــــاول كـــــــذل  الدراســـــــة وألاج ـــــــزة لوظيفتهـــــــا، وفـــــــي إفـــــــرازات الغـــــــدد ومـــــــدى ت

النفســــــــية للمجرمـــــــــه كتحليـــــــــل عواطفـــــــــه وأخالقـــــــــه وغرائــــــــزه ومـــــــــدى اســـــــــتجابته للمـــــــــؤثرات الخارجيـــــــــة وتبيـــــــــين 

 (16، صفحة 1471عبد الستار ، ). عالقة هذه املظاهر العضوية والنفسية بالجريمة

وجــــــــدنا أن العديــــــــد مــــــــن التشــــــــريعات لــــــــم تتطــــــــرق لتعريــــــــف جريمــــــــة الاختطــــــــاف : فــــــــي فقــــــــه القــــــــانون الحــــــــديث

وإنمــــــا اكتفـــــــت بتحديـــــــد العقوبــــــة املقـــــــررة ل ـــــــذه الجريمــــــة وهـــــــذا مـــــــا وجــــــدناه علـــــــى ســـــــبيل املثــــــال فـــــــي القـــــــانون 

 (21، صفحة 2556احمد العمري، )املصري وألارد ي واليمني، 

واحتـــــــذى املشـــــــرع الجزائـــــــري حـــــــذوهم فـــــــي ذلـــــــ  وحـــــــدد العقوبـــــــة املقـــــــررة ل ـــــــذه الجريمـــــــة فـــــــي كـــــــل مـــــــن املـــــــواد  

ــــواد 326 327 328: ــ ــ ــ ــ مکــــــــــــــرر مــــــــــــــن قــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــات الجزائــــــــــــــري، دون أن تحــــــــــــــدد تعريفــــــــــــــا  243و 243، واملــ

 . دقيقا ل ذه الجريمة 

 جريمة الاختطاف-8

ــــي : فــــــــي التشــــــــريع الجزائــــــــري  ــ ــــة فــ ــ ـــــام الجريمــ ــ القــــــــانون الجنــــــــائي الجزائــــــــري ش بــــــــد مــــــــن تــــــــوفر أركــــــــان لتجــــــــريم ولقيـ

 .فعل ما، وتسليط العقوبة عليه، وهي كل من الركن الشرعي والركن املادي واملعنوي 

لقـــــــــد نـــــــــ  املشـــــــــرع الجزائـــــــــري علـــــــــى جريمـــــــــة الاختطـــــــــاف فـــــــــي البـــــــــاب الثـــــــــا ي مـــــــــن قـــــــــانون  :الةةةةةةةةةركن الشةةةةةةةةةرعي -

ــــوان  ــ ــــت عنــ ــ ـــــات تحــ ــ ـــــراد"العقوبـ ــ ـــــد ألافـ ــ ـــــنح ضـ ــ ـــــات و الجـ ــ وذلــــــــ  مــــــــن خــــــــالل الفصــــــــل ألاول منــــــــه بعنــــــــوان " جنايـ

ـــــخا  " ــ ــ ـــــد ألاشــ ــ ــ ـــــنح ضــ ــ ــ ـــــات و جــ ــ ــ ــــوان " جنایــ ــ ــ ــ ـــع بعنـ ــ ــ ــ ـــم الرابــ ــ ــ ــ ـــــمن القســ ــ ــ ـــــات " ضــ ــ ــ ــــى الحريــ ــ ــ ــــع علـــ ــ ــ ــ ـــــدا  الواقـ ــ ــ الاعتــ

 .. الفردية وحرمة املنازل و الخطف

ــــوان  ــ ــــا ي بعنـــ ــ ـــل الثـــ ــ ــ ـــي الفصــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــــرة " وأيضــ ــ ـــــد ألاســ ــ ـــــنح ضــ ــ ـــــات و الجــ ــ ــــة " الجنايــ ــ ـــم :و آلاداب العامـــ ــ ــ ـــــمن القســ ــ ضــ

ــــوان ــ ــــت عنــ ــ ـــع تحــ ــ ـــليم م "الرابـــ ــ ــ ـــــدم تسـ ـــــر وعـــ ــ ــــف القصـ ــ ، ومــــــــا يهمنــــــــا فــــــــي دراســــــــتنا هــــــــذه مــــــــا ورد فــــــــي هــــــــذا " .خطــ

 (89، صفحة 56-23القانون ) من قانون العقوبات 324، 328، 327، 326: القسم ضمن املواد

ــــواد  او ــ ــ ــــذل  املـــ ــ ــ ـــــادة . مكـــــــــــرر  243و 243كــ ــ ــ ـــل " 326:املــ ــ ــ ــ ـــم يكمــ ــ ــ ــ ـــــرا لــ ــ ــ ـــــد قاصــ ــ ــ ـــف أو ابعــ ــ ــ ــ ـــن خطـ ــ ــ ــ ـــل مــ ــ ــ ــ ــــة كــ ــ ــ الثامنـــ

ـــــد أو تحا ــ ـــف أو تجديـ ــ ـــر عنـــ ــ ــ ــــ  بغيـ ــ ـــــرة و دلــ ــ ـــعشـ ــ ــــى يـــ ــ ـــنة إلــ ــ ــ ـــن سـ ــ ــ ــــدة مـ ــ ـــــالحبس ملــ ــ ــــب بـ ــ ــــ  فيعاقــ ــ ــــي ذلــ ــ ـــــرع فــ ــ ل أو شـ

 . دج 2555إلى  155خمس سنوات و بغرامة مالية من 

وإذا تزوجــــــــت القاصــــــــرة املخطوفــــــــة أو املبعـــــــــدة مــــــــن خاطف ــــــــا فــــــــال تتخـــــــــذ إجــــــــرا ات املتابعــــــــة الجزائيــــــــة ضـــــــــد 

ـــ ــ ــــى شـــ ــ ـــــا ا علــ ـــر إش بنـــ ــ ـــــذا ألاخيـــ ـــر هـــ ــ كوى ألاشــــــــخا  الــــــــذين ل ــــــــم صــــــــفة طلــــــــب إبطــــــــال الــــــــزواج و ش يوجــــــــد ألاخيـــ

ــــه  ــ ـــــا  بإبطالـ ـــــد القضــ ــــه إش بعــ ــ ـــم عليـ ــ نجـــــــد أن املشـــــــرع الجزائـــــــري عاقـــــــب كـــــــل مـــــــن خطـــــــف قاصـــــــرا لـــــــم ". الحكــ

ـــل  ــ ســـــــنة ححـــــــل و لـــــــو كـــــــان بإرادتـــــــه و بـــــــدون اســـــــتعمال عنـــــــف مـــــــن الخـــــــاطف فـــــــان املـــــــادة نصـــــــت علـــــــى  18يكتمــ

 : أن جرم الخطف قائم بثالث شروط هي
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 .أن يكون القاصر قد تم خطفه أو إبعاده -1 

 . سنة 18أن يكون الشخ  املخطوف أو املبعد ش تتجاوز عمره  - 2 

 . أن يكون للمتهم النية إلاجرامية - 3

ـــــادة  ــ ــ ــ ـــن " : 328املـ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ـــنة و بغرامــ ــ ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ــ ـــ ر إلـــ ــ ــ ــ ــ ـــن شــ ــ ــ ــ ــ ـــــالحبس مـ ــ ــ ــ ــــب بــ ــ ــ ــ ــــى  155يعاقـــ ــ ــ ــ دج ألاب أو ألام أو  1555إلـــ

ــــي  ــ ــ ـــــ ي فـــ ــ ــ ـــــر قضـ ــ ــ ــــليم قاصــ ــ ــ ــــوم بتســ ــ ــ ـــــر ش يقـــ ــ ــ ـــــخ  آخـ ــ ــ شــــــــــأن حضـــــــــــانته بحكــــــــــم مشـــــــــــمول بالنفــــــــــاذ املعجـــــــــــل أو شـ

ـــــانته أو  ـــــه حضــ ــــت إليــ ـــن وكلـــ ــ ـــــه ممــ ـــــن خطفــ ـــل مــ ــ ــــذل  كــ ــــه، وكـــ ــــة بـــ ــــي املطالبـــ ـــة فـــ ــ ـــــه الحــ ـــن لــ ــ ــــى مــ ــــائي إلـــ ــ ـــم نهـ ــ بحكــ

ـــــاده  ــــه أو إبعــ ـــى خطفـــ ــ ـــر علــ ــ ـــل الغيــ ــ ـــــاكن أو حمــ ــــ  ألامــ ـــن تلـــ ــ ــــه، أو عــ ـــــد عنـــ ـــا أو ابعــ ــ ــــعه فيهــ ـــي وضـــ ــ ـــــاكن الحــ ـــن ألامــ ــ مــ

ـــف  ــ ــ ـــل أو عنــ ــ ــ ـــر تحايــ ــ ــ ــــ  بغيــ ــ ــ ـــع ذلـ ــ ــ ــــو وقــ ــ ــ ـــل و لـ ــ ــ ـــــزداد . ححــ ــ ـــــد وتــ ــ ــــت قــ ــ ــ ــــنوات إذا كانـ ــ ــ ـــالث سـ ــ ــ ــــى ثــ ــ ــ ـــــبس إلـ ــ ـــــة الحــ ــ عقوبــ

 (89، صفحة 56-23القانون ). أسقطت السلطة ألابوية عن الجا ي

ـــــادة   ــ ـــل :" 324املـ ــ ــ ــــه، وكـ ــ ــــث عنــ ــ ـــــن البحــ ــ ـــــه مـ ــ ـــــد أو هربـ ــ ـــف أو أبعـ ــ ـــــد خطـــ ــ ـــان قـ ــ ـــــر كـــ ــ ــــا  قاصـ ــ ـــــد إخفــ ــ ـــن يعتمـ ــ ــ ـــل مـ ــ كـــ

ـــــب ــ ــ ـــــا ، يعاقـ ــ ــ ـــــا قانونـ ــ ــ ــــع ل ـ ــ ــ ـــي يخضــ ــ ــ ــ ــــلطة الحـ ــ ــ ـــن الســ ــ ــ ــ ـــــاه عـ ــ ــ ـــن أخفـ ــ ــ ــ ــــنوات  مـ ــ ــ ــــس ســ ــ ــ ـــى خمــ ــ ــ ــ ـــنة إلـ ــ ــ ــ ـــن سـ ــ ــ ــ ـــــبس مـ ــ ــ الحـ

ــــة  ــ ــ ـــــة ماليـ ــ ــــى  155وبغرامــ ــ ــ دج أو بإحـــــــــدى هـــــــــاتين العقـــــــــوبتين، وذلـــــــــ  فيمـــــــــا عـــــــــدا الحالـــــــــة الحـــــــــي يكـــــــــون  2155إلـ

 ."فيها الفعل جريمة اشتران املعاقب عليها 

يالحــــــــظ أن املشــــــــرع الجزائــــــــري قــــــــد خصــــــــ  قســــــــما بأكملــــــــه لجريمــــــــة الاختطــــــــاف، لكــــــــن مــــــــع التفــــــــاقم الــــــــذي 

ـــر  ــ ـــي تعتبـــ ــ ــ ــــة الحـ ــ ـــــذه الجريمــ ــ ــــع ل ـ ــ ـــــال أوســ ــ ـــــي  محـ ــ ـــم تخصـ ــ ـــــن امل ـــ ــ ــــات مـ ــ ـــا بــ ــ ــ ــــي مجتمعنـ ــ ــــة فــ ــ ـــــذه الجريمــ ــ ـــــه هـ عرفتـــ

ـــــادة . دخيلــــــــــــة علــــــــــــى املجتمــــــــــــع الجزائــــــــــــري  ــ ــ ــ ـــف أو : " 243املـ ــ ــ ــ ــ ـــــخ  املختطـ ــ ــ ــ ــــى الشـ ــ ــ ــ ـــــديني علــ ــ ــ ــ ـــذيب بـ ــ ــ ــ ــ ـــع تعـ ــ ــ ــ ــ إذا وقـ

 (56-23القانون ) . "املؤبد يعاقب الجناة بالسجن املحجوز يه أو املحبوس أو املقبوض عل
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ــــه ش شـــــــــــ  أن ظــــــــــــاهرة الاختفــــــــــــا  القســــــــــــري تمثــــــــــــل انتهاكــــــــــــا صــــــــــــارخا للعديــــــــــــد مــــــــــــن حقــــــــــــوق  ــ ــ ــ ـــان وحرياتــ ــ ــ ــ إلا ســـ

ألاساســــــــية الحــــــــي كفلتهــــــــا املواثيــــــــة والع ــــــــود الدوليــــــــة، وعلــــــــى رأســــــــ ا الحــــــــة فــــــــي الحريــــــــة فضــــــــال عمــــــــا يصــــــــاحب 

ــــة  ــ ــ ـــــائل الحمايـ ــ ـــن وســ ــ ــ ــــيلة مــ ــ ــ ـــــز أي وسـ ــ ـــــد املحتجــ ــ ــــث يفتقــ ــ ــ ـــــة، حيـ ــ ــــو  معاملــ ــ ــ ـــذيب أو سـ ــ ــ ـــن تعــ ــ ــ ـــــاشت مــ ــ ــــذه الحــ ــ ــ هـ

ـــا القانونيـــــــــــة ، إذ تنقطـــــــــــع صـــــــــــلته بالعـــــــــــالم الخارجيـــــــــــة، والحـــــــــــة فـــــــــــي الحيـــــــــــاة، فـــــــــــي الحـــــــــــاشت  ــ ــ ــ ـــل فيهــ ــ ــ ــ ـــي يقتــ ــ ــ ــ الحــ

ـــة  ــ ــ ـــــائية، والحـ ــ ـــمانات القضـ ــ ــ ــــي الضـ ــ ــــة وفــ ــ ـــــة عادلــ ــ ـــي محاكمـ ــ ـــة فـــ ــ ــ ــــة، والحـ ــ ــــي ال ويــ ــ ـــة فــ ــ ــ ـــــي، والحـ ــ ـــــخ  املختفـ الشـــ

فــــــــي إنصــــــــاف فعــــــــال، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــ  الجبــــــــر والتعــــــــويض، والحــــــــة فــــــــي معرفــــــــة الحقيقــــــــة فيمــــــــا يخــــــــ  ظــــــــروف 

 .الاختفا 

ويقصـــــــــــد باشختفــــــــــــا  القســــــــــــري الاعتقـــــــــــال أو الاحتجــــــــــــاز أو الاختطــــــــــــاف أو أي شـــــــــــكل مــــــــــــن أشــــــــــــكال الحرمــــــــــــان "

مـــــــن الحريـــــــة ، يـــــــتم علـــــــى أيـــــــدي مـــــــوظفي الدولـــــــة، أو أشـــــــخا  أو مجموعـــــــات مـــــــن ألافـــــــراد يتصـــــــرفون بـــــــإذن 

أو دعـــــــــم مـــــــــن الدولـــــــــة أو بموافقتهـــــــــا ، ويعقبـــــــــه رفـــــــــض الاعتـــــــــراف بحرمـــــــــان الشـــــــــخ  مـــــــــن حريتـــــــــه أو إخفـــــــــا  

 " لشخ  املختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون مصير ا
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تعريـــــــــــف ألاطفـــــــــــال املفقـــــــــــودين وأســـــــــــباب فقـــــــــــدانهم إن تعريـــــــــــف ألاطفـــــــــــال املفقـــــــــــودين يقتضـــــــــــ ي التطـــــــــــرق فـــــــــــي 

البدايــــــــــــة ملف ــــــــــــوم ألاشــــــــــــخا  املفقــــــــــــودين بشــــــــــــكل عــــــــــــام ومــــــــــــن ثــــــــــــم محاولــــــــــــة الوصــــــــــــول لتعريــــــــــــف ألاطفــــــــــــال 

ـــــد  ــ ــــودين، وبعـ ــ ذلــــــــ  نتطــــــــرق ألاســــــــباب فقــــــــدان ألاطفــــــــال، عليــــــــه ســــــــوف نقســــــــم املطلــــــــب الفــــــــرعين ألاول املفقــ

ـــال ــ ــ ــ ــ ـــــدان ألاطفـــ ــ ــ ــ ــ ـــــباب فقـ ــ ــ ــ ــــا ي ألســـ ــ ــ ــ ــ ــــودين ، والثــ ــ ــ ــ ــ ـــــال املفقــ ــ ــ ــ ـــف ألاطفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف التعريـ ــ ــ ــ ــ ـــف : الفــــــــــــــرع ألاول . لتعريـــ ــ ــ ــ ــ ــ تعريـ

 ألاطفال املفقودين

ـــــدولي بـــــــالرجوع للوثـــــــائة الدوليـــــــة الحـــــــي تناولـــــــت موضـــــــوع املفقـــــــودين وش ســـــــيما تلـــــــ  الحـــــــي تتعلـــــــة بالقـــــــانون  الــ

إلا ســـــــــــا ي الحــــــــــــي تطبـــــــــــة علــــــــــــى النباعـــــــــــات املســــــــــــلحة ش نجــــــــــــد تعريفـــــــــــة محــــــــــــددة للمفقـــــــــــودين، ولكــــــــــــن درجــــــــــــت 

 .املمارسة على وصف ألاشخا  بأوصاف معينة تدل على حالة الفقدان الحي يتعرضون ل ا

ـــــه ـــــل بأنــ ــــود قيــ ـــــام للمفقـــ ـــف عــ ــ ــــي وصــ كـــــــل مـــــــن ش يعـــــــرف أقاربـــــــه مكانـــــــه أو أبلـــــــغ عـــــــن فقدانـــــــه إســـــــتنادا إلـــــــى ) وفـــ

ـــن معلو  ــ ـــــة مـــ ــ ــــي، أو حالـ ــ ـــر دولــ ــ ــــي أو غيـــ ــ ـــلح دولــ ــ ـــــزاع مســـ ـــــياق نـــ ــ ــــي سـ ــ ــــة فــ ــ ـــــريعات الوطنيــ ـــا للتشـــ ــ ــ ــــة، وفقـ ــ ـــــات موثوقــ مـــ

العنـــــــــــــف الــــــــــــــداخلي أو إلاضــــــــــــــطرابات الداخليــــــــــــــة أو الكــــــــــــــوارث الطبيعيــــــــــــــة أو أي حالــــــــــــــة أخــــــــــــــرى قــــــــــــــد تتطلــــــــــــــب 

 (87، صفحة 2521أحمد عبدي، )  تدخال من املختصة في الدولة
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ينظـــــــــر إليـــــــــه علـــــــــى انـــــــــه كـــــــــل إســـــــــا ة تمـــــــــارس ضـــــــــد الطفـــــــــل ســـــــــوا  كانـــــــــت لفظيـــــــــة أو ماديـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل أفـــــــــراد 

الاســــــــــــرة  أو أقاربــــــــــــه أو مــــــــــــن يشــــــــــــاركون الطفــــــــــــل مكــــــــــــان الاقامــــــــــــة نفســــــــــــه او مــــــــــــن قبــــــــــــل الــــــــــــذين يوج ونــــــــــــه ف 

ـــرهمإداريــــــــــون أو أصــــــــــدقا  أو زمــــــــــال  صــــــــــف، فضــــــــــال عــــــــــن عمــــــــــال املدرســــــــــة وغاملدرســــــــــة مــــــــــن معلومــــــــــات أو  ــ ــ  "يـــ

  (1، صفحة 2557عليان ، )

ـــــه ــ ــ ــــى أنـ ــ ــ ـــــرف علــ ــ ــ ـــا يعـ ــ ــ ـــــمل " كمـــ ــ ــ ـــــي تتشـ ــ ــ ــــه، والحـ ــ ــ ـــن يكفلــ ــ ــ ــ ـــــرة أو مـ ــ ــ ـــل ألاسـ ــ ــ ــ ـــن قبـ ــ ــ ــ ـــــه مـ ــ ـــل وإهمالـــ ــ ــ ــ ـــــذا  الطفـ ــ ــ ــــة إيـ ــ ــ حالــ

ضــــــــــروب عــــــــــدة كا ســـــــــــا ة فــــــــــي املعاملــــــــــة الجســـــــــــدية أو العاطفيــــــــــة، فضــــــــــال عـــــــــــن إلايــــــــــذا  الجنســــــــــ ي وإلاهمـــــــــــال 

ـــــتغالل  ــ ــ ـــتخفاف والاســ ــ ــ ــ التجـــــــــــاري، أو غيـــــــــــره مـــــــــــن أنـــــــــــواع الاســـــــــــتغالل الحـــــــــــي تتســـــــــــبب فـــــــــــي إلحـــــــــــاق أضـــــــــــرار والاســ

ـــــه ــ ـــــا ه أو كرامتــ ــ ـــــاة أو نمــ ــ ـــــد الحيــ ــ ــــى قيــ ــ ــ ـــــا ه علـ ــ ــــدد بقـــ ــ ــ ـــل وتهـ ــ ــ ـــحة الطفــ ــ ــ ــــى نــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــــة أو محتملــ ــ ــ ـــــدفع و ) "فعليـ ــ املـــ

   (1، صفحة 2511أخرون ، 
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ــــي ـــف الحـــ ــ ـــــرائم العنــ ـــف جــ ــ ـــــر  تختلــ ـــــت الحــ ــــي وقــ ــــة فـــ ـــــ  املرتكبـــ ـــن تلــ ــ ـــلم عــ ــ ــــت الســ ــــي وقـــ ـــــال فـــ ـــــد ألاطفــ ـــــب ضــ ب ترتكــ

ـــــر ـــف  بنظــ ــ ـــي مختلــ ــ ــــة فــ ــ ـــر عاديـ ــ ـــــة غيــ ـــر حالــ ــ ـــي تعتبــ ــ ـــــرب الحــ ـــــة الحــ ـــن حالــ ــ ـــع عــ ــ ـــي املجتمــ ــ ـــلم فــ ــ ــــة الســ ــ ـــــتالف حالـ ا شخــ

كــــــــارم )العـــــــالم، حيـــــــث تعــــــــززت حمايـــــــة حقــــــــوق إلا ســـــــان فــــــــي مواج ـــــــة الانتهاكــــــــات الحـــــــي عانتهــــــــا الشـــــــعوب  دول 

ـــــفحة 2511،  ــ ــ ، وكــــــــــــذا فــــــــــــي مواج ــــــــــــة جــــــــــــرائم العنــــــــــــف الحــــــــــــي تمــــــــــــس بحقــــــــــــوق ألاطفــــــــــــال، ويســــــــــــتخدم (39، صـــ

ــــي  ــ ـــف فـــ ــ ــ ـــــرائم عنـ ــ ـــــب جـ ــ ـــــا ترتكـ ــ ـــــرائم ، كمـ ــ ـــن الجـ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــــي العديــ ــ ـــــتغالل م فــ ــ ـــل اسـ ــ ــ ـــــن أجـ ــ ـــال مـ ــ ــ ـــــد ألاطفـ ــ ــــف ضـ ــ العنــ



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
41 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

ـــلم  ــ ــــت السـ ــــي وقـــ ـــــال فــ ـــدث لألطفــ ــ ـــي تحـ ــ ـــــرائم الحــ ـــــ  الجــ ـــن تلـ ــ ـــف عــ ــ ـــــرب تختلـ ـــــت الحــ ـــــي، ) وقـ ـــــفحة 2519تريكــ ، صــ

ــــه  ، ممـــــــا دفـــــــع املجتمـــــــع الـــــــدولي إلـــــــى املســـــــارعة فـــــــي إقـــــــرار اتفاقيـــــــات ومواثيـــــــة (6 ـــــة هاتـــ ـــــل حمايــ ـــن أجــ ــ ـــــة مــ دوليــ

 ألاطفال ضحايا النباعات املسلحة الف ة الضعيفة من جنس إلا سان املتمثلة في
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ـــــرية: ويعـــــــــرف إلاهمـــــــــال ألاســـــــــري بأنـــــــــه ــ ـــــدة ألاســ ــ ـــار للوحــ ــ ــ ـــا  انهيــ ــ ــ ـــــة بهــ ــ ـــــة، املرتبطــ ــ ــــا  ألادوار الاجتماعيــ ــ ــ ـــالل بنـ ــ ــ وانحــ

 عنـــــــدما يفشــــــــل عضــــــــو أو أكثــــــــر فــــــــي القيــــــــام بالتباماتــــــــه أو أن يتعمـــــــد عــــــــدم القيــــــــام بهــــــــا رغــــــــم صــــــــالحيته لــــــــذل 

 .(125غيث، دون سنة، صفحة )

ــــو ويـــــــرى بعـــــــض علمـــــــا  الـــــــنفس بــــــــأن إلاهمـــــــال ألاســـــــري، يحـــــــدث ححـــــــل عنــــــــد عـــــــدم غيـــــــ ــ ـــــدين وهــ ـــــد الوالــ اب أحــ

ـــــيكولوجي ــ ــ ــ ـــــرة سـ ــ ــ ــ ـــــال ألاسـ ــ ــ ــ ـــــفحة 2559العيســــــــــــوي، ) إهمـ ــ ــ ــ ـــــرة (72، صـ ــ ــ ــ ــــي ألاسـ ــ ــ ــ ـــان فــ ــ ــ ــ ــ ـــــدين يكونـ ــ ــ ــ ـــي أن الوالـ ــ ــ ــ ــ ، يعنـ

ـــــرية  ــ ــ ــ ـــــراعات ألاسـ ــ ــ ــ ـــرة الصـ ــ ــ ــ ــ ــــة الكثـ ــ ــ ــ ــــوت محطمــ ــ ــ ــ ـــــذه البيــ ــ ــ ـــــيكولوجيا هـــ ــ ــ ــ ـــن سـ ــ ــ ــ ــ ــــة، لكـ ــ ــ ــ ـــــا املاديــ ــ ــ ــ ـــان بواجباتهمـ ــ ــ ــ ويقومـــ

 الوالدان لواجباتهما املعنوية أو ألادبية الداخلية والسبب في رأينا هو عدم تأدية

وعليـــــــه يمكـــــــن تحديـــــــد إلاهمـــــــال ألاســـــــري بأنـــــــه حالـــــــة مـــــــن اخـــــــتالل التـــــــوازن فـــــــي العالقـــــــات العائليـــــــة أو التربيـــــــة 

ــــة  ــ ــــائلي أو حالــ ــ ـــــر العــ ــ ـــالق أو الهجـ ــ ـــبب الطـــ ــ ـــا بســـ ــ ــ ـــــدين أو كليهمـ ــ ـــــد الوالـ ــ ـــــاب أحـ ــ ــــة غيـ ــ ــــي حالــ ــ ــــي ة أو فــ ــ ـــــرية الســ ــ ألاسـ

 .الخصام املستمر بين الوالدين

 (117كركوش، د س، صفحة ) :الهروب من البيت العائلي -2

اهــــــتم علمــــــا  الاجتمــــــاع بــــــال روب مــــــن البيــــــت العــــــائلي واعتبــــــروه ســــــلوكا يتخــــــذه ال ــــــارب للفــــــرار مــــــن مشــــــكلة  

معينـــــــة أو أنـــــــه يعبـــــــر عـــــــن وضـــــــعيات صـــــــراعية؛ ومعنـــــــل ذلـــــــ  أن ال ـــــــارب يغـــــــادر املكـــــــان الـــــــذي مـــــــن املفـــــــروض 

ــــه  أن يكــــــــون فيــــــــه ليــــــــذهب للتســــــــكع فــــــــي الشــــــــوارع ملــــــــدة ســــــــاعات أو إلــــــــى ألامــــــــاكن املفضــــــــلة لديــــــــه كوســــــــيلة ــ منــ

 وأشار عاطف. لحل تل  املشكالت والصراعات

ــــث  إلـــــــى أن ال ـــــــروب غالبـــــــا مـــــــا اعتبـــــــر نوعـــــــا مـــــــن النشـــــــاط املنحـــــــرف بســـــــبب ا عكاســـــــاته الســـــــلبية، ( 1489)غيـــ

حيــــــــــث صــــــــــنف ضــــــــــمن مختلــــــــــف ألا شــــــــــطة الانحرافيــــــــــة املتعــــــــــددة ألاشــــــــــكال الحــــــــــي يمارســــــــــ ا بعــــــــــض ألاطفــــــــــال 

دفاعيــــــــــا يحــــــــــاول ال ــــــــــارب مــــــــــن خاللــــــــــه أن يتوافــــــــــة مــــــــــع واملراهقــــــــــون، وأضــــــــــاف أن ال ــــــــــروب يعــــــــــد م كانيبمــــــــــا 

ـــــدا   ــ ــ ــــة أو بإيـــ ــ ــ ــ ـــــطة الجماعـ ــ ــ ــــي أ شـــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ـــاركته الايجابيــ ــ ــ ــ ــــدم مشــ ــ ــ ــ ــــيها وعــ ــ ــ ــ ـــة تحاشـ ــ ــ ــ ـــن طريـــ ــ ــ ــ ــــة عــ ــ ــ ــ ــــف املحبطــ ــ ــ ــ املواقـ

اتجاهــــــــات غيــــــــر تعاونيــــــــة، ويمكــــــــن أن تشــــــــمل صــــــــور ال ــــــــروب تفــــــــادي كــــــــل أنــــــــواع التفاعــــــــل الاجتمــــــــاعي، علــــــــى 

 .أو غير مخطط له أن ال روب قد يكون أيضا نهائيا، وقد يكون مخططا له

رد فعــــــــل ســــــــيكولوجي يهــــــــدف املراهــــــــة مــــــــن ورا ه إلــــــــى ( Muchielli, 1488)ويمثــــــــل ال ــــــــروب فــــــــي نظــــــــر ميكييلــــــــي 

ـــ ا ــ ــ ـــي يعيشــ ــ ــ ـــــي الحــ ــ ـــــذاتي أو العالئقــ ــ ـــغط الــ ــ ــ ــــة الضــ ــ ــ ـــين حالـ ــ ــ ــــه وبــ ــ ــ ـــــافة بينـ ــ ــــع مســ ــ ــ ـــــذي . وضـ ــ ـــــاه الــ ــ ـــس الاتجــ ــ ــ ــــو نفــ ــ ــ وهـ

ـــر ، حيــــــــث اعتبــــــــر ال ــــــــروب انتقــــــــاش إلــــــــى الســــــــل(Roubier, 1489)كــــــــان قــــــــد قدمــــــــه روبــــــــي  ــ ـــــذي يعبـــ ــ ـــي الـ ــ ون الحركـــ

 .عن تجربة أساسية محررة تعمل على تقلي  الضغط الذي يعا ي منه املراهة في البيت
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 خصائص جريمة الاختطاف  

ـــن  ــ ـــــا مــ ـــــن غيرهــ ـــــرائم أو عــ ـــــن الجــ ـــــا مــ ـــــن غيرهــ ـــا عــ ــ ــــائ  تميبهــ ــ ـــن الخصـ ــ ـــــة مــ ـــاف بمجموعــ ــ ـــــة الاختطــ ـــب جريمــ ــ تتميــ

ـــعى  ــ ــ ــ ــ ـــــراض تســـ ــ ــ ــ ــــى أغـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ـــــذه الجريمـــ ــ ــ ــ ــــوم هـــ ــ ــ ــ ــ ــــة، وتقــ ــ ــ ــ ــ ــــواهر الاجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــــة الظــ ــ ــ ــ ــ ــــالل عمليــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـــ ــ ــ ــ ــ لتحقيق ـ

ـــــا ــــو منهـ ـــــدف املرجــ ـــاختالف ال ـ ــ ـــــراض بـ ـــــذه ألاغـ ــــف هـ ـــاف، وتختلــ ــ ـــا . الاختطـ ــ ــــه كمـ ـــيتم تبيانــ ــ ـــا سـ ــ ـــــب مـ ـــــ  حسـ و ذلـ

 :خصائ  ظاهرة الاختطاف تقوم جريمة الاختطاف على مجموعة من الخصائ  تتمثل في: يلي

ـــــردا أو جم: تتميةةةةةةةةةز بالسةةةةةةةةةرعة فةةةةةةةةةي التنفيةةةةةةةةةذ-1  ــ ـــان فــ ــ ــ ــــوا  كــ ــ ــ ـــاف سـ ــ ــ ـــــل الاختطــ ــ ــــوع محــ ــ ــ ـــي ا أو فاملوضـ ــ ــ ــــة، أو شــ ــ ــ اعـ

ــــتهجنة  ــ ــ ـــــة مسـ ــ ـــــا عمليــ ــ ـــن بأنهــ ــ ــ ــــت ممكــ ــ ـــــر وقـــ ــ ــــي أقصــ ــ ـــــرعة وفـــ ــ ـــا بســ ــ ــ ـــــذ فيهــ ــ ـــــتم التنفيــ ــ ـــا يــ ــ ــ ـــــ  ، فإنمــ ــ ـــر ذلــ ــ ــ ـــــيا  غيــ ــ أشــ

اجتماعيـــــــــا ، ومنـــــــــه فالفاعـــــــــل أو الفـــــــــاعلين يلجـــــــــؤون إلـــــــــى هـــــــــذا ألاســـــــــلوب مـــــــــن الســـــــــرعة فـــــــــي التنفيـــــــــذ ححـــــــــل ش 

 .ينكشف أمرهم من ج ة ححل ش يالقوا الاستهجان الاجتماعي من ج ة أخرى 

إذ الفاعـــــــــل أو الفـــــــــاعلون يقومـــــــــون بحملـــــــــة مـــــــــن إلاجـــــــــرا ات العقليـــــــــة  :سةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةدبير العقلةةةةةةةةةي للعمليةةةةةةةةةةح-8 

املحكمـــــــــة إذ يدرســــــــــون جميــــــــــع الطــــــــــرق الحــــــــــي تــــــــــؤدي إلـــــــــى نهايــــــــــة املطــــــــــاف إلــــــــــى الانقضــــــــــاض علــــــــــى الضــــــــــحية أو 

ــــه . الضــــــــحايا ، و إتمــــــــام عمليــــــــة الاختطــــــــاف حســــــــب الضــــــــر وف املدروســــــــة مســــــــبقا مــــــــن قبــــــــل الفــــــــاعلون  ــ و منــ

ـــتم ــ ــ ـــــد تســ ــ ر مرحلـــــــــة التـــــــــدبير العقلـــــــــي ملـــــــــدة ســـــــــاعات أو أيـــــــــام، أو ححـــــــــل شـــــــــ ور وســـــــــنوات وذلـــــــــ  حســـــــــب مـــــــــا قــ

 . تتطلبه العملية، و ألاهداف املرجوة منها

فغالبـــــــــا مـــــــــا يحـــــــــدد الفاعـــــــــل أو الفـــــــــاعلون أغراضـــــــــ م بالنوعيـــــــــة، أو : يتميةةةةةةةةةز الاختطةةةةةةةةةاف أنةةةةةةةةةه نةةةةةةةةةوعي وكمةةةةةةةةةي-3

ــــة الكميـــــــة فاختطــــــــاف طــــــــائرة غيــــــــر اختطــــــــاف جمــــــــل، واختيــــــــار رهـــــــائن أحي ــ ـــن عائلــ ــ ـــالم مـــ ــ ـــاف غـــ ــ ـــر اختطـــ ــ ـــــا غيـــ انـــ

ــــة  ــ ــ ـــب جريمـ ــ ــ ـــي تتميــ ــ ــ ـــية الحــ ــ ــ ــــة و ألاساســ ــ ـــــائ  امل مـــ ــ ـــن الخصــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــة خاصــ ــ ــــة والكميــ ــ ـــــد النوعيـــ ــ ـــــذا تعــ ــ ـــرة، وهكــ ــ ــ فقيــ

 . الاختطاف

فال يمكن أن نجد جريمة اختطاف سائدة في مجتمع ما من املجتمعات وهي  :يتميز الاختطاف بالقصيدة -4

النوايا الحي يسعى لتحقيق ا الخاطفون من خالل هذا الفعل، بري ة ألاغراض، و عني باألغراض ألاهداف و 

 . وهي تكون أهدافا و نوايا محددة بدقة مسبقا

 .أسباب انتشار جريمة اختطاف ألاطفالثانيا 

ـــن   ــ ــــة ويمكــ ـــــذه الجريمـــ ـــــة هــ ـــــرا لطبيعــ ـــــددة نظــ ـــــل متعــ ـــى عوامــ ــ ـــا إلــ ــ ـــع وجودهــ ــ ـــال يرجــ ــ ـــاف ألاطفــ ــ ـــــة اختطــ إن جريمــ

 : نجمل ا من خالل الفروع التاليةأن 

 .العامل النفس ي كسبب النتشار جريمة اختطاف ألاطفال

ــــلة   ــ ـــــاس أن الصــ ــــى أســـ ــ ـــــدا علــ ـــاف تحديـــ ــ ـــــل الاختطـــ ـــــي وبفعـــ ـــلون إلاجرامـــ ــ ــــام بالســـ ــ ـــــ ي للقيــ ـــير النفســـ ــ ــــوم التفســـ ــ يقــ

تعــــــــــود أساســــــــــا إلــــــــــى الخلــــــــــل والاضــــــــــطراب فــــــــــي التكــــــــــوين النفســــــــــ ي، حيــــــــــث يكــــــــــون الفاعــــــــــل مصــــــــــاب بــــــــــأمراض 

ـــــة ـــية وعقليـ ــ ــــو  نفسـ ـــــا هـــ ـــــنفس مـ ــــا  الـ ـــــب علمــ ــــي حسـ ـــــل إجرامــ ـــل فعـ ــ ـــــاشت فكـ ـــية وانفعـ ــ ـــغوطات نفسـ ــ ـــــت ضـ و تحـ

 .إش دشلـــــــــــة وتعبيـــــــــــر عـــــــــــن صـــــــــــراعات  ســـــــــــبية تـــــــــــدفع صـــــــــــاحبها إلـــــــــــى الجريمـــــــــــة، خاصـــــــــــة الـــــــــــدوافع الالشـــــــــــعورية

 (152-155، الصفحات 2558سكيكر، )
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ومــــــــا هــــــــو مالحــــــــظ أيضــــــــا أن حــــــــوادث الاختطــــــــاف الحــــــــي تكــــــــون تحــــــــت تــــــــأثير العامــــــــل النفســــــــ ي يرتكبهــــــــا الجــــــــا ي   

ـــرة  ــ ــ ـــــة املثيــ ــ ـــــذه الجريمـ ــ ــــام بهـ ــ ـــــدوافع للقيـــ ــ ـــن الـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــــدخل مجموعــ ــ ـــــال تتــ ــ ـــاف ألاطفـ ــ ــ ـــــة اختطــ ــ ــــي جريمـ ــ ـــــرده، وفــ ــ بمفـ

ي ألاخال ـــــــــ ،كـــــــــدافع الانتقـــــــــام كمـــــــــا قـــــــــد يكـــــــــون ورا  ذلـــــــــ  هـــــــــو إشـــــــــباع الغرائـــــــــز الجنســـــــــية ، وألاهـــــــــم الضـــــــــمير

 أصـــــــــــابه الشـــــــــــذوذ والضـــــــــــعف جـــــــــــرا  ســـــــــــو  العالقـــــــــــات و إلاشـــــــــــباع البيولـــــــــــوجي والتجـــــــــــارب الصـــــــــــادمة املؤملـــــــــــة

 . (25، صفحة 2519مصبايح، )

 :ومن بين العوامل أيضا نجد

ــــى  هنــــــان مــــــن ألافــــــراد مــــــن ش يتــــــوان عــــــن ارتكــــــاب ســــــلوكات إجراميــــــة فــــــي ســــــبيل إشــــــباع امليــــــل :الانتقةةةةةةام -1 إلـــ

ـــل  ــ ــ ــــيط تجعــ ــ ــ ـــط املحـ ــ ــ ــــي الوســ ــ ــ ـــــائدة فـ ــ ـــــد ســ ــ ـــــبع بتقاليــ ــ ـــا التشــ ــ ــ ـــــراف أيضــ ــ ـــــة والانحــ ــ ـــــر الجريمــ ــ ـــا يفســ ــ ــ ـــــام وممــ ــ الانتقــ

 (139، صفحة 2511بن دريدي، ). العنف أسلوبا للشجاعة

ألن و يتميـــــــــب هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الاختطـــــــــاف بأنـــــــــه يأخـــــــــذ وقتـــــــــا طـــــــــويال فـــــــــي تنفيـــــــــذه أو قـــــــــد يكـــــــــون ملـــــــــدة قصـــــــــيرة 

ألارجــــــح و الغالــــــب هــــــو طــــــول املــــــدة ألن املنــــــتقم يبقــــــى لســــــنوات يترصــــــد بفريســــــته، وفــــــي هــــــذه الحــــــاشت غالبــــــا 

 .ويكون ال دف هنا هو تحقية هدف و طمع نفس ي و هو الثأر.ما يكون ألاطفال عرضة ل ا 

 وهنــــــــان نــــــــوع آخــــــــر بــــــــارز مــــــــن الاختطــــــــاف الانتقــــــــامي وهــــــــو الــــــــذي يكــــــــون فــــــــي حالــــــــة الطــــــــالق فــــــــي حالــــــــة الــــــــزواج

ـــــام . املخــــــــــتلط، والــــــــــزواج املخــــــــــتلط هــــــــــو زواج جزائــــــــــري أو جزائريــــــــــة بطــــــــــرف أجنبــــــــــي ــ ــ ــــي قيـ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــل العمليــ ــ ــ ــ وتتمثـ

ــــنهم ــ ــ ـــــر مــ ــ ــ ـــــرف آلاخـ ــ ــ ـــان الطـ ــ ــ ــ ـــــده وحرمـ ــ ــ ــــى بلـ ــ ــ ـــم إلــ ــ ــ ــ ــــودة بهـ ــ ــ ـــف ألاوشد ، والعــ ــ ــ ــ ـــــراف بخطـ ــ ــ ـــــد ألاطـ ــ ــ ـــــذه . أحـ ــ ــ ـــــت هـ ــ ــ وعرفـ

ـــع ا. الظـــــــاهرة انتشـــــــارا فائقـــــــا بســـــــبب تزايـــــــد الهجـــــــرة ممـــــــا أدى إلـــــــى ارتفـــــــاع عـــــــدد ألاطفـــــــال املخطـــــــوفين ــ ـــم مــ ــ لعلــ

ـــــالة . أن  ســـــــــبة الجزائـــــــــريين تشـــــــــكل  ســـــــــبة مرتفعـــــــــة فـــــــــي الـــــــــدول ألاجنبيـــــــــة خاصـــــــــة ألاوروبيـــــــــة منهـــــــــا ــ ـــــد مســ ــ وتعــ

الطــــــالق فــــــي الــــــزواج املخــــــتلط مشــــــكلة مؤملــــــة خاصــــــة مــــــع الــــــدول الحــــــي تعتمــــــد تطبيــــــة القــــــانون إلاســــــالمي فــــــي 

 ألاحــــــــــــوال الشخصــــــــــــية بحيــــــــــــث يأخــــــــــــذ الطفــــــــــــل أغلــــــــــــب ألاحيــــــــــــان جنســــــــــــية ألاب، و هــــــــــــو مــــــــــــا يحــــــــــــدد القــــــــــــانون 

 .الواجب التطبية

وش بــــــــد مــــــــن إلاشــــــــارة أن مثــــــــل هــــــــذا الفعــــــــل إلاجرامــــــــي يخلــــــــف آثــــــــارا ســــــــلبية علــــــــى شخصــــــــية الضــــــــحية وعلــــــــى 

ـــــابليبه" اثــــــــر هــــــــذا يقــــــــول الطبيــــــــب النفســــــــا ي ــ ــــي شـ ــ إن اختطــــــــاف الطفــــــــل يعــــــــد فعليــــــــا احتجــــــــاز رهينتــــــــه " : هيرفــ

ـــــتق ــ ــــذل  مسـ ــ ـــكلة وكــ ــ ــ ـــــدوث املشـ ــ ــــت حـ ــ ـــية وقــ ــ ــ ــــة النفسـ ــ ـــن ال شاشــ ــ ـــــة مـــ ــ ــــي حالـ ــ ـــل فــ ــ ــــدخل الطفـــ ــ ـــا يــ ــ ــ ـــــذا " بالممـ ــ وبهـ

يكــــــــون اختطــــــــاف ألابنــــــــا  فعــــــــال انتقاميــــــــا محضــــــــا ، يهــــــــدف إلــــــــى إبــــــــدا  الطــــــــرف الثــــــــا ي بإبعــــــــاده عــــــــن فلــــــــذات 

 (ملكاوي، د س) .كبده و الاستحواذ على الحضانة

 يتوافر ذل  عند املراهقين ألنهم يشعرون باشرتياح واملتعة :حبا باألذ   فعل ألاذ -8

 .إيذا  آلاخرينفي 

 .قد تكون السبب ورا  عدة جرائم :الغيرة -3

 قد تتكون الجريمة من مركب النق  لدى :الشعور بالقص الجسماني أو النفس ي -4
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 الفرد، إذ يشعر أنه أقل شأنا من آلاخرين بعيب جسدي أو نفس ي فيقابل بالعنف كل 

 .من يعتقد أنهم يوج ون له إلاهانات بسبب هذا العيب

 هنان بعض أعمال العنف و الجريمة ترتكب من قبل أفراد يتميبون بالغرور:رور الغ -0

 (139-133، الصفحات 2511بن دريدي، ). مما يجعل م شغوفين بممارسة العنف

ــــى وهـــــــــو عمليـــــــــة الاختطـــــــــاف الـــــــــذي يكـــــــــون الـــــــــدافع منهـــــــــا الاعتـــــــــدا  : دافةةةةةةةةةع الاعتةةةةةةةةةداء الجنسةةةةةةةةة ي -6 ــ ــ ـــــيا علـ ــ جنســ

املخطـــــــــوف، ويكـــــــــون أكثـــــــــر عرضـــــــــة لـــــــــه ألاطفـــــــــال ، وهـــــــــذا مـــــــــا تؤكـــــــــده  ســـــــــبة ألاطفـــــــــال املختطفـــــــــين يوميـــــــــا فـــــــــي 

 الجزائر

 حيث يتم العثور على جثث أغلبهم معتدي عل م جنسيا ، مقتولين ححل ش يتمكنوا من

ـــــل ـــى الفاعــ ــ ـــــرف علــ ـــــاعي ا. التعــ ـــــت الاجتمــ ـــن الكبــ ــ ـــا عــ ــ ـــــيا ناتجــ ـــا نفســ ــ ــــت إش مرضــ ــ ـــاهرة ليسـ ــ ـــــذه الظــ ـــل و هــ ــ لحاصـــ

ــــة  ــ ـــالمي خاصــ ــ ـــــا إلاســ ـــــاط مجتمعنـــ ــــي أوســ ــ ـــــالغ فــ ـــكل مبــ ــ ـــرة وبشــ ــ ـــاهرة بكثـــ ــ ـــــذه الظــ ـــــت هـــ ــــث تفشــ ــ ـــا حيــ ــ ــــي مجتمعنــ ــ فـ

ـــــ ي  ــ ـــــذوذ الجنســ ــ ـــــرف بالشــ ــ ـــا يعــ ــ ــ ـــن (  Les pedophiles) مــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــه قادمــ ــ ــ ــــة عنــ ــ ــ ـــاهرة عربيـ ــ ــ ـــــا ظــ ــ ـــم أنهــ ــ ــ ـــع العلــ ــ ــ مــ

ـــــة ـــــدان الغربيــ  و هـــــــذا نـــــــاتج عـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن املؤشـــــــرات فـــــــي املجتمـــــــع الجزائـــــــري والحـــــــي مـــــــن املمكـــــــن أن. البلــ

 في مقدمتها ما أطلة عليه بالتحدي الحضاري . تكون قد ساهمت في إيجاد هذه الظاهرة

ويعــــــــــد هــــــــــذا النــــــــــاتج مــــــــــن ســــــــــلبيات العوملــــــــــة ، وألامــــــــــراض و العقــــــــــد النفســــــــــية و ألازمــــــــــات ألاخالقيــــــــــة املغــــــــــذي 

ــــب  ــ ــ ـــغ وترتـ ــ ــ ـــــة التبليــ ــ ــــاب ثقافــ ــ ــ ـــــان ، وغيـ ــ ــــابرة لألوطــ ــ ــ ـــــة عـ ــ ـــل الجريمــ ــ ــ ـــــا يجعــ ــ ـــــذا مــ ــ ـــــة ، وهــ ــ ـــــذه الجريمــ ــ ـــ ي ل ــ ــ ــ ألاساســ

 (ملكاوي، د س) .فة الالمباشة و ألانانية مغذي ثانوي ل ا الثقا

هــــــــــذا مــــــــــن ج ــــــــــة ومــــــــــن ج ــــــــــة أخــــــــــرى نجــــــــــد أن ضــــــــــحايا الاختطــــــــــاف يتميــــــــــبون بخصــــــــــائ  تجعل ــــــــــم فريســــــــــة 

ســــــ لة منهـــــــا طبيعـــــــة هـــــــذه املرحلـــــــة الحـــــــي يتميـــــــب الطفــــــل فيهـــــــا بقلـــــــة الـــــــوعي وإلادران، وبالتـــــــالي ســـــــ ولة خداعـــــــه 

 .والتغرير به

 : العامل الاجتماعي كسبب النتشار جريمة اختطاف ألاطفال

نقصـــــــــد بالعوامـــــــــل الاجتماعيـــــــــة البيئيـــــــــة أو الظـــــــــروف الحـــــــــي تحـــــــــيط بالشـــــــــخ  منـــــــــذ بدايـــــــــة حياتـــــــــه، ويتعلـــــــــة 

ألامــــــــر بعالقاتــــــــه مــــــــع غيــــــــره مــــــــن النــــــــاس فــــــــي جميــــــــع مراحــــــــل حياتــــــــه ابتــــــــدا  مــــــــن ألاســــــــرة مــــــــرورا باملدرســــــــة ثــــــــم 

 .عبجماعة الرفاق أو الل

ـــــدم  ـــل وعــ ــ ـــــال الطفــ ــــه إهمــ ــ ـــــتج عنـ ـــا ينــ ــ ــــدين مــ ــ ـــــال الوالـ ــــ  وانفصــ ــ ـــــن تفكـ ـــــرة مــ ـــا ألاســ ــ ـــــد تعانيهــ ـــي قــ ــ ــــاكل الحــ ــ فاملشـ

رعايتــــــــــه إضــــــــــافة إلــــــــــى ج ــــــــــل ألابــــــــــوين بأســــــــــاليب التربيــــــــــة الســــــــــليمة فاملعاملــــــــــة القاســــــــــية أو التــــــــــدليل املفــــــــــرط 

 (19-13، الصفحات 2513جزار، ) .سيؤثر مباشرة في تكوين شخصية الطفل 

هـــــــذا مـــــــن ج ـــــــة كمـــــــا نجـــــــد أن للمســـــــتوى املعيشـــــــ ي املتـــــــد ي أثـــــــر فـــــــي دفـــــــع ألافـــــــراد إلـــــــى ارتكـــــــاب الجـــــــرائم بحثـــــــا 

عــــــــن املــــــــال كاختطــــــــاف ألاطفــــــــال مــــــــن ألاســــــــر الثريــــــــة طلبــــــــا للفديــــــــة، كمــــــــا نجــــــــد أن البي ــــــــة املدرســــــــية ل ــــــــا دور 
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جرمـــــــون هـــــــم مـــــــن ش يســـــــتطيعوا التكيـــــــف كـــــــذل  فـــــــي إنتـــــــاج املجـــــــرمين حيـــــــث أكـــــــدت الدراســـــــات أن أغلـــــــب امل 

كمــــــا أثبتــــــت الدراســــــات تــــــأثير  .مــــــع البي ــــــة املدرســــــية، وهــــــذا نتيجــــــة ســــــو  املعاملــــــة الحــــــي يتلقاهــــــا مــــــن معلميــــــه

ـــــرفين ــ ــــدقا  منحـ ــ ـــــة أصــ ــ ـــــن مخالطـ ــ ـــنجم عـ ــ ـــــي يـــ ـــلون إلاجرامـــ ــ ـــــرد فالســـ ــ ـــلون الفـ ــ ــــي ســـ ــ ـــــاق فــ ــ ـــــة الرفـ ـــا أن . جماعـــ ــ ــ كمـ

ـــــة التطـــــــور التكنولـــــــوجي ودخـــــــول ألانترنـــــــت كــــــــل بيـــــــت تقريبـــــــا كـــــــان ـــار الجريمـــ ــ ـــــباب انتشــ ـــم أســ ــ ـــين أهــ ــ ـــن بـــ ــ , 6) .مــ

 (111-154، الصفحات 1417ابحاث ندوة علمية، 

 .الانحالل ألاخالقي والديني كسبب لجريمة اختطاف ألاطفال

ـــــراد   ــــى ألافـ ـــ ل علــ ــ ــــة ويسـ ـــــدل الجريمــ ــــع معـ ـــــا يرفــ ــــات مـ ــــي املجتمعــ ـــــر فــ ــــوأ ألاثـ ــــه أســ ــــة لــ ـــــيم ألاخالقيــ ـــار القـ ــ إن انهيـ

ارتكابهـــــــــا كـــــــــون لــــــــــيس لديـــــــــه قــــــــــيم أخالقيـــــــــة تمنعـــــــــه مــــــــــن القيـــــــــام بــــــــــذل ، وغيـــــــــاب الـــــــــوازع الــــــــــديني مـــــــــن أكبــــــــــر 

ــــديني وأخطـــــــر ألاشــــــــيا  الحـــــــي تــــــــؤدي شرتكـــــــاب الجريمــــــــة، فـــــــال رادع لإل ســــــــان يرجعـــــــه عــــــــن ارتكابهـــــــا، فــــــــا ــ لوازع الــ

أقـــــــــوى شـــــــــ ي  ممكـــــــــن يمنـــــــــع إلا ســـــــــان مـــــــــن ارتكـــــــــاب الجـــــــــرائم، كمـــــــــا قيـــــــــل قـــــــــديما علـــــــــى يـــــــــد أحـــــــــد الفالســـــــــفة 

ـــــربيين  ــ ــ حكامـــــــــــه دون أل ، أي يـــــــــــؤثر فـــــــــــيهم ححـــــــــــل درجـــــــــــة التخـــــــــــدير فينصـــــــــــاعون "الـــــــــــدين أفيـــــــــــون الشـــــــــــعوب" الغــ

ـــان تفكيـــــــر، فـــــــال أحـــــــد يقـــــــوى علـــــــى مخالفـــــــة تعـــــــاليم دينـــــــه، فـــــــالوازع الـــــــديني أقـــــــوى مـــــــا يمكـــــــن أن يمنـــــــع  ــ إلا ســ

مـــــــن ارتكـــــــاب الجريمـــــــة، ومنـــــــه انهيـــــــار الـــــــوازع الـــــــديني هـــــــو فـــــــتح املجـــــــال للقيـــــــام بـــــــالجرائم دون رادع ححـــــــل و إن 

ـــــه ــ ــ ــ ـــــة حقوقـ ــ ــ ــ ـــى كافـ ــ ــ ــ ــ ــــه وعلـ ــ ــ ــ ــــى حريتــ ــ ــ ــ ـــــدا  علــ ــ ــ ــ ـــــل والاعتـ ــ ــ ــ ــــف طفـ ــ ــ ــ ـــــام بخطــ ــ ــ ــ ــــت القيـ ــ ــ ــ ــــاجرة ... كانــ ــ ــ ــ ـــع املتــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع الرابـ ــ ــ ــ الفـ

ـــــرية ــ ــ ـــا  البشـ ــ ــ ـــــد و وتعــــــــــد هــــــــــذه الجريمــــــــــة ظــــــــــاهرة جديــــــــــدة عرفــــــــــت فقــــــــــط مــــــــــع بــــــــــدايات القــــــــــرن ا: باألعضـــ ــ ــ لواحـ

العشـــــــــــرين، ولـــــــــــم يكـــــــــــن ل ـــــــــــا ســـــــــــابقة قبـــــــــــل ذلـــــــــــ  و ذلـــــــــــ  يعـــــــــــد التطـــــــــــورات الحـــــــــــي عرف ـــــــــــا املجـــــــــــال الطبـــــــــــي و 

ـــــا ــ ــ ــــي حاليــ ــ ــ ـــن . الجراحـــ ــ ــ ــ ـــترزاق مــ ــ ــ ــ ـــلوبا لالســ ــ ــ ــ ـــــات أســ ــ ــ ـــــذه العمليــ ــ ــ ـــــة هــ ــ ــ ـــــات املحترفــ ــ ــ ـــــض الجماعــ ــ ــ ـــذت بعــ ــ ــ ــ ــــث اتخــ ــ ــ ــ حيـ

ــــب، :خــــــــالل املتــــــــاجرة باألعضــــــــا  البشــــــــرية، حيــــــــث غالبــــــــا مــــــــا تكــــــــون ألاعضــــــــا  املستأصــــــــلة مــــــــن الضــــــــحية  ــ القلــ

ـــين ال ــ ـــين، العينـــ ــ وهــــــــذا النــــــــوع مــــــــن العمليــــــــات يتطلــــــــب دراســــــــات و إمكانيــــــــات جثيمــــــــة ، لــــــــذا فهــــــــي ............. كليتــ

 (ملكاوي، د س) .تدخل في إطار الجريمة املنظمة ، والناس الواقفين عليها ليسوا بأناس بسطا  

 :خاتمة

ـــــن ــ ـــــال مـــ ــ ـــاف لألطفـــ ــ ــ ـــــا  والاختطـــ ــ ــــي الاختفـــ ــ ــ ـــــد جريمحــ ــ ـــع  تعـــ ــ ــ ـــى املجتمـــ ــ ــ ـــرة علـــ ــ ــ ـــــرائم الخطيـــ ــ ـــــأثيرا .الجـــ ــ ــــؤثر تـــ ــ ــ ــــث تــ ــ ــ حيــ

بالغـــــــــا علـــــــــى الفـــــــــرد والاســــــــــرة واملجتمـــــــــع ملـــــــــا تحملــــــــــه مـــــــــن وحشـــــــــية وضـــــــــرر شســــــــــيما ان الضـــــــــحية مـــــــــن الف ــــــــــة 

 .املستضعفة

ـــا  ــ ــــي ل ــ ــ ـــــر والحـ ـــــاقوس الخطــ ـــــدق نــ ـــي تــ ــ ــــة الحــ ــ ــــواهر الاجراميـ ــ ـــن الظـ ــ ـــــاف مــ ـــــا  والاختطــ ـــاهرتي الاختفــ ــ ـــــب ظــ ـــا تعتــ ــ كمــ

ــــلبية  ــ ـــار ســ ــ ــ ـــــات وأثـ ــ ـــا.ا عكاسـ ــ ــ ـــــذا كـ ــ ن شزمــــــــا علــــــــى املشــــــــرع النظــــــــر فــــــــي هــــــــذه الجريمــــــــة والــــــــن  علــــــــى تجريم ــــــــا ل ـ

وعقوباتهـــــــا حيـــــــث أنـــــــه قـــــــد ش يصـــــــل ألامـــــــر إلـــــــى حـــــــد الاختطـــــــاف فقـــــــط بـــــــل يتعـــــــدى إلـــــــى إزهـــــــاق أرواح ـــــــم ممـــــــا 

 .املجتمع خلة الرعب و الخوف لدى ألافراد  ويؤدي ذل  إلى املساس باستقرار 
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 :قائمة املراجع 

 
 .جامعة نايف للعلوم االمنية السعودية-النظريات الحديثة في تفسير السلوك االجرامي(. 7591. )ابحاث ندوة علمية 

 650-00، يعدل و يتمم األمر رقم 3660ديسمبر سنة  36مؤرخ في  32-60قانون رقم (. 3660. )60-32القانون

 .3660ديسمبر 36رخ في المؤ.و المتضمن قانون العقوبات 6600يونيو سنة  8المؤرخ في 

المجلة الدورية . الحماية من ظااهرة االختفاء القسري أثناء الظروف االستثنائية (. 3671, ديسمبر. )حنان فصراوي

 .23، صفحة للحقوق والعلوم السياسيةالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريس الجزائر 

 .جلس الوطني لشؤون االسرة بالتعاون مع منظمة اليونسيف الم.العنف ضد االطفال في االردن (. 3661. )خليل عليان 

 .مجلة البحوث السياسية والقانوينة . الحماية الدولية لالطفال المفقودين(. 3637. )شيرين أحمد عبدي

دراسة ميدانية على عينة من االطفال المواطنين في .العنف وسوء معاملة األطفال (. 3679. )عائشة المدفع، و أخرون 

 .مع االمارات العربية المتحدة مجت

 .الطبعة األولى.سيكولوجية االجرام ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان(. 3662. )عبد الرحمان العيسوي

دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشاليعة االسالمية .جرائم االختطاف (. 3660. )عبد الوهاب عبد هللا احمد العمري

 .الجماهيرية اليمنية.

 .تجريم عمليات االختطاف المرتبطة بتمويل االنشطة االرهابية للمشاركين في الدورة التدريبية (. د س. )ملكاويعصام 

جامعة الحاج .رسالة ماجستير في علم االجرام والعقاب .جريمة اختطاف االشخاص (. 3672. )فاطمة الزهراء جزار

 .لخضر باتنة 

 .مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية. ت العائلي والبحث عن الهويةهروب االبناء من البي(. د س. )فتيحة كركوش

حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي االنساني والفقه االسالمي رسالة (. 3672. )فريد تريكي

 .دكتوراه في العلوم تيزي وزو الجزائر 

جامعة نايف للعلوم االمنية السعودية -المدارسالثانوية الجزائرية العنف لدى التالميذ في (. 3677. )فوزي احمد بن دريدي

. 

 .بيروت الطبعة الخامسة .دار النهضة العربية .مبادئ علم االجرام وعلم العقاب (. 7519. )فوزية عبد الستار 

لمؤتمر الدولي اعمال ا. ظاهرة اختطاف االطفال في المجتمع الجزائري بين العوامل واالثار(. 3672. )فوزية مصبايح

 .طرابلس .6، الحماية الدولية للطفل .السادس

آليات حماية حقوق االنسان في القانون الدول لحقوق االنسان مذكرة ماجستير في (. 3677. )محمد حسين نشوان كارم 

 .القانون العام غزة فلسطين 

 .مصر.لمعرفة الجامعية االسكندرية المشاكل االجتماعية والسلوك االنحرافي ،دار ا(. دون سنة. )محمد عاطف غيث

 (.7المجلد ) مصر.دار الفكر الجامعي.العلوم المؤثرة في الجريمة والمجرم (. 3662. )محمد علي سكيكر
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  في املجتمع الجزائري  واقع اختطاف ألاطفال واختفاؤهم 
 طالبة دكتوراه: ساملين هنية

 عمارة بوجمعة أستاذ محاضرا. د

 الجزائر/ برج بوعريريج، جامعة محمد البشير إلابراهيمي                                    

  University of Mohamed El Bachir El Ibrahimi- Bordj Bou Arréridj/ Algeria 

 

 :امللخص

تزايد وهي في ة، عرفت انتشارا واسعا في جميع املجتمعات، مشكلة عاملي اختفا  واختطاف ألاطفال

 ، تتعدد ألاسباب والدوافع مستمر

 .لالختفا  والاختطاف، وتكون ل ا تأثير بالغ على الطفل وألاسرة على حد سوا 

وتعتبر الجزائر من الدول الحي دقت ناقوس الخطر نتيجة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، فأصبحت  

 .ألاسر الجزائرية كل ا حيطة وحذر خوفا من اختطاف أبنائهم

اختفا   ذه املداخلة سيتم التطرق للمدخل املفاهيمي للموضوع، كما سيتم التطرق لواقعفي ه 

مع الاستدشل بأرقام وإحصائيات الحي تبين مدى خطورة  واختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري،

 .في املجتمع الجزائري  الظاهرة وانتشار

املجتمع  ، الجرائم املرتكبة ضد ألاطفال،ألاطفالالطفل، اختطاف ألاطفال، اختفاء : املفتاحيةالكلمات 

 .الجزائري 

Abstract: 

Disappearance and kidnapping of children is a global problem, known 

widely in all societies, and it is constantly increasing, with multiple 

causes and motives of disappearance and kidnapping, and have a 

profound impact on both the child and the family. 

 Algeria is one of the countries that sounded the alarm as a result of the 

spread of this dangerous phenomenon. All Algerian families became 

cautious and wary for fear of kidnapping their children. 

 In this intervention, the conceptual approach to the subject will be 

addressed, and the reality of the disappearance and kidnapping of 

children in Algerian society will be addressed, with inferences by 

numbers and statistics that show the extent of the seriousness and spread 

of the phenomenon in Algerian society. 

Keywords: the child, the abduction of children, the disappearance of 

children, Crimes against children, the Algerian society. 
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 :مقدمة

رعاية الطفولة وحمايتهم من أهم املسؤوليات الحي تلقى على عاتة املجتمع بجميع مؤسساته، فهي 

واجب ومبدأ أخال ي نظرا للمكانة الحي يحتل ا الطفل، وألن مرحلة الطفولة مرحلة م مة، فقد حظيت 

لف القوانين مخت بإصدار باهتمام الدراسات الاجتماعية والنفسية والصحية، وحرصت املنظمات الدولية 

الدولية الحي تضمن حماية الطفل، وقد تع دت أغلب الدول باحترام وحماية  الاتفاقياتوالتشريعات وإبرام 

لكن بالرغم من ذل  مازال الطفل يتعرض . حقوق الطفل وتم التوقيع على معاهدة دولية لحقوق الا سان

مشكلة خطيرة تفشت وزادت حدتها في  ملخاطر وانتهاكات عديدة منها اختطاف الاطفال واختفائهم، فهي

السنوات ألاخيرة فهي تعبر عن تراجع في منظومة القيم والقواعد الحي تضبط املجتمع، تبقي آثارها النفسية 

وتعتبر الجزائر من الدول الحي عرفت انتشارا ل ذه . والسلوكية والاجتماعية على الطفل وكذا ألاسرة واملجتمع

ألاسرة الجزائرية كل ا حيطة وحذر خوفا على أبنائها خاصة أن معظم ألاطفال الظاهرة الخطيرة، وأصبحت 

الكشف عن واقع هذه سيتم لذا سيتم من خالل هذه املداخلة العلمية . املختطفين تكون نهايتهم مأساوية

 .  الظاهرة في املجتمع الجزائري 

 :مفاهيمي للموضوع مدخل: أوال

 :الطفل تعريف-1

الطفل يطلة على و الصغير من كل ش ي ، وذل  يقال فالن يسعى في أطفال الحوائج أي صغارها،  : لغة•

الذي ش  "من اللفظة الالتينية الحي تعنية قتشمEnfantالولد والبنت، أما كلمة طفل في اللغة الفر سية 

 )181،  2519أوزي، )" يتكلم

 : اصطالحا•

ما مف وم الطفل في الاصطالح فإنه مبني على املرحلة العمرية ألاولى من حياة إلا سان والحي تبدأ أ

بالوشدة، وقد عبرت آيات القرآن الكريم عن هذه املرحلة لتضع مف وم خا  ملعنل الطفل، كما جا  في 

باعتماده على  ن عمر إلا سانمإذ تتسم هذه املرحلة املبكرة . (1آلايةالح ، ")ثم نخرجكم طفال: " قوله تعالى

القرطبي، ) .البلوغالبي ة املحيطة به، الوالدين وألاشقا  بصورة شبه كلية وتستمر هذه الحالة ححل سن 

1469  ، 11 ،12) 

 : للطفلالتعريف القانوني •
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، وحددت هذه الوثيقة 1445حقوق الطفل وصادقت عليها دول ا عام  ةأصدرت ألامم املتحدة اتفاقي 

ن الوطنية سنا أصغر ، ما لم تحدد القوانيسنة كل إ سان لم يتجاوز سنه الثامنة عشر : " هالطفل بأن

 .للرشد

 :الاختطاف تعريف-8

. في ملح البصرالنشل والانتباع السريع، حيث يقال اختطف الش ي  وذهب به :  بأنهيعرف الاختطاف :  لغة•

 (351،   2553الوسيط،  املنجد)

، بسرعةكلمة الاختطاف مشتقة من خطفه، خطفا وخطفانا وهو املرور السريع، أي أخذ الش ي  وسلبه 

 (299ت،  .د، حامد، الزيات) رق استحيث يقال خطف البرق والبصر بمعنل ذهب به، وخطف السمع أي 

القوة أو  أشكالباستخدام كافة  ألاخذ السريع: " أنهعلى  الاختطافيعرف كمال عبد هللا محمد  : اصطالحا•

ملا يكون أن يكون محال ل ذه الجريمة وإبعاد املجني عليه من مكانه أو تغيير  الاستدراجبطريقة التحايل أو 

السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم الالحقة له بغض النظر عن  بإتمامخط سيره وذل  

 (28،  2512محمد، عبد هللا)." الدوافع كافة

القسري  الاختفا لتصبح جريمة ضد إلا سانية وتأخذ صورة  الاختطافترتقي جريمة الخطف أو 

بقرار  2556ديسمبر  25املعتمدة في  ختفا الا من حماية ألاشخا   اتفاقيةاملنصو  على تجريم ا بموجب 

 6ئر في ، ووقعت عليها الجزا2515ديسمبر  23في  تنفيذ حيب والحي دخلت  988/ 61رقم  العامةمن الجمعية 

 (218،  2517، روان) . 2557فبراير 

من قانون العقوبات  324/ 326ألاطفال من خالل قرا ة لنصو  املواد  اختطافويمكن تعريف 

ا سنة بعنف أو تهديد أو تحايل أو دون ذل  من ألاماكن الحي وضعوه 18الجزائري أخذ قاصر لم يبلغ سن 

فيها من ل م حة حضانته أو رعايته أو إلاشراف عليه وحرمانه من محيطه الاجتماعي الطبيعي وعدم حفظ 

 (. 436،  2517،نيكية). قانونا املكفولةحقه في التمتع بحريته وحقوقه 

بأنه أخذ  لجزائري امن قانون العقوبات  326/324ويمكن تعريف اختطاف ألاطفال من خالل املواد 

ة حفيها من ل م  سنة بعنف أو تهديد أو تحايل أو دون ذل  من ألاماكن الحي وضعوه 18يبلغ سن قاصر لم 

حضانته أو رعايته أو إلاشراف عليه وحرمانه من محيطه الاجتماعي الطبيعي وعدم حفظ حقه في التمتع 

 (.437،   2517نيكية، ). بحريته وحقوقه املكفولة قانونا

 :لألطفالالقسري  الاختفاء تعريف-3

أم ( اختفا :) هو ، هلالقسري في اللغة العربية لالختفا ثار جدل لغوي حول التسمية ألا سب  : لغة•

فإن وم ما قيل في هذه التسمية ( مختفي) أم( مخفي)وهل الشخ  الذي وقع عليه الفعل يسمل ( إخفا )
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لى كل فعل يقع على الضحية ويؤدي إلى اخفائه أو اختفائه إالقصري اسم ينصرف ( إلاخفا )أو  (الاختفا ) 

ويفضل تسمية . رغما عنه، وش دخل للضحية في إحداث ذل  الفعل، وش يستطيع منع وقوعه عليه

الشخ  الذي وقع عليه الفعل إلاجرامي باملخفي وليس املختفي كون لفظ املخفي أكثر على القصر وإلاجبار 

إرادة الشخ  الضحية، أما لفظ املختفي يدل على أن الشخ  قد اختفى  وعلى أن الفعل تم رغما عن

اختفى الشخ  اختفا  ف و مختفي من تلقا  نفسه : رغما وقد يدل على أنه اختفى من تلقا  نفسه فنقول 

 .ونقول أخفي الشخ  إخفا  ف و مخفي فعل فاعل اخر

: ختفا  القسري لألشخا  بأنهحسمت اتفاقية حماية جميع ألاشخا  القصر تعريف الا  :اصطالحا•

أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة،  الاحتجاز أو  الاعتقال

أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض  بإذنأو أشخا  أو مجموعات من الافراد يتصرفون 

ر الشخ  أو مكان وجوده مما يحرمه من حمايه في حرمان الشخ  من حريته أو إخفا  مصي الاعتراف

 (27 ،26،  2525اللبهي،.)القانون 

 :املفقودينألاطفال  تعريف-4

في وصف  موضوع املفقودينش يوجد تعريف محدد للمفقودين بالرجوع للوثائة الدولية الحي تناولت 

كل من ش يعرف أقاربه مكانه أو أبلغ عن فقدانه استنادا إلى معلومات موثوقة، وفقا : عام للمفقود قيل بأنه

 أو الاضطرابات من العنف الداخلي ةمسلح دولي أو غير دولي، أو حالفي سياق نزاع للتشريعات الوطنية 

 . دخل من املخت  في الدولةتتطلب تداخلية أو الكوارث الطبيعية أو أي حالة أخرى قد ال

وبعد أن عرضنا تعريف الاشخا  املفقودين سنتطرق ملصطلح الاطفال املفقودين فال يوجد تعريف 

محدد لألشخا  املفقودين بل هنال  أوصاف تدل على حالة الفقدان، وهذا ينعكس على تعريف ألاطفال 

 بما فيهم ألاطفال، وعليه فيمكن تعريفاملفقودين، ومصطلح ألاشخا  املفقودين يشمل جميع املفقودين 

أخبار عنهم أو الذي أبلغ عن   توجد من ف ات ألاشخا  املفقودين ش   ة على أنهم ف: الاطفال املفقودين

فقدانهم بموجب معلومات موثوقة، ويكون في الغالب فقدانهم بصورة منفصلة عن عوائل م في اطار نزاع 

 ،87،  2521عبدي ،) .لحاشت العنف وأحيانا بسبب الكوارث الطبيعيةمسلح الدولي أو غير دولي أو نتيجة  

84) 

 :ألاطفالالعنف ضد  تعريف-0

بتحديد مف وم العنف وفقا للتوجه  والاجتماعيةلقد اتسم الباحثون في مجال العلوم الا سانية  

 طفاللنظري، وسوف يتم عرض تعريف ضد ألا ا

 (143،  1485ابن منظور، )التوسيخ يعني الخرق باألمر وقلة الرفة به، يعني  : لغة•
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ألاذى  بإيقاعالحي تعبر عن حاله انفعالية تنتهي  السلوكياتيشير العنف إلى مدى واسع من  : اصطالحا• 

متلكات باآلخر سوا  كان هذا آلاخر فردا أو شي ا، ف و يتضمن إلايذا  البد ي والهجوم اللفظي، وتحطيم للم

 (87،  1446حلمي، )لنفسه وقد يصل إلى حد التهديد بالقتل، أو لقت 

 : ألاطفالتعريف العنف ضد •

كل فعل يمثل حالة انتهان للطفل أو إسا ة معاملته وتشمل جميع : " تعرفه منظمة الصحة النفسية

أو  بإهمالالجنس ي وإلاهمال أو املعاملة  والانتهانأشكال املعاملة السي ة البدنية أو العاطفية أو كليهما، 

التجاري وغيره، واملؤدية ألذية حقيقية أو محتملة تؤذي نحة الطفل أو بقائه أو تطوره أو  الاستغالل

  .(116 ،  2517بوراس، .")كرامته من خالل السياق عالقات املسؤولية وثقته وقوته

واملؤسسات التعليمية ة سر ألا داخل والعنف ، يشمل هذا التعريف ألافعال املقصودة والغير املقصودة

العدوانية، يكون   شباع رغباته، طفل يكون ضحية للراشد، ويجد الراشد الطفل س ل املنال ودور الرعاية

بين الرفاق أو زمال  املدرسة أو في الوسط العائلي، والشارع وذل  بلحة ألاذى به جسميا ونفسيا ححل 

 .جنسيا

 :ألاطفالاملرتكبة ضد  الجرائم-6

بالطفولة من ألاولويات الحي يرتكز عليها النظام العالمي لحقوق الا سان وأصبحت الدول  الاهتمامإن 

تتنافس من أجل وضع القوانين والتشريعات الحي تضمن حقوق هذه الف ة ال شة في املجتمع وذل  نظرا 

ومن الجرائم املرتكبة . والحي تكون ل ا آثار وخيمة لتعدد الجرائم املرتكبة ضد ألاطفال وانتشارها الواسع،

 :ضد ألاطفال نذكر منها

و فعل  و سلون أيواجه العديد من ألاطفال التحرش الجنس ي و بأشكال مختلفة، ف : الجنس يالتحرش -

ما، وتتعدد أساليبه قد تكون بصرية سمعية رمزية وفي   ةيعتمد في مضمونه على الجنس غرضه إشباع رغب

وله عدة ...، وقد يستغلون في منازل م و مدارس محيان جسدية مثل املالمسات والتقارب الجسديبعض ألا 

 ... أشكال مختلفة منها الصور الجنسية، اللمس، الدعوة ملمارسة الجنس، التعري 

ف و مصطلح يشير إلى ظ ور ألاطفال في صور أو أفالم أو مشاهدة ذات  : لألطفالالجنس ي  الاستغالل _

أي إسا ة وهو .  طبيعة إباحية ّأو مضمون جنس ي بما فيها مشاهد أو صور لالعتدا  الجنس ي على ألاطفال

لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو ثقة من أجل تحقية م رب  استغاللفعلية أو محاولة إسا ة  استغالل

الجنس ي  الاستغاللجنسية، بما يشمل حصر تحقية كسب مالي أو اجتماعي أو سياس ي من  أو أغراض

 (.2  ،2514كير أنترناسيونال،)آخر لطرف 
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، مال الاباحية والسياحة الجنسيةالجنس ي لإلشارة إلى دعارة ألاطفال في ألاع الاستغاللويستخدم   

 .واستغالل ألاطفال عبر ألانترنت

ف و توريط طفل في  شاط جنس ي ش يف مه بشكل كامل أو يمكنه تقديم  : ألاطفالالجنس ي على  الاعتداء _

موافقة مستنيرة بشأنه أو يكون غير مستعد له من ناحية النمو العقلي أو البنيوي وش يمكنه تقديم موافقة 

 .عليه أو أنه  شاط يخالف القوانين واملحظورات الاجتماعية

 هو تحويل ألاطفال إلى سلعة يتم استغالل ا في البيع والشرا ، ألغراض غير شرعيةو : إلاتجار باألطفال_

 .حيث يتم خطف ألاطفال وبيع م واستغالل م في البغا  واملواد الاباحية. وبوسائل غير شرعية

هنال  عصابات دولية تنشط في تجارة ألاعضا  نظرا ملا تحققه من أرباح باهظة، حيث  :تجارة ألاعضاء_

 يتم اختطاف ألاطفال وبيعه أعضائهم

  :ألاسري إلاهمال  تعريف-7

من معا ي سو  املعاملة وإلاهمال ألاسري : تعريف قاموس ويستر: هنال  عدة تعريفات لإلهمال منها

ضرار مادي من خالل الضرب أو معنوي من ضرار بالطفل، إلا بغرض إلا جسدية ممارسة القوة ال:" للطفل هو

 (32ت،  .الجلبي، د) .خالل تعمد إلاهانة للطفل بالسب أو التجريح أو إلاهانة

هو عدم املباشة بالطفل وعدم اشباع حاجاته ألاولية، وعدم تعزيزه في حالة  :تعريف خليل عبد الرحمن

 (73،  2557املعايطة، ). النجاح مما يؤثر سلبا على شخصية الطفل

 :ألاطفالهروب  تعريف-2

لقي هروب ألاطفال اهتمام علما  الاجتماع فقد اعتبروا ذل  سلوكا يتخذه ال ارب للفرار من مشكله ما  

ليذهب  فيهعن وضعيات صراعية، فال ارب يغادر املكان الذي يكون من املفروض متواجدا  وأنه يعبر 

كركوش، ). والصراعاتوسيلة لحل تل  املشكالت ك هاملفضلة لديأو لألماكن ملدة ساعات  ويتسكع في الشوارع

 (44ت،  .د

إلى أن ال روب غالبا ما اعتبر نوعا من النشاط املنحرف بسبب ا عكاساته  (1489)غيث ويرى عاطف 

رافية املتعددة ألاشكال الحي يمارس ا بعض ألاطفال نحالا مختلف ألا شطة حيث صنف ضمن السلبية، 

يتوافة مع املواقف  من خالله أن ال اربيحاول  دفاعيا اميكانزيمواملراهقون، وأضاف أن ال روب يعد 

، ويمكن أن تشمل صور ال روب تفادي كل أنواع ةغير تعاونيا  اتجاهات بإبدة تحشيها أو عن طرياملحبطة 

 .قد يكون مخططا له أو غير مخطط لهالتفاعل الاجتماعي، على أن ال روب قد يكون أيضا نهائيا، و 

 :فال في املجتمع الجزائري طاختطاف ألا  واقع: ثانيا
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املجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات يسعى ملواكبة و ألاخيرة، زائري خالل السنوات تطور املجتمع الج 

مما أدى ذل  الى . التطورات والتغيرات العاملية في جميع املجاشت السياسية، الاقتصادية، اجتماعية ثقافية

الظواهر الحي  نإحداث عدة تغيرات على مستوى ألابنية والنظم الاجتماعية والثقافية وإفراز العديد م

ومن هذه الظواهر ظاهرة املجتمع الجزائري،  استقرار تهدد  فأصبحت، لالنتباهفت انتشرت بشكل مل

طفال تتعدد أسبابها ألا هم املجتمع في  الف ة ال شة ختفائهم، هذه الظاهرة تمسطفال وااختطاف ألا 

 .ى الطفل وأسرته وعلى املجتمع عامةهذا الجرم في حة الطفولة وتكون له نتائج وآثار عل شرتكابوالدوافع 

 :الاختطافجريمة  خصائص-1

 :عده خصائ  من بينها الاختطافلجريمة  

  تنفيذ بسرعة وفي أقصر وقت ممكن، وذل  ححل ش ينكشف أمر الفاعل أو  :التنفيذالسرعة في

 .الفاعلين

  حيث أن الفاعل أو الفاعلون يدرسون جميع الطرق الحي تؤدي في  :للعمليةحسن التدبير العقلي

على الضحية أو الضحايا، وقد تستمر مرحلة التدبير العقلي ساعات  الانقضاضنهاية املطاف إلى 

 .وألاهداف منها الاختطاف عملية تتطلبه حسب ما أو أيام أو ححل ش ورا وسنوات

  وعددهم ضحاياال أواض م حسب نوع الضحية فاعل والفاعلون أغر ال :وكميالاختطاف نوعي. 

 ألاغراض وألاهداف والنوايا الحي يسعى لتحقيق ا تتحدد جريمة الاختطاف حسب  :القصدية

 (111،  2518بوحنيكة وبلبكاي، ). الخاطفون، وتكون أهداف ونوايا محددة

 .بدقة مسبقا 

 :ألاطفالجريمة اختطاف  أغراض-8

 :ألاطفال يمكن ذكرها كما يليتتعدد أغراض جريمة اختطاف 

  أن يلجأ الجا ي إلى الاختطاف للحصول على ألاموال من خالل طلب الفدية من  هو  :ماديةأغراض

أهل الطفل املخطوف، وهذا النوع من الاختطاف يكون منتشرا في املجتمعات الحي تسود فيها الفقر 

 (227،  2517،شرفة، بوطغان). والبطالة

  أغلب حاشت الاختطاف في محيط الضحية من ألاقارب والجيران، الطفل ش يأ س إش ملن  :نتقامالا

الطفل وذل   ةمن أسر  نتقامالا يعرفه، ويفر ممن يج له، ويكون الدافع الرئيس لالختطاف هو 

 (11،  2517سرايش،). ألسباب تكون أسرية أو لخالفات مادية يكون الطفل هو الضحية فيها

 الجنس ي، فيلجأ املختطف إلى هذه  الاعتدا معظم حاشت الاختطاف بغرض  :أغراض جنسية

الف ة باعتبارها حلقة مستضعفة ليس لديهم القوة البدنية للدفاع عن أنفس م، با ضافة إلى قلة 
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وعيهم وس ولة استدراج م، وعدم إدران خطورة الفعل املرتكب اتجاه م وما يتركه ذل  من  

 .(112   2518،بوحنيكة، بلبكاي. )اعية تبقى مدى الحياةأضرار نحية ونفسية واجتم

تحقق ا تجارة ألاعضا  خاصة في البالد الفقيرة ومن  باهظةمكاسب  :بغرض سرقة ألاعضاء

مناطة النباع حول العالم لقتل م وبيع أعضائهم، ويتم استخدام هذه ألاعضا  في عمليات نقل 

ألاعضا  املختلفة، أما با ي ألاعضا  وألاجزا  ألاخرى تباع إلى شركات ألادوية يستخدم في تصنيع 

 (434،438 ، 2517 ،نيكية. )الثمنل الدوائية مرتفعة مستحضرات التجمي

 الشائعة، يعد اختطاف ألاطفال بغرض السحر والشعوذة من ألاغراض :غرض السحر والشعوذةب 

والصحافة باملديرية  الاتصالرئيس خلية  "أعمر العروم"وهذا ما أكده العميد ألاول للشرطة 

العامة لألمن الوطني، أن التحقيقات امليدانية والتحاليل الجنائية أثبتت أن الدوافع الرئيسية في 

 والاستسالمجميع القضايا الحي تم معالجتها بجرائم اختطاف ألاطفال، تعود إلى السحر والشعوذة 

 (22 ،  2517رايش،س) .الاجتماعيةش صلة ل ا بديننا الحنيف وتقاليدنا  فكار أل 

 :الجزائري ودوافع الاختطاف في املجتمع  عوامل-3

تتعدد العوامل املؤدية لخطف ألاطفال، والحي ترجع لعدة عوامل متداخلة يكون فيها عامل يطغى فيها 

 .وال دف املراد تحقيقه على آخر، حسب طبيعة وحالة وبي ة الجا ي والضحية

 :العامل الاجتماعي

ألاسرة هي الركيبة ألاساسية في املجتمع وتتعدد ألادوار الحي تقوم بها ومن بين هذه ألادوار  :املشاكل ألاسرية-

في تربية ألابنا  تربية سوية وتوفير مختلف املتطلبات والحاجات الضرورية املادية منها واملعنوية، لكن 

كس ذل  على تربية أبنائها، وا ع سرة وأصبحت منشغلة في تأمين لقمة العيشالسنوات ألاخيرة تراجع دور ألا 

إلى إهمال  با ضافة. فات الاجتماعيةآلا فأصبح التشرد والشارع ملجأهم الوحيد الذي يتعلمون فيه مختلف 

والتحايل  لالستدراجيجعل م فريسة س لة في يد املختطفين ويكون الطفل معرضا   األاسرة ألطفال

 .من قبل املختطفين والاستغالل

يعتدي  نيؤدي ذل  لعدم إخبار الطفل على م :وار بين الوالدين وألابناء في ألاسرةوالح الاتصالغياب -

من ج ة،  فيصبح الطفل بين الخوف من انتقام املعتدي عليه ،عليه خاصة أن استعمل الجا ي التهديد

 .فعل م على ذل  وردتألاهل والخوف من إخبار 

هنال  من ألاهالي من يقوم بالتستر عن حاشت اختطاف : التستر عن حاالت الاختطاف من قبل ألاهل-

الجنس ي، إما بسبب الحرج من الاعتراف بما وقع أو الخوف من  لالعتدا ألاطفال خاصة الذين تعرضوا 

ذا كان الجا ي من أحد ألاقارب حيث تؤكد إ ةي املشكلة إلى التفك  ألاسري خاصالفضيحة أو أن تؤد

 ةقل وله عالقبخمس سنوات على ألا الضحيةيكبر  ةشخصي" عادة يكون   ياالج العديد من الدراسات أن
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ألاب، : من املرتدين هم من ل م عالقة قرب مثل% 71، مقدمه الدراسات ان اكثر من للضحيةوقرب  الثقة 

 (111،   2518وبلبكاي، بوحنيكة)"الخ أو معروفين للضحية...ألا ، العم، الخال، الجد

أثبتت الدراسات أن هنال  ارتباطا وثيقا بين إلادمان على الكحول  :خدراتإلادمان على الكحول وامل

من خالل Sandoz) )ساندوز  فالعالم ألامريكي سلوكيات الانحرافية وإلاجراميةواملخدرات وارتكاب مختلف ال

اي جريمة قبل ادمام م بينما بلغت  لم يتركبوا منهم 92أن  املورفينمدمنا على مادة  65على أجراها دراسته 

بالتالي الشاب املتعاطي الخمر واملخدرات وامل لوسات . بعد تعاطي املخدرات 8الجرائم كل واحد منهم بمعدل 

 .قتل مطفال وححل ألا  على الجنس ي الاعتدا  إلى العنفب بداية إجراميا له القدرة على ممارسة أي سلوك

 (113،  2518بوحنيكة، بلبكاي،)

  :الاقتصاديلعامل ا

العديد من املشكالت الاجتماعية، بالرغم من  شنتشار انتشار الفقر والبطالة بين صفوف الشباب  يؤدي

أصبح الشاب الجزائري يعا ي امام عدم توفر . في دعم الشباب الدولة الجزائريةالج ود املبذولة من قبل 

 لالنتظار مناصب شغل وارتفاع تكاليف املعيشة فيصبح ذل  عائقا عند محاولته تكوين أسرة ويضطر 

لسنوات بدون زواج، وهنال  العديد من الدراسات أثبتت العالقة القوية بين تأخر سن الزواج والانحراف 

ريات يلجأ بعض الشباب شختطاف ألاطفال واغتصابهم، فمعظم حاشت الاختطاف في الجنس ي  وفي ظل املغ

أخرى أمام  ج ةالجنس ي وهذا ما أثبتته الج ات املسؤولة هذا من ج ة، ومن  لالعتدا الجزائر تتعرض 

وخطف  يالانحرافوالنظرة التشا مية للواقع املعاش يجعل الشباب يتج ون إلى السلون  با حباطالشعور 

 .الذي يعانون منه واملزرىألاطفال وطلب الفدية في ظل الوضع الاقتصادي املتد ي 

  :العامل النفس ي

عادة  الخاطف التفسير النفس ي إلى وجود خلل في التكوين النفس ي لم يكون  يعود اختطاف ألاطفال حسب

سا ة في مرحلة يعا ي من ضغوطات واضطرابات وانفعاشت وأمراض نفسية، وقد ترجع أيضا إلى خبرات إلا 

الطفولة ألاطفال الذين تم استغالل م وايذائهم في هذه املرحلة يترجمون هذه السلوكيات شحقا وهو ما 

طفال تعد من نحو ألا كما أن النفسية الالسوية ملختطفي ألاطفال كامليول الجنس ي . يعرف بدوره العنف

غرائزه الجنسية ويسمل   شباعافية الجنسية يقوم فيها املختطف باختطاف ألاطفال ر نحالا السلوكيات 

 (116وبلبكاي،  ، بوحنيكة). Pedophile ألاطفالالشخ  الذي له ميول جنس ي تجاه 

حظورات، وارتكاب املالدينية وألاخالقية للوقوع في  باملبادئالالتبام يؤدي عدم  :غياب الوازع الديني

الحي تتنافى مع الدين إلاسالمي ومن بينها مشكلة اختطاف ألاطفال، فديننا الحنيف  اتالسلوكيمختلف 

 .أوص ل بحسن معاملة ألاطفال واعتبارهم زينة الحياة الدنيا
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 :وتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي والاتصالوسائل إلاعالم  

للعنف، أشارت إحدى  لةمو املو  ةصدر املو ة نتجامل املصادر من يعد إلاعالم أحد أكثر ألاسلحة الناعمة و 

مما يعرضه التلفزيون يتضمن مشاهد عنيفة، أو تحث على العنف، وهذا من %  74الدراسات أن أكثر من 

الدم وألاسلحة الفتاكة وجرائم  ر يةشأنه أن ينمي السلون العنيف لدى ألاشخا  الذي تعودوا على 

 .(119   بوحنيكة، بلبكاي،). برودةالقتل بكل 

وبالتالي فوسائل إلاعالم تأثيرها كبير في سلون الصغار والشباب وححل الكبار بعض ألاطفال واملراهقين  

والشباب يقومون بتقليد ما يشاهدونه في وسائل الاعالم، وتطبيقه على أرض الواقع بما في ذل  اختطاف 

دون دراية منهم على خطورة  والقتل غتصابالا ألاطفال وتطبية ما شاهدوه من أفالم يصل بهم ألامر إلى 

 .الجرم املرتكب

وشبكات التواصل الاجتماعي تعتبر من العوامل املؤدية إلى الاختطاف وذل  من خالل التواصل مع 

الضحية واستدراجه، واستغالله ويؤكد املختصين على دور شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه 

 .الاختطافية ومنها جرائم الظاهرة من خالل قضايا الجرائم الالكترون

 :رأرقام وإحصائيات لجريمة اختطاف ألاطفال في الجزائ_4

أصبحت ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري ظاهرة خطيرة، وألارقام وإلاحصائيات تبين 

 .2516إلى سنة  2551خطورة ذل ، سيتم عرض مختلف ألارقام وإلاحصائيات بداية من سنة 

 حالة خطف لألطفال في  1155ألامم املتحدة للطفولة اليونيسيف، تم رصد  في تقرير ملنظمة

 2516الى جانفي  2551الجزائر من العام 

  حداث على مستوى املديرية بنا  على التقارير السنوي الحي تقدم ا مصالح رعاية ألاطفال وألا

 العامة 

  :ألمن الوطني يالحظ زيادة سنوية في  سبة معدشت في الجزائرل

 إناث 77حالة اختطاف من بينهم  177: 2553نه س. 

  طفال مختطفا 168تضاعف عدد ألاطفال املختطفين ليصل الى : 2559في سنه 

  غاية  إلى 2551حالة اختطاف في الجزائر ما بين 855جا  في مجلة الدركي أنه تم تسجيل أكثر من

سنة وأعلى  سبة كانت سنه  16الى  9، وأغلبها كان من القصر الحي تتراوح أعمارهم ما بين 2556

2559. 
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   حالة اختطاف من هم ألاطفال من  19تشير احصائيات مصالح ألامن إلى تسجيل  2558في سنة

ذات املصالح أن الضحايا تعرضوا في مجمل م  تذكور، عادوا إلى أسرهم وأضاف1بنات  4بينهم 

 .الجنس ي لالعتدا 

 والشعوذة، من الاختطافات دافع ا السحر اختطاف ةحال 2555تسجيل أكثر من : 2515نة في س. 

  حالة خطف ألاطفال تتراوح  455أكثر من  2512إلى  2551كما سجلت املصالح ألامنية منذ سنة

 .ت سنوا 6و9أعمارهم بين 

  

  الذكور  من 12ومن الاناث  193حالة اختطاف، بينهم  141تم تسجيل  2519في سنه. 

  طفال تعرضوا للقتل، وعليه تصبح الحصيلة من  22بينهم حالة اختطاف لألطفال  12: 2511سنه

، 2517عثمان، قريوة، . )طفل تعرضوا للخطف، انقاذهم اغتيال م 297تقدرب 2511الى  2519

 273.) 

 :في املجتمع الجزائري يتبين ما يلي الاختطافبعد عرض ألارقام وإلاحصائيات حول جريمة  

 د سنةيالحظ أن ألارقام في تطور مستمر سنة بع. 

  سنة 16و 9ألاطفال املعرضين للخطف تتراوح أعمارهم بين. 

 الفتيات أكثر عرضة من الفتيان لالختطاف 

 معظم الضحايا تعرضوا لالعتدا  الجنس ي، وانتهان أعراض م. 

 معظم ألاطفال املختطفين تعرضوا للقتل. 

 هذه الظاهرة منشرة في جميع ربوع الوطن. 

 كانت وضع م الاقتصادي فقرا  وأغنيا  على السوا  يقع الاختطاف على ألاطفال م ما. 

 الانتقاموذل  بدافع  باشختطافاملختطف قيام لعامل الاجتماعي السبب الرئيس ي ليكون ا ،

ومن أجل الاعتدا  الجنس ي وهذا ما أكدته  والسحر من أجل الشعوذة و على الفدية،  حصول لل

 .العديد من الدراسات الحي تناولت ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري 

 :خاتمة

إن اختطاف ألاطفال واختفائهم ظاهرة خطيرة تهدد أطفالنا تعبر عن أزمة أخالقية تعيش ا املجتمعات 

 والطويل يصبحالغربية والعربية والجزائرية، تنته  فيها حقوق الطفل، ول ا آثار خطيرة على املدى القصير 

ة والسلوكية كما تؤثر ظاهرة الطفل معرضا للعديد من املشكالت الصحية والنفسية والاجتماعية والعاطفي

اختطاف ألاطفال على املجتمع فهي تهدد أمنه  واستقراره، لذا شبد من تظافر ج ود جميع الدول على 
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املستوى العالمي والوطني، ووضع استراتيجيات وصياغة مقاربة شاملة ومتكاملة ملحاربة هذه الظاهرة  

 :الخطيرة بمعية جميع مؤسسات املجتمع لذا وجب

 :خاللمن  ألاسرةل دور ومكانه تفعي

 منهم وسالمتهمأمور الحي تحفظ تعليم الاطفال ألا  ضرورة. 

  املراقبة الدائمة ألبنائهم، وضرورة تفعيل لغة الحوار بين ألابنا  وآلابا  وإخبارهم بكل ما يحصل

 .ل م

 تعريف ألابنا  الثقافة الجنسية الحي تتماش ل مع املرحلة العمرية. 

  املدرسة واملسجد واملجتمع املد ي ووسائل إلاعالم ملحاربة الظاهرةتفعيل ج ود. 

  ظاهرة اختطاف ألاطفال بخطورة شر الوعي والتحسيس. 

 تسليط أشد العقوبات على املعتدين ليكونوا عبرة لغيرهم. 

 :قائمه املراجع

 .51 آلايةسوره الح ،  .1

، منشورات مجلة 1لعنف، طاسيكولوجية العنف عنف املؤسسة ومأساة  (:2519)أوزي أحمد،  .2

 .علوم التربية، الدار بيضا ، املغرب

 .، القاهرة12تفسير القرطبي، دار الكتب املصرية، الجز   (:1669)محمد، القرطبي  .3

 .، دار املشرق، لبنان1ط (:2553)الوسيط، املنجد  .9

 .الاسالمية، املكتبة ط.الوسيط، داملعجم  (:ت.د)، أحمد حسن الزيات، محمد علي النجار .1

 .، املجلد التاسع، دار صادر، لبنان3العرب، طلسان  (:1447)منظور، ابن  .6

اختطاف ألاطفال في الجزائر بين سيكوباتيا  (:2517نوفمبر  28)، بوطغان شرفة، ليلىإلياس  .7

بحثية مقدمة ألعمال امللتقى الوطني الرابع حول الجريمة  ورقةالخاطف ونفسية املختطف 

 .جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، الجزائر ،(الطفل والجريمة)زائر الجاملعاصرة في 

جريمة اختطاف ألاطفال دراسة استقرائية لألسباب والعالج في ضو   (:2517)سرايش، الطاهر  .8

 الشريعة إلاسالمية، مجلة العلوم الاجتماعية والا سانية

 /https://www.unisef.org/ar:  متاحة على موقع. ألامم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل .4

واقع اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري دراسة  (:2518)جمال،  نذير، بلبكايبوحنيكة  .15

في ألاسباب والنتائج وآليات الوقاية، مجلة مفاهيم الدراسات الفلسفية والا سانية  سوسيولوجية
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 اتجاهات ألاباء وألامهات نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال 

(من حيت املفهوم، مد  الانتشار، املخلفات)  

محمد بونحلة -عمر سباغ                                                                          د -د  

2مخبر القياس والدراسات النفسية جامعة البليدة   

:الملخص  

و ظاهرة اختطاف األطفال، حتهدف الدراسة الحالية للكشف عن طبيعة اتجاهات األولياء ن
من أباء وأمهات لديهم طفل أو أكثر يقل عمره عن ستة 71 وطبقت الدراسة على عينة قدرها

سكيكدة، و بويرة ال واليتيقصدية بم اختيارهم بطريقة تسنوات ( 4)ويفوق عمره ( 16)عشر سنة
للباحث عمر سباغ الوالدية نحو ظاهرة اختطاف األطفال  االتجاهاتوذلك باستخدام مقياس 

: ، وتوصلت إلى النتائج التالية2121  

 .وجود اتجاهات إيجابية نحو مفهوم ظاهرة اختطاف األطفال -

 .وجود اتجاهات حيادية نحو مدى انتشار ظاهرة اختطاف األطفال -

 .مخلفات ظاهرة اختطاف األطفال وجود اتجاهات حيادية نحو -

 .االتجاهات الوالدية، اختطاف األطفال، األباء، األمهات: الكلمات المفتاحية

Abstract 

 The current study aims to reveal the nature of parenting attitudes towards the 

phenomenon of child kidnapping. and the study was applied to a sample of 70 parents 

of two or more children who are less than sixteen years (16) and whose age exceeds 

(4) years , then selected non-randomly intentionally in two states are Bouira, and 

Skikda. By using the measure of parental attitudes towards the phenomenon of child 

kidnapping by researcher Omar Sebagh 2021, and reached the following results: 

 There are positive parental attitudes towards the concept of child kidnapping. 
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  There are neutral parental attitudes towards the spread phenomenon of child 

kidnapping. 

  There are neutral parental attitudes towards the remnants of the phenomenon 

of child kidnapping. 

Key words: Parents, attitudes, child kidnapping 

 مقدمة 

تكتس ي مرحلة الطفولة أهمية بالغة في حياة الا سان وهي تتصف بالنمو املستمر جسميا عقليا     

وانفعاليا، إذ يكون الطفل في هذه املرحلة ضعيفا  سبيا وغير قادرا على اشباع حاجاته املختلفة، كما تتميب 

واملجتمع، وبرغم من أهمية هذه هذه املرحلة باعتماد الطفل كليا على والدية وأخوته وبا ي أفراد ألاسرة 

مرحلة  إش أن الكثير من ألاطفال يعانون من مختلف أنواع إلاسا ة الجسمية والنفسية ، ومن بين هذه 

املمارسات الحي يتعرض ل ا ألاطفال نجد جريمة الاختطاف، والحي تعد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة الحي 

 .فراد، واختالل التوازن  داخل املجتمعصارت تلقي بوزها  على أمن واستقرار ألا 

رقم مرتفعا وهو  2511حالة سنة  225فحسب وسائل إلاعالم الوطنية فقد بلغت عدد حاشت اختطاف   

 11غير أن وزارة العدل أعلنت تسجيل ، (8517أصوات مغاربية، ). جعل الجزائر تحتل املرتبة ألاولى عربيا

حالة اختطاف ألاطفال متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتدا  الجنس ي، أو طلب فدية، حيث انتقدت وزارة 

العدل الاحصائيات املقدمة من طرف وسائل إلاعالم واعتبرتها احصائيات مبالغا فيها وتحمل الكثير من 

ولة إعالميا تعبر عن حاشت اختطاف يتضح شحقا بأنها تتعلة بحاشت التهويل، معللة ذل  بكون ألارقام املتدا

إلاذاعة ) . اختفا  طوعي لألطفال راجعة ألسباب عائلية أو مدرسية، أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي

 (.8516الوطنية الجزائرية، 

طاف الاطفال في الجزائر كما كشفت حصيلة قدمتها مديرية الامن العمومي بقيادة الدرن الوطني حول اخت

منها، وشتزال  12قضية اختطاف اطفال تمت معالجة  23حوالي  2516أن مصالح ا قد احصت خالل سنة 

 2518وجوان  2517، أما في الفترة املمتدة ما بين جانفي (8517املرصد الجزائري، ). منها قيد التحقية 0

ومن  ذا حسب موقع جريدة املشوار السياس ي،حالة، وه 125فقد احصت مصالح ألامن الوطني ما يقارب 
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حالة اختطاف لألطفال في الفترة املمتدة ما بين  1396ج تها أحصت الرابطة الجزائرية لحقوق إلا سان  

1462-2516 . 

وبرغم من التباين في ألارقام والاحصائيات املتعلقة بظاهرة الاختطاف في ألاطفال في الجزائر إش أن ذل  ش 

 .وخطورتها وا عكاساتها على ألافراد واملجتمعيقلل حجم ا 

كما تكتس ي دراسة الاتجاهات الوالدية نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال أهمية كبيرة بحيث يعتمد عليها و 

للحصول على معطيات علمية تمكننا للتعرف عن الظاهرة ومدى انتشارها والكشف عن مخلفات الظاهرة 

والوالدين، أو على الجانب الجماعي سوا  على الجانب النفس ي، السلوكي، سوا  على الجانب الفردي للطفل 

 .املعرفي، الانفعالي، وححل الاقتصادي

كما يمكن توظيف نتائج الاتجاهات الوالدية نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال للكشف عن مدى معرفتهم 

عرف عن مدى انتشار اختطاف للظاهرة وتمييبها عن الظواهر املشابهة ل ا واملرتبطة بها، با ضافة الت

 .ألاطفال كما يدرك ا ألاوليا ، ومعرفة مدى إدراك م ملخلفات الظاهرة على املستوى الفردي والجماعي

وللكشف عن هذه ألاهداف وهي التعرف عن طبيعة الاتجاهات الوالدية نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال في 

 :التسا شت التاليةاملجتمع الجزائري ، ولتحقية هذا الغرض قمنا بصياغة 

 ما طبيعة اتجاهات ألاوليا  املشاركين في الدراسة نحو مف وم ظاهرة اختطاف ألاطفال ؟  -1

 ما طبيعة اتجاهات ألاوليا  املشاركين في الدراسة نحو انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال ؟ -2

 فال ألاطفال ؟ما طبيعة اتجاهات ألاوليا  املشاركين في الدراسة نحو مخلفات ظاهرة اختطاف ألاط -3

 هداف الدراسةأ

  ،التعرف على طبيعة الاتجاهات الوالدية نحو ظاهرة اختطاف في الجزائر من حيت املف وم

 (. آلاثار النفسية والاجتماعية)والانتشار، واملخلفات 
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 مصطلحات الدراسة 

 : تعتبر هذه املفاهيم بمثابة مفاهيم إجرائية: مصطلحات الدراسة-

تناول مف وم إلاتجاه في هذه الدراسة على أنه تصور وتفكير واستعداد عقلـي، وسـلون نحـو ، ومـدى  :إلاتجاه

سنة، ويكون  16إدران موضوع ما وهو ظاهرة اختطاف ألاطفال من طرف أوليا  لديهم طفل أو أكثر أقل من 

ســــية والاجتماعيــــة علــــى إمــــا معرفــــة أو ج ــــل الظــــاهرة، أو ادراك ــــا مــــن حيــــث  مف وم ــــا وانتشــــارها، وآثــــاره النف

الفــرد واملجتمــع، وذلــ  مــن خــالل مــا يحملــه أوليــا  ألاطفــال مــن اســتجابات معرفيــة أي مــا لــديهم مــن معــارف 

حـــول الظـــاهرة ، أو اســـتجابات ســـلوكية أي مـــا يقومـــون بـــه مـــن ســـلوكات نتـــاج تخـــوف م مـــن ظـــاهرة اختطـــاف 

 .مخاوف ومشاعر وأحاسيس لديهمألاطفال، أو استجابات وجدانية أي ما تتركه هذه الظاهرة من 

هي عبارة عـن كيفيـة اسـتجابة ألاوليـا  وتصـوراتهم، وإدراكـاتهم نحـو ظـاهرة اختطـاف  ت الوالديةأما الاتجاها

 .ألاطفال من حيث مف وم ا، انتشارها، ومخلفاتها، وتكون هذه الاستجابة إما معرفيا، أو سلوكيا، أو وجدانيا

إجرامـي يقـوم بـه شـخ  أو مجموعـة ( فعـل)اجتماعية تعبـر عـن سـلون عبارة عن ظاهرة  :اختطاف ألاطفال

مـــن ألاشـــخا  بالتعـــدي علـــى طفـــل لـــم يتعـــدى ســـنه السادســـة عشـــر مـــن خـــالل ســـلب حريتـــه وحـــة دويـــه فـــي 

كفالتــه وذلــ  يــتم باســتهداف أو اســتدراج أو اســتغالل طفــل وتحويــل مســاره وأخــده بعيــد عــن أهلــه مــن أجــل 

 .تحقية أهداف معينة

 ت املنهجية للدراسةإلاجراءا

 : املنهج

نظرا لطبيعة هذه الدراسة والحي تهدف إلى التعرف على طبيعة الاتجاهات نحو مدى انتشار ظاهرة اختطاف 

 .ألاطفال، اعتمدنا في درستنا على املنه  الوصفي، ألنه يتناسب مع أهداف درستنا الحالية

 :الحدود الزمنية واملكانية

 .2521نوفمبر  22أكتوبر و 51ت الدراسة في الفترة املمتدة ما بين طبقت أدوا: الحدود الزمنية

 . طبقت الدراسة على امتداد وشيتين هما البويرة وسكيكدة: الحدود املكانية

 :املشاركون في الدراسة
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اعتمد الباحثان في هذه الدراسة للوصول إلى ألافراد املشاركين في الدراسة من خالل العينات غير عشوائية  

 9باستخدام العينة القصدية، وذل  لكون املشاركين هم ألاوليا  الذين لديهم طفل أو أكثر عمره يتراوح بين 

أب وأم، بوشيحي البويرة وسكيكدة كما هو موضح في  75وقد بلغ عدد املشاركين . سنوات و ستة عشر سنة

 .الجدول املوالي

 يوضح خصائص املشاركين في الدراسة ( 1)الجدول رقم 

 املتغير  الصفة  التكرارات %النسبة امل وية

 (الجنس)النوع  ذكر 26 %37.1  

 أنثل  99 %62.4

 املوقع الجغرافي البويرة  96 %60.7

 سكيكدة  29 %34.3

 

استخداما الباحثان مقياس الاتجاهات نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال من بنا  الباحث عمر : أدوات الدراسة

 .2525سباغ 

 :املقياسوصف 

قام ببنا  مقياس الاتجاهات نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال وفقا لطريقة التقديرات الذاتية باستخدام 

و  (2519جزار، )التقديرات التجمعية لـ ليكرث، وذل  باشعتماد على بعض الدراسات السابقة كدراسة 

، والاعتماد على بعض املواد من قانون الجنائي وقانون (2515 دراسة املركز الكندي للحماية الطفولة،)

العقوبات الجزائري، وألادب النظري السيكولوجي والسوسيولوجي والقانو ي املرتبط بظاهرة اختطاف 

ألاطفال، با ضافة إلى قيام الباحث بدراسة استطالعية على عينة من أوليا  لألطفال متمدرسين للوقوف 

رة، وبعدما قام الباحث بصياغة فقرات املقياس عرضه على نخبة من أساتذة جامعيين على مؤشرات الظاه

لتحكيمه، وبعد القيام بالتعديالت وفقا للمالحظات املقدمة قام الباحث بتطبية أولي ل ذا املقياس بغية 

د وثالث بن 36وبعد التحقة منها أصبح املقياس يتكون من ( الصدق، والثبات) التحقة من أدلة صالحيته 

 :أبعاد على النحو التالي

 يوضح أبعاد املقياس وبنوده( 8)الجدول رقم

املتوسط  البنود السلبية  عدد البنود ألابعاد

 الفرض ي

 (املتوقع)

إلاتجاه نحو : البعد ألاول 

 اختطاف ألاطفال كمفهوم

12(51 -12) 3-6-8-15-11 36  

  27 14-16-11   (21-13) 09إلاتجاه نحو  :البعد الثاني
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اختطاف مد  انتشار ظاهرة  

 ألاطفال

إلاتجاه نحو : البعد الثالث 

مخلفات ظاهرة اختطاف 

 .ألاطفال

15(21-37)   27-31-39 45  

 152 11   36  املجموع 

 يوضح طريقة تصحيح مقياس إلاتجاهات نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال( 3)الجدول رقم 

 معارض بشدة معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  البدائل 

 1 2 3 9 1 إلايجابةية

 1 9 3 2 1 السلبةيةة 

 

 يوضح نحو أبعاد ظاهرة اختطاف ألاطفال( 4)الجدول رقم 

 موجب محايد سالب ألابعاد

 65-40 44-82 82-18 الاتجاه نحو مفهوم ظاهرة اختطاف ألاطفال 

 40-34 33-88 81-2 الاتجاه نحو مد  انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال 

 70-06 00-36 30-10 الاتجاه نحو مخلفات ظاهرة اختطاف الاطفال

 

ولالختبار صالحية مقياس إلاتجاهات الوالدية نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال قام : أدلة صالحية ألاداة 

 (الصدق والتباث)الباحث من التحقة من أدلة صالحيته ممثلة في 

 بإستخدام نوعين من الصدق وهما صدق املحتوى من ثم التحقة من صدق املقياس : الصدق

 .خالل آرا  املحكمين، وصدق املف وم من خالل صدق الاتساق الداخلي

 ثم تقدير الثبات من خالل طريقة تحليل التباينات وفقا ملعامل ألفا كرومبا  على عينة : الثبات

 (8581سباغ، ) .مفردة 83تجربيه قدرها

  يوضح ثبات مقياس الاتجاهات نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال( 0)والجدول رقم 

معامل  ألابعاد

 الثبات

 

عدد 

 البنود

ثبات 

 املصحح

عدد 

 البنود 

 12 5.756 11 5.617إلاتجاه نحو مف وم ظاهرة اختطاف : البعد ألاول 
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 ألاطفال  

إلاتجاه نحو انتشار ظاهرة اختطاف : 2البعد 

 ألاطفال

697 0. 13 5.751 54 

إلاتجاه نحو مخلفات ظاهرة اختطاف : 3البعد 

 ألاطفال

0.81 17 5.811 11 

 36 5.863 91 0.831 ثبات املقياس 

  

  من خالل قيم الجدول أعاله يتضح أن معامل الثبات باستخدام تحليل التباينات وفقا ملعامل

 . وهو على قدر عالي من الثبات 5.263ألفا كرونبا  هو

 :إلاحصائيةألاساليب 

 (SPSS) بعد جمع البيانات، قام الباحث بمعالجتها عن طرية برنامج الحزمة إلاحصائية للعلوم الاجتماعية

  :مستخدما ألاساليب إلاحصائية املالئمة للبحث وهي كما يلي

 (. التناسة الداخلي)الاعتماد على معامل ألفا كرونبا  في قياس الثبات  -

 .(الاتساق الداخلي)اط بيرسون في قياس الصدق الاعتماد على معامل الارتب  -

 (2كا)اختبار كاف مربع  -

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 إلاجابة على التساؤل ألاول 

ما طبيعة اتجاهات ألاوليا  املشاركين في الدراسة نحو مف وم ظاهرة اختطاف  والذي ن  على ما يلي  

 ألاطفال ؟

التكرارات والنسب امل وية، شستجابات ألاوليا  املشاركين في الدراسة لإلجابة على هذا التسا ل تم حساب 

 :وقمنا بمقارنتها بالتكرارات املتوقعة بواسطة اختبار كاف مربع، كما هو مبين في الجدول التالي

 يوضخ الاتجاهات نحو مفهوم ظاهرة اختطاف ألاطفال( 6)الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات نوع الاتجاه

% 

مربع 8قيمة كا الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  درجة الحرية 

 إلاحصائية
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سالب    84 34.82% 2.214 8 5.552 

 %55 55 محايد

 %60.78 46 موجب

 %155 75 املجموع

 

مـــن خـــالل نتـــائج الجـــدول أعـــاله نالحـــظ أن أغلـــب ألاوليـــا  املشـــاركين فـــي الدراســـة يحملـــون اتجاهـــات إيجابيـــة 

ـــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال، بحيــــث بلغــــت  ســــبة الاتجــــاه املوجــــب  ـــبة % 61.72تجــــاه مف ــــوم ظـ ـــين أن  سـ ، فــــي حـ

 . املشاركين في الدراسة كانت اتجاهاتهم سلبية نحو مف وم الظاهرة 39.28%

، وهذا ما يؤكد بأن أن أغلـب ألاوليـا  املشـاركين 5.51بمستوى دشلة أقل من  4.419 2قيمة اختبار كاوبلغت 

 .في الدراسة يطورون اتجاهات إيجابية نحو مف وم ظاهرة اختطاف ألاطفال

أي أن ألاوليا  يدركون مف وم ظاهرة اختطاف ألاطفـال، بمعنـل أنهـم يعرفـون جيـدا ظـاهرة اختطـاف ألاطفـال 

بونها عن با ي الظواهر والسلوكات املشابهة ل ا أو ألافعال الحي تصاحب فعل الاختطاف، وفعل اختطاف ويمي

وهــذا مــا بينتــه .  ألاطفــال عــادة مــا يكــون متبــوع بجــرائم أخــرى كالقتــل أو التعــذيب أو الاعتــدا  الجنســ ي وغيرهــا

مـن الضـحايا  75الحي توصـلت بـان ( 2516لكندي لحماية الطفولة،املركز ا)ودراسة   (2511كركوش، )دراسة 

  .من الضحايا كان اختطاف م لألغراض جنسية% 77ساعات من اختطاف م، وأن ( 3)تم قتل م بعد ثالث 

فقـد يعــود إدران ألاوليــا  ملف ــوم اختطـاف ألاطفــال وتمييــبه عــن بـا ي الظــواهر والســلوكات إلاجراميــة املرتبطــة  

ي تشــبه ا نتيجــة للخلفيــة العلميــة لألوليــا  أفــراد العينــة، أو قــد يعــود أيضــا نتيجــة شهتمــام ألاوليــا  بهــا، أو الحــ

بهذه الظاهرة نظرا لوجـود حـاشت اختطـاف لألطفـال، وذلـ  مـن خـالل وسـائل إلاعـالم، فا تجاهـات الوالديـة 

فــي إلاتجــاه نحــو ماهيـــة  نحــو مف ــوم ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال فــي دراســتنا تتشــكل مــن ثــالث مؤشــرات متمثلــة

فعل اختطاف ألاطفال وموضوعه، في حين املؤشر الثا ي هو ظاهرة اختطاف ألاطفال واختالف ا مـع الظـواهر 

ألاخرى املرتبطة بها، أما املؤشر الثالث هو الاتجاهـات الوالديـة نحـو صـور الاختطـاف، أمـا بخصـو   ألاوليـا  

رة، قــد يعــود إلـــى أن ألاوليــا  قــد يطــورون اتجاهــات إيجابيـــة الــذين يتبنــون اتجاهــات  ســالبة نحـــو هــذه الظــاه

نحـــو بعـــض الجــــرائم ذات الصـــلة املباشـــرة بفعــــل الاختطـــاف ويطــــورون اتجاهـــات ســـلبية عــــن بعـــض الظــــواهر 
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وألافعــال إلاجراميــة ألاخــرى ويــرون أن لــيس ل ــا صــلة بهــا، وأن بعضــ م ش يقــرق بــين الاختطــاف والاختفــا  وأن  

 . ئم بفعل الاختطاف يكون إما من الغربا  أو ألاهل وألاقارب على حد السوا بعض م يعتبر أن القا

الحـي أقـرت أن قـوانين العقوبـات الجزائريـة واملغربيـة والتو سـية اتفقـت  (8517، دليبةة)وهذا ما بينتـه دراسـة 

فــــاعتبرت علــــى تقســــيم ا لصــــور القيــــام بجريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال بحســــب الوســــائل الحــــي يســــتعمل ا الجــــا ي 

.جريمة الخطف بالعنف والتهديد جناية وجعلت هذه الجريمة بدون عنف أو تهديد بمثابة جنحة  

الحـي حـددت مف ـوم اختطـاف  (8514الجةزار، )ومن خالل ما سبة نجد ان دراستنا الحالية تتفة مع دراسة 

.أو الحي ترتبط بهاألاطفال وميبته عن با ي الظواهر وألافعال إلاجرامية ألاخرى سوا  الحي تشبه ا   

 إلاجابة على التساؤل الثاني

ما طبيعة اتجاهات املشاركين في الدراسة نحو انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال  والذي ن  على ما يلي  

 ؟

لإلجابة على هذا التسا ل تم حساب التكرارات والنسب امل وية، شستجابات املشاركين في الدراسة وقمنا 

:املتوقعة بواسطة اختبار كاف مربع، كما هو مبين في الجدول التاليبمقارنتها بالتكرارات   

.يوضح الاتجاهات نحو مد  انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال( 7)الجدول رقم   

 النسبة املئوية التكرارات نوع الاتجاه

% 

مربع 8قيمة كا الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  درجة الحرية 

 إلاحصائية

سالب   55 55% 12.014 8 5.555 

 %70.71 03 محايد

 %84.82 17 موجب

 %155 75 املجموع
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مـــن خـــالل نتـــائج الجـــدول أعـــاله نالحـــظ أن أغلـــب ألاوليـــا  املشـــاركين فـــي الدراســـة يحملـــون اتجاهـــات محايـــدة  

، فـي حـين أن %. 71.71تجاه مدى انتشار ظـاهرة اختطـاف الاطفـال بحيـث بلغـت  سـبة الاتجـاه املحايـد  سـبة 

 املشاركين في الدراسة كانت اتجاهاتهم موجبة نحو مدى انتشار الظاهرة  %29.24 سبة 

ـــار  ــــة اختبـــ ــــت قيمــ ــــا  5.51بمســــــتوى دشلــــــة أقــــــل مــــــن  18.119 8كةةةةةةاوبلغــ ــــب ألاوليــ ـــأن أن أغلــ ـــا يؤكــــــد بـــ ـــــذا مـــ ، وهـ

 .املشاركين في الدراسة يطورون اتجاهات حيادية نحو مدى انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال

لوالديـة نحـو انتشـار ظـاهرة اختطـاف ألاطفـال فـي دراسـتنا مـن ثـالث مؤشـرات متمثلـة فـي تتكون إلاتجاهـات ا   

مــدى انتشــار الظــاهرة، أســباب انتشــار الظــاهرة، وأمــاكن وأوقــات انتشــار ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال بحيــث أن 

اختطـاف فـي  ألاوليا  أفراد العينة يرون أن التنـاول إلاعالمـي لظـاهرة الاختطـاف وش سـيما أثنـا  حـدوث حـاشت

الجزائـــر والتطـــرق إلـــى كـــل التفاصـــيل املتعلقـــة بهـــذه الحـــاشت، كمـــا قـــد ترجـــع لكـــون املجتمـــع الجزائـــري يســـتقي 

معلوماتــه وأخبــاره مــن نفــس املصــادر ســوا  كانــت هــذه املصــادر  قنــوات تلفزيونيــة ، جرائــد ونــحف ، مواقــع 

وحــدها قــد تطرقــت ل ــذا املوضــوع فــي أكثــر  إلكترونيــة ، فعلــى ســبيل املثــال نجــد أن جريــدة الشــروق الجزائريــة

 . 2513-2512مناسبة بين سنحي  26من 

فاألوليــا  الــذين يحملــون اتجاهــات محايــدة قــد يرجــع الــى صــعوبة الحصــول علــى إحصــائيات رســمية ودقيقــة   

ـــا يعـــــرف  حيـــــث نجـــــد تبـــــاين كبيـــــر بـــــين ألارقـــــام الحـــــي تقـــــدم ا الســـــلطات " بـــــالرقم ألاســـــود"وهـــــذا قـــــد يعـــــود إلـــــى مــ

نجـــد وزارة  2511ومـــن امثلــة ذلــ  فـــي ســنة . ختصــة وألارقــام الحـــي تنشــرها مختلــف وســـائل إلاعــالم الوطنيــةامل

 2516حالــة، أمــا فــي ســنة  255حالــة بينمــا تــداولت وســائل إلاعــالم املحليــة أزيــد مــن  11العــدل أكــدت بوجــود 

أمــا موقــع  .الــة اختطــافح 23قــدمت مديريــة ألامــن العمــومي بقيــادة الــدرن الــوطني إحصــائيات تفيــد بوجــود 

وهو رقـم مبـالغ فيـه، وهـذا التبـاين . 2711جريدة البالد يقر بأن عدد ضحايا اختطاف ألاطفال في الجزائر بلغ 

 .قد يعود إلى عدم التمييب بين ظاهرة اختطاف ألاطفال والجرائم وألافعال ألاخرى 

وأنهــــم يــــدركون بــــأن إلاعــــالم ســــاهم بقــــدر معــــين فــــي جعــــل النــــاس يعتقــــدون بــــأن الظــــاهرة منتشــــرة فــــي املجتمــــع 

الجزائري وهذا إما عن طرية الاحصائيات الحي قدمتها وسائل الاعالم الوطنية فبعض من املبحوثين يرون أن 

ـــاهرة إلاعـــــالم ســـــاهم فـــــي تهويـــــل الظـــــاهرة وانتشـــــارها، زالـــــبعض الاخـــــر يـــــرى بـــــأن إلاعـــــال  ـــل لظــ ــــي التهويــ م ســـــاهم فـ
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والتوعية منها في آن واحد، في حين أن منهم من يرى بأن إلاعالم يتعامل مع هذه الظاهرة بصورة ظرفية، أي  

 .عندما تحدث حاشت خطف لألطفال

الالتــي توصــلن إلــى أن الصــحافة ل ــا دور كبيــر  (8516قويةةدري، بوكةةابوس، و حنطةةابلي ، )وتتفــة مــع دراســة   

ظاهرة اختطاف ألاطفال في الجزائر، وذل  لعـدم تقيـد الصـحافيين بـالقيم ألاخالقيـة للمجتمـع مـن  في انتشار 

خالل املبالغة في  شر الجرائم الجنسية، واستخدام ألفاظ غير شئقة، با ضافة إلى املبالغة في سـرد تفاصـيل 

حـــول إلقـــا  القـــبض علـــى حـــوادث الاختطـــاف، كمـــا توصـــلت الدراســـة أيضـــا أن معظـــم الاخبـــار املنشـــورة تـــدور 

العصــــابات أو الوقــــائع إلاجراميــــة، وبالتــــالي نــــدرة املواضــــيع الحــــي تعــــال  موضــــوع اختطــــاف ألاطفــــال كجريمــــة أو 

ـــية يجــــب است صــــال ا كمــــا توصــــلت هــــذه الدراســــة أيضــــا أن الصــــحافة املكتوبــــة فــــي . كظــــاهرة اجتماعيــــة مرضـ

 .رةالجزائر تهتم بالجرائم ألاكثر إثارة مقارنة باألكثر خطو 

ـــلطات     ـــين السـ ـــاف ألاطفــــال فــــي الجزائــــر بـ ـــي احصــــائيات اختطـ ـــا ذلــــ  التبــــاين املوجــــود فـ ـــا أكــــده أيضـ وهــــذا مـ

 .وال ي ات واملؤسسات الرسمية وإلاحصائيات املنشورة في وسائل إلاعالم الوطنية

طفـال وهــذا مــا و ان ألاوليـا  يعتبــرون بـأن ألافــات الاجتماعيـة املختلفــة مــن أبـرز ألاســباب املؤديـة شختطــاف ألا 

الحي تقر بأن العوامل الاجتماعيـة مـن بـين أسـباب ظـاهرة اختطـاف  (8516عمرون وبن ناصر، ) بينته دراسة

 .ألاطفال 

باشضــــــافة لعــــــدم وجــــــود نصــــــو  قانونيــــــة صــــــريحة فــــــي القــــــانون الجزائــــــري تعنــــــل بجــــــرائم اختطــــــاف ألاطفــــــال  

عقوبــــات الجزائــــري بحاجــــة إلــــى تعــــديالت فيمــــا ســــاهمت فــــي انتشــــارها، فــــبعض  ألاوليــــا  يــــدركون بــــأن قــــانون ال

ـــال ـــاف ألاطفــ ولكـــــن هـــــذه الاســـــتجابات تتعـــــارض مـــــع الواقـــــع بحيـــــث نجـــــد أن . يخـــــ  الجـــــرائم املتعلقـــــة باختطــ

كـــل مـــن " تـــن  علـــى أنـــه  386فاملةةةادة  قـــد حـــدد نصـــو  صـــريحة منـــه( 8518قةةةانون العقوبةةةات الجزائةةةري،)

و تهديــد أو تحايــل أو شــرع فــي ذلــ  يعاقــب بــالحبس خطــف قاصــرا لــم يكمــل الثامنــة عشــر وذلــ  بغيــر عنــف أ

ـــن  ـــنة إل خمــــس ســــنوات وبغرامــــة ماليــــة مـ ـــن سـ ـــافة إلــــى العقوبــــات ."...دج  155555إلــــى  25555ملــــدة مـ با ضـ

 .من قانون العقوبات الجزائري  2املادة التكميلية املحددة في 
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ــــي املـــــادة   ــــا  فـ ــــف فجـ ــــف باســـــتعمال العنـ ــــة الخطـ ـــا يخـــــ  عمليـ ـــا فيمــ ـــن  1مكـــــرر  243أمــ قـــــانون العقوبـــــات )مــ

يعاقب بالسجن املؤبد كل من يخطف أو يحاول خطـف قاصـر لـم يكمـل سـن ثمـا ي عشـر ( " 2512الجزائري، 

 " سنة عن طرية التهديد أو الاستدراج وغيرها من الوسائل

الاتجاهات الوالدية نحو انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال وهـو مكـان وزمـن أما فيما يخ  املؤشر الثالث من 

انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال والظروف املحيطة بها، أسفرت اسـتجابات ألاوليـا  بمعنـل أن أوليـا  ألاطفـال 

يــدركون بــأن مختلــف حــاشت الاختطــاف تكــون فــي مرافــة عموميــة مثــل ســاحات عامــة، طرقــات، حــدائة، أمــا 

مـــن %  67الحـــي توصـــلت أن  (8516املركةةةز الكنةةةدي لحمايةةةة الطفولةةةة،  دراسةةةة)وهـــذا مـــا يتفـــة مـــع  ..مـــدارس

حاشت الاختطاف تكون في ألاماكن العامة وأن الاختطـاف لـيس بالضـرورة ينتشـر فـي أوقـات عمـل ألاوليـا  فقـد 

 .يكون أثنا  العطل سوا  العطل املوسمية أو عطل نهاية ألاسبوع

 الثالث إلاجابة على التساؤل 

مــا طبيعــة اتجاهــات ألاوليــا  املشــاركين فــي الدراســة نحــو مخلفــات ظــاهرة اختطــاف  والــذي نــ  علــى مــا يلــي  

 ألاطفال؟

 لإلجابة على هذا التسا ل تم حساب التكرارات والنسب امل وية، شستجابات املشاركين في الدراسة وقمنا 

 :بع، كما هو مبين في الجدول التاليبمقارنتها بالتكرارات املتوقعة بواسطة اختبار كاف مر 

 يوضح الاتجاهات نحو مخلفات ظاهرة اختطاف الاطفال( 2)لجدول رقم ا

 النسبة املئوية التكرارات نوع الاتجاه

% 

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  درجة الحرية مربع 8قيمة كا

 إلاحصائية

سالب   55 55% 14.682 8 5.555 

 %78.20 01 محايد

 %87.10 12 موجب

   املجموع
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مـــن خـــالل نتـــائج الجـــدول أعـــاله نالحـــظ أن أغلـــب ألاوليـــا  املشـــاركين فـــي الدراســـة يحملـــون اتجاهـــات محايـــدة  

، فـــي حــــين أن %. 72.81تجـــاه مخلفـــات ظـــاهرة اختطـــاف الاطفـــال بحيـــث بلغـــت  ســـبة الاتجـــاه املحايـــد  ســـبة 

 املشاركين في الدراسة كانت اتجاهاتهم موجبة نحو مخلفات ظاهرة اختطاف ألاطفال   %27.11 سبة 

، وهذا ما يؤكد بأن أن أغلب ألاوليـا  املشـاركين 5.51بمستوى دشلة أقل من 19.624 8كاوبلغت قيمة اختبار 

 .في الدراسة يطورون اتجاهات حيادية نحو مخلفات ظاهرة اختطاف ألاطفال

الاتجاهـــات نتيجـــة لـــنمط الحيـــاة اليـــومي الـــذي خلفتـــه ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفـــال فـــي املجتمـــع وقـــد تعـــود هـــذا 

الجزائــــري كمرافقــــة ألابــــا  لألبنــــائهم أو حــــر  املبــــالغ فيــــه علــــى أبنــــائهم، كمــــا قــــد يرجــــع إلــــى التهويــــل إلاعالمــــي 

، وقـد يعــود لظـاهرة اختطـاف ألاطفــال مـن خـالل طريقــة تعامـل إلاعـالم مــع مختلـف حـاشت اختطــاف ألاطفـال

هـــذا لخصــــائ  الشخصــــية الجزائريــــة الجزائريــــة الحــــي تتســـم ب التعــــاطف والاجتماعيــــة، كمــــا يمكــــن تقســــيم 

الاتجاهـــات الوالديــــة نحــــو مخلفــــات ظــــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال فـــي دراســــتنا هــــذه إلــــى ثــــالث مؤشــــرات ألاول هــــو 

ـــال علــــى الطفــــل، واملؤ  ـــاهرة اختطــــاف ألاطفـ شــــر الثــــا ي وهــــو إلاتجاهــــات إلاتجاهــــات الوالديــــة نحــــو مخلفــــات ظـ

ـــــات  ــــا  وألام ــ ــــى ألابــ ـــال علــ ــ ـــاف ألاطفــ ــ ـــاهرة اختطـ ــ ـــــات ظـ ــــو مخلفــ ــــة نحــ ـــــرة)الوالديــ ــــو (ألاسـ ـــر هـــ ــ ـــــر ألاخيـ ـــا املؤشــ ــ ، أمـ

تجاهــــات الوالديــــة ، فاش إلاتجاهـــات الوالديــــة نحــــو مخلفـــات ظــــاهرة اختطــــاف ألاطفـــال علــــى املجتمــــع والدولـــة

ل لـيس وحـدها مـا يسـبب املتاعـب شطفـاهم، وهـذا قـد املحايدة، يمكن أن تفسر  بأن ظـاهرة اختطـاف ألاطفـا

يفســر لكــون ألابــا  يعلمــون أن أطفــال م ش يــدركون جيــدا مــا يقــع حــول م ، وهــذا قــد يعــود نتيجــة للمبالغــة فــي 

إعطــا  النصــائح والحــر  املبــالغ فيــه مــن ألابــا  ألام ــات وهــذا يجعل ــم يشــعرون بعــدم اســتقالليتهم ممــا قــد 

محةةرز، ) ة النفســ ي والاجتمـاعي للطفــل نتيجـة للحمايــة الزائـدة وهــذا مـا بينتـه دراســةيـؤدي إلـى صــعوبة التوافـ

الحــي توصــلت إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة ضــعيفة غيــر دالــة احصــائيا بــين اســتخدام ألاوليــا  لألســلوب   (8550

الحــي قــد  الحمايــة الزائــدة والتوافــة النفســ ي الاجتمــاعي لــدى أطفــال الروضــة، با ضــافة إلــى املتاعــب الصــحية

 .يتعرض ل ا الطفل

بعــد عــرض ومناقشــة نتــائج الدراســة الحاليــة والحــي تهــدف إلــى الكشــف عــن طبيعــة إلاتجاهــات : اسةةتنتاج عةةام

الوالديــة نحــو ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال فــي الجزائــر، توصــلت دراســتنا إلــى عــدة نتــائج، أول ــا اتجاهــات والديــة 

نـه ألاوليـا  يـدركون مف ـوم اختطـاف ألاطفـال ويميبونـه مـع إيجابية نحو مف وم ظـاهرة اختطـاف ألاطفـال أي أ

 با ي الظواهر وألافعال إلاجرامية ألاخرى الحي ترتبط بها، 
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وتوصـــلت هـــذه الدراســـة أيضـــا إلـــى وجـــود اتجاهـــات والديـــة محايـــدة نحـــو انتشـــار ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفـــال فـــي  

رة تعـــرف انتشـــار فـــي املجتمـــع با ضـــافة إلـــى الجزائـــر، أي أنـــه هنـــان تضـــارب فـــي إدران ألاوليـــا  بـــأن هـــذه الظـــاه

 .إدراك م إلى أسباب انتشارها والظروف املحيطة بها

ومــن نتــائج الدراســة أيضــا وجــود اتجاهــات والديــة محايــدة نحــو مخلفــات ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال حيــث      

ان هنان تضارب في إدران ألاوليا  بوجود آثار نفسية واجتماعية ل ذا الظاهرة سوا  تمـس الطفـل بذاتـه، أو 

 .تمس م هم كأوليا  وأسر وبا ضافة إلى املجتمع والدولة ومؤسساتها

خـالل مــا سـبة يمكـن أن نقــدم املقتراحـات التاليــة للحـد مـن انتشــار هـذه الظـاهرة، وحمايــة ألاطفـال مــن ومـن 

أخطـــار إلاختطـــاف الـــذي هـــو مســـؤولية الجميـــع، فـــي حـــين أن الـــدور ألابـــرز فـــي حمـــايتهم يقـــع علـــى عـــاتة ألاوليـــا  

 :كونهم املسؤول ألاول على رعايتهم

او شخ  بالغ ملرافقته في تنقالته بين ( سنة 12ق سنه يفو )الحر  على أن يكون طفل  مع طفل أخر  -

 .البيت واملدرسة

 من الواجب أن أدل طفلي على الطرية الذي يسلكه وتذكيره بتجنب الطرق - 

 املختصرة، املشبوهة

تـــذكير  -التنســية مـــن إدارة املدرســة أو املعلـــم وإلابــالغ الفـــوري فــي حالـــة تغيــب الطفـــل عــن الدراســـة  -

أي عرض للصعود فـي سـيارة مـع أي شـخ ، ومـا يقولـه فـي حالـة إلحـاح صـاحب السـيارة طفل  بعدم قبول 

 . كأن يقول أنا في انتظار أبي ليأخذ ي

ـــــاكن ( GPS)اقتنــــــا  حقائــــــب مدرســــــية تتــــــوفر علــــــى ج ــــــاز تحديــــــد املوقــــــع  - ـــى أمـ ــ ـــــرف علـ ـــــة التعـ ـــــال بغيـ لألطفـ

 (GPS)أو منتجات مزودة بخدمة تحديد املوقع  تواجدهم،

 .ة ب  في حقيبة الطفل اكتب عليها اسم ، ورقم هاتف ، وعنوان املنبل ضع بطاقة خاص -

تجنـــــب ارســــــال طفلـــــ  للدراســــــة بمالبـــــس أو باكسســــــوارات غاليـــــة الــــــثمن ممـــــا تجعلــــــه عرضـــــة لالختطــــــاف أو -

 .الاعتدا 

حمايــــة طفلــــ  مــــن مخــــاطر ألانترنــــت مــــن خــــالل املراقبــــة املباشــــرة، أو مــــن خــــالل التطبيقــــات وامليــــبات املعــــدة -

 ...(ألاشخا  الذين يتواصل مع م، املواضيع الحي يطلع عليها) ، لذل

 :قائمة املراجع

 ـــال القصــــر(. 2517. )أحمــــد دليبــــة رســــالة ماجيســــتر فــــي : 1جامعــــة باتنــــة: باتنــــة . جريمــــة خطــــف ألاطفـ

 تخص  الشريعة والقانون 
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ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الجزائريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الوطنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل 28. )إلاداعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانفي 56تــــــــــــــــــــــــاريخ الاســــــــــــــــــــــــترداد (. 2516, افريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن 2514, جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مـ

www.radioalgerine.dz 

 من2518, 54 29تاريخ الاسترداد (. 2517, جويلية 53. )أصوات مغاربية ، 

  ،تنـــاول الصـــحافة الوطنيـــة املكتوبـــة (2516)حليمـــة قويـــدري، أســـما  بوكـــابوس، حنطـــابلي يوســـف ،

 . 2لظاهرة اختطاف ألاطفال، جامعة البليدة

  كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة والا ســـانية جامعـــة املســـيلة(. 2516. )ســـليم عمـــرون، و فرحـــات بـــن ناصـــر .

 www.univ-msila.dz، من 2514, 51 58تاريخ الاسترداد 

 ـــا (. 2521. )عمــــــر ســــــباغ ـــاف ألاطفــــــال وعالقتهـــ ـــاهرة اختطـــ ـــار ظـــ ـــدى انتشـــ ــــو مـــ ــــة نحــ الاتجاهــــــات الوالديــ

أطروحة دكتوراه كلية العلوم الاجتماعية والعلوم : البليدة .باشفكار الالعقالنية والضغوط النفسية

 .2الا سانية جامعة البليدة 

 رســالة ماجســتير بجامعــة الحــاج : الجزائــر. جريمــة إختطــاف ألاشــخا (. 2519. )فاطــة الزهــرا  جــزار

 .لخضر كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ـــالجزائر(. 2511. )فتيحــــة كركــــوش ـــاف ألاطفــــال بــ ـــية وقائيــــةدراســــة ت: اختطـ املجلــــة املغاربيـــــة . شخيصـ

 تاريخ  . 298-233، (1العدد )للدراسات التاريخية وإلاجتماعية، املجلد الخامس

  من 2518, 54 56تاريخ الاسترداد (. 2517, فيفري  21. )املرصد الجزائري ،marsadz.com 

  املركـــز الكنـــدي للحمايـــة الطفولـــةccpe. (25  2516مـــاي .)ث إلاختطـــافحمايـــة ألاطفـــال مـــن حـــواد .

 .ccpeاملركز الكندي للحماية الطفولة : كندا

  ـــــ ي (. 2551. )نجـــــــاح رمضــــــــان محـــــــرز ـــل الشخصـــ ــ ـــة الطفـــ ــ ـــا بتوافــ ــ ــــة وعالقتهـــ ــ ــــة الوالديـ ــ ـــــاليب املعاملــ أســـ

 (.1العدد )12مجلة جامعة دمشة، املجلد . والنفس ي

  ــــة . ) ســــــيمة محـــــــرز ـــ(. 2517جويليـــ ــ ـــي املجتمــ ــ ــــيها فــ ـــــباب تفشـــ ـــــال وأسـ ـــاف ألاطفــ ــ ـــاهرة اختطــ ــ ــــوم ظــ ع مف ــ

ظـــــاهرة اختطـــــاف ألاطفـــــال فـــــي الجزائــــــر ألابعـــــاد النفســـــية والاجتماعيـــــة وم ـــــارات التكفــــــل . الجزائـــــري 

ــــوم  ـــــد يـــ ــــوفمبر  15املنعقـ ـــــر. 2515نـــ ــــا ي عشــ ــــيلة. الثـــ ــــوم : املســ ــــة العلـــ ــــة لكليـــ ـــــب الاكاديميـــ ــــلة الكتــ سلســـ

 .الا سانية والاجتماعية
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 سيكلوجية الطفل الهارب وسوء التوظيف ألاسر   

La psychologie de l'enfant fugitif et le mauvais emploi des captifs 

 2 ،  بوثلجة مختار1إسمهان بخوش

 1الجزائر /  سطيف ملين دباغينجامعة محمد  ،دكتوراه.طالبة 

 2  الجزائر /  سطيف ين دباغينملجامعة محمد   -أ–أستاذ محاضر 

 :امللخص

 ومنشأ تهديد ومصدر أمن لال الرئيس ل السبب هو املجأ هذا صار لو فماذا لألفراد آلامن امللجأ هي ألاسرة تعتبر   

 فقــد أسـويا  غيــر أفـراد لتنــتج الوالـد احاديــة أو مفككـة  ألاســرة تكـون  أن بالضــرورة لـيس النفســية؟ لالضـطرابات

 ولالتصـال ووظـائف م، أدوارهـم عـن أفرادهـا فيها تخلى اسرة داخل والتفاعالت العالقات عقم عن الالسوا  ينتج

  .النسة داخل الحدود وتمايع املنحرف

 ا عكاســـات عنـــه يـــنجم قــد والـــذي املنـــبل  مــن ال ـــارب الابـــن مشـــكل علــى الوقـــوف إلـــى البحثيــة الورقـــة هـــذه هــدفت

 عصــــابات، الــــى الانتمــــا  ممنوعــــات، تــــاجر ملجــــرم، يتحــــول  قــــد ال ــــارب فــــاشبن للمجتمــــع معاديــــة و لألســــرة ســــلبية

 البيـــت  مـــن ال ـــروب الـــى قـــديؤدى الاســـرى  الـــوظيفى الخـــتالل ان النتـــائج اظ ـــرت اكـــدت(. هـــوى  بائعـــة إلـــى والانثـــل)

  الاسرى 

 ،النسةFATفال، الاسرة، التوظيف الاسرى، اختبار الادران الاسرى طألا هروب   :الكلمات املفتاحية

Abstract: 
 La famille est le refuge des individus, et si ce refuge devenait la principale raison 

? Pas de sécurité et source de menace et origine de troubles mentaux ? Il n'est pas 

nécessaire que la famille soit brisée ou monoparentale pour produire des individus 

anormaux. Le malsain peut résulter de la stérilité des relations et des interactions au 

sein d' une famille dans laquelle ses membres ont abandonné leurs rôles et leurs 

emplois, ainsi que d'une communication pervertie et d'une fluidification des frontières 

au sein de la famille. système . 

et hostiles à la société . confirmé Les résultats ont montré que déséquilibre 

carrière les prisonniers peut conduire S'évader de la maison du prisonnier 

Key words:  Fuite d'enfant, famille, emploi captif, FAT, FAT, format 

 

 :مقدمة

الاسـرة أو مؤسسـت , الظواهر الاجتماعية ناتجة عن اختالشت سوا  كنـت  علـى مسـوى املجتمـع   عتبري   

 أفرادهـا فيهـا تخلـى اسـرة داخل والتفاعالت العالقات قد ينتج عن سو   السوا فال التنش ة الاجتماعية الاخرى 

 .الاسرى  النسةوتفك    املنحرف ولالتصال ووظائف م، أدوارهم عن

 ألاســـرى  الجـــو مـــن للنفـــور  بـــالفرد تـــؤدى قـــد ســـليمة ألاســـرية والتفـــاعالت ألاســـس تكـــن لـــم فـــإن :مشـــكلة الدراســـة

والذى ينـتج عنـه مشـكالت اكبـر منـالحل اعتقـد نفسـه .النفس ي والاستقرار لألمان طلبا أخرى  مواطن إلى واللجو 

قــد هــرب منــه ووجــد مــالذا وبــدش عنهــا فالشــارع الــذى يلجــأ أليــه الفــرد ســوا ا كــان طفــال أو مراهقــا  أم راشــدا 
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يخفى ورا ه نحرافات ومشكالت اكبر من الحل يتقد الفرد انه فر منها وارتاح فيجد نفسه بال مأوى وش مال وش  

 ....إليه ملجأ أمن يلجأ

 :البحث من الهدف

 حلول  اقتراح ومحاولة لألطفال املنبل  من ال روب أسباب وف م الف ة هذه على الضو  تسليط

 :البيانات جمع طرق 

 املنبل  من ال روب بعملية قام لطفل( حالة دراسة) العيادى املنه  بإتباع البيانات جمع 

 ألاسرة داخل والتحالفات التفاعالت لف م (  FAT )إختبار تطبية

 :للحالة التحليل نتائج

 .ال ارب للطفل النفس ي املعاش على التعرف

 الحالة ل روب الدافعة ألاسباب معرفة 

 ال ارب للطفل ألاسرى  النسة وطبيعة ألاسرة داخل العالقات

  (ال روب صدمة)الصدمة بعد ما كرب

  : أوال

  :مصطلحات الدراسة

 :الاسر   التوظيف تعريف

 ومكانته دوره حسب كل الاسرة أفراد بها يقوم الحل والاجتماعية النفسية البيولوجية الوظائف من مجموعة هي

 حاجــات مختلــف وتلبيــة التــوازن  لتحقيــة يهــدف الاســرة ل ــذه املكونــة الفرعيــة الا ســاق مختلــف فــى يشــغل ا الحــل

  (11 ،2525وآخرون، ريمة.)أفراده

 الحــي واملشــاكل ألاســرة تفاعــل نمــاذج يف ــم أن علــى عضــو كــل بمســاعدة ألاســرة نطــاق فــي وتــوازن  تنــاغم خلــة هــو

  .(955 ،2551 فايد،.)تخلق ا

 :النسق

  .دائم توازن  فى وحدة بإعتبارها ألاسرة ألا ساق، نظرية تتناول  منتظمة مجموعة تعنل يونانية كلمة هو

 القــوانين تختلـف. حـدود ول ــا الخصـائ  مـن ملجموعـة خاضــعة. بينهـا فيمـا متفاعلـة العناصــر مـن مجموعـة وهـي

 .(2551 ليلى،.)ألافراد تنظم الحل تل  عن تنظم ا الحل

 الخــارجى العــالم علــى منفــتح يكــون  إمــا بيــنهم، فيمــا عالقــة يكونــون  بحيــث الافــراد، مــن مجموعــة بــين هوالاتصــال

 (.12  ،2513 سعاد،)املجتع مع تبادشت هنان يكون  وش منغلقا او معه، تبادشت ويحدث



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
77 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 :الدراسات السابقة  -1 

كـــن بدايـــة انحـــراف ن وتـــورط ن فـــى مشـــكالت الـــدعارة  2553كشـــفت دراســـة الشـــمامى أن هـــروب الفتيـــاة  

 .والتشرد والسرقة والادمان على املخدرات، الذى قد يكون املسبب لقلة الامن النفس ي

كــ  الاســـرى ألى أن أســر ال اربـــات يعــانون بشـــكل واضــح مـــن التف( 2511، 2557)توصــلت كركــوش فتيحـــة

وهــذا مــا يجعل ــم فــى حالــة مــن الحرمــان العــاطفى، وفقــد البي ــة الاســرية الحــل هــي اللبنــة الاساســية فــى بنــا  

 ال وية، كما أن تدهور السلوكات والقيم يؤثر سلبا على مشاعر تقدير الذات الايجابية

فتــاة وعالقتهــا بالــذات أن هــروب الفتيــاة يعــود إلــى الاخــتالل فــى بنــا  شخصــية ال 2515وفــى دراســة املشــوح 

 والاسرة

الا عــزال والا غــالق علــى الــنفس وعــدم وقــد يكــون ال ــروب معنــوى أو مــادى أو نفســ ل ، ويتضــح مــن خــالل 

يكـون بشـكل اجتمـاعى فـى عـدم الرغبـة فـى , مشاركة أسرته أي نقاش أو الاعتراض على أي فكرة تقدم ل ا، 

 منسبات اجتماعية ويؤكد هذا 

Mohammadiaryaa,  Mirzaeib,  Doustic, Ghasemzadeh,  Lachinanie,  Karimzadehf  and  

Goodarzie 

 أن الاشخا  املرتبطين بشكل آمن يعانون من شعور أقل بالعزلة: بقول م 2512 

 أسباب الهروب من  املنزل :  ثانيا 

1474)Market العديـد مـن يقول  فى السيرة التاريخية الحل درسـت فيهـا مشـكلة ال ـروب مـن البيـت، نجـد

الحركــــات الشــــبانية فــــى الوشيــــات املتحــــدة الامريكــــة بــــرزت فــــى أواخــــر الســــتينات متمــــردة علــــى القــــيم التقليديــــة 

السائدة آنذان، ومتبنة ثقافات فرعية ونمطا حياتيا جديدا قائمـا علـى ممارسـة الحريـات الشخصـية ومناديـا 

 .باعتراف املجتمع بهوياتهم وقيم م الجديدة

هـو  سـلون يتخـذه ال ـارب للفـرار منمشـكلة معينـة أو يعبـر عـن وضـعيات صـراعية، ومعنـل واعتبر ال روب 

لـى أمـاكن مفضـلة , ذل  أن ال ارب يغادر املكان الذى من ملفروض أن يكون فيه ليذهب للتسـكع فـى الشـوارع 

 .لديه كوسيلة لحل تل  املشكالت والصراعات

جتماعيــة فــى ظــل التحــوشت السوســيوثقافية فــى فتيحــة كركــوش ملتقــى الــدولى حــول هويــة واملجــاشت الا )

املجتمع عنوان املدخلة هروب الابنا  من البيت العائلى والبحث عـن ال ويـة ، د،س، مجلـة العلـوم الا سـانية 

 (    والاجتماعية

ا تصف معروفة عبارة وهي ، حصني هو منبلي  أن ، ألاقل على ، للشخ  يمكن حيث ،" املنبل " مف وم تمام 

 الطفــل لكــن ، يحبــه ش شــ ي  لتغييــر أكثــر بفــر  البــالغون  يتمتــع. والراحــة بــاشمن ، أقصــ ل وكحــد ، باألمــان يشــعر

 .فقط الوالدين على يعتمد وكم ، قدراته في محدود



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
78 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 حدود في ، الحال بطبيعة ، ومظامل م ملشاكل م حلول  إيجاد يحاولون  ألاطفال يزال ش ، ذل  من الرغم على 

ا أكثر بشكل أو ، املوقف يتركون  ببساطة فإنهم ، بالكامل بذل  القيام في فشلوا إذا. قدراتهم  يغادرون ، تحديد 

 .املنبل 

 يتبع ما عادة. ألاعمال هذه مثل على املراهة تشجع أسباب وجود عدم أو وجود على يتوقفال روب 

 عن باستمرار غائبون   أو .للطفل السارة غير ألاحداث بعض تسبقه أن أي ، معين موقف من بدافع ال روب

  . مختلة عائالت  ، وحدهم ألاطفال ترنو  املنبل 

: ألاسرة في خطيرة مواتية غير بحالة الغالب في ألابد إلى املنبل  منالالطفال  فيها يهرب الحي الحاشت ترتبط

 أفضل مأوى  بال الطفل يكون  أن   يقرر . املخدرات إدمان ، الدعارة ، إلاجرامية البي ة ، للكحول  الوالدين إدمان

ا مستعدون  العائالت هذه من ألاطفال لكن. البي ة هذه مثل في العيش من  لديهم كان إذا ديارهم إلى للعودة أيض 

 .ومف ومون  محبوبون  أنهم في ثقة

 جميع يوص ي. للمنبل  الطفل مغادرة إلى ل ا نهاية ش الحي واملواج اتداخل الاسرة  الفضائح تؤدي أن يمكن

 يصبح بأن يخاطر فإنه وإش ، الطفل وآذان عيون  خلفبين الوالدين  املواج ة بترن بشدة العالم في الخبرا 

ا ولكن ، شاهده فقط ليس ا أيض 
 
 .سهنف الجا ي ، ذل  من وألاسوأ بل ، مشارك

 .عليه ويشفة عليه العثور  يتم أن يريد ف و ، نفسه إلى انتباه  جذب إلى فقط يحتاج فالطفل ،

  الطفل ويتوقف
 
ا يده في يكونان ش الوالدين ألن ، واملحبة إليه بالحاجة الشعور  عن تدريجيا  تكون . دائم 

ا ألاكبر ألاطفال يهرب ، السبب ل ذا ، ألاحيان من كثير في. ملل واضحة الحاشت هذه مثل في الاهتمامات  ، سن 

ا  ، الوضع تغيير ويريدون  ، العادي امللل من ، املفرطة الوصاية من يهربون  إنهم. امليسورة العائالت من وغالب 

ا بالتجول  ويحلمون  ، باهتمام املغامرات أفالم يشاهدون   . جديدة وأحاسيس مشاعر على والحصول   ، بعيد 

 الفترة هذه شل باملظلة القفز أو الحرب إلى الذهاب مثل غريبة رغبات ححل يظ رون وقد

ا  ألاطفال يهرب
 
ا ،(جائرةال) عقوباتال العقاب من خوف

 
ا .أفضل حياة عن بحث  يعودون  ما ونادر 

 الوالدين من املستمر اللوم أو العدوان -

 ؛ آخر طفل ووشدة ، ألاب زوجة أو ألام زوج وظ ور  ، جديد من والزواج ، الوالدين طالق -

 ".سي ة" رفقة مع مراهة تواصل -

 ألاسباب أحد بالفعل هو ألاسرة داخل التفاهم سو  إن وكيف يتفاعل كيف الطفل يعرف ش. شخصية مشاكل

ا يتلقوا لم وإذا. عليهم الواقع بالظلم تامة دراية على ألاطفال. لل روب الرئيسية  النـباع حالـة فـي الوالدين من دعم 

ا هذا يكون  فقد ،( معلم بمشاركة ، املثال سبيل على)  .املنبل  ملغادرة سبب 

 القـرار الطفـل يتخـذ ، الوالـدين مـن دعـم وجـود عـدم حالـة فـي وكـذل  ، صـعب موقف في نحيح بشكل يتصرف 

 (سافونوفا ايكاترينا) .ال روب - أهمية ألاكثر
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 مـايو 15 املوافـة هــ 1929 الاول  ربيـع 4 السـبت255 مـايو 15: التـاريخ انحـراف م بدايـة..  منازل م من ألابنا  هروب 

 مستقبل على الخطر من الكثير تحمل سلبية ظاهرة وجنوح م ذويهم منازل  من ألاوشد هروب ظاهرة تعد 2553

  السـريع والتطــور  الانفتــاح يكـون  وقــد ومجتمعاتنــا ألاسـر
 
 ومضــاعفة التجــاري  الادا  تطـور  نــال حيــث ذلـ  فــي ســببا

 الســيطرة شحكـام م اوقـاتهم تسـعف م تعـد ولـم الاسـر، اربـاب مــن الكثيـر أولويـات سـلم فـي ، ألاولـى الدرجـة الامـوال

 وطلـــب الحاجيــات جميــع تلبيــة مف ــوم تكــرس الحــي الســـلبية التربيــة دور  نتجاهــل ولســنا. ألاســرة افــراد جميــع علــى

 الحــي الامـور  ل ـم تـوفر لـم حــال فـي التمـرد علـى الابنـا  التربيــة فـي الاسـلوب هـذا سـاعد فقــد ابنـائهم مـن الرضـا الاهـل

 حســاب علــى املتعــددة والخصوصــيات والزيــارات بالتســوق  الام ا شــغال وكــذل  طلبــاتهم تلــب لــم أو عليهــا اعتــادوا

 اضـف الابنـا  علـى وا عكاسـاته الـزوجين بـين يحـدث الـذي الاسـري  العنـف مشـاهد وتكرر  ومراقبتهم، الاوشد تربية

 تماســ    بهــم، والترحيــب شســتقبال م اســرهم مــن الابنــا  هــروب مــن املســتفيدة الامــاكن مــن الكثيــر تهيــؤ ذلــ  الــى

 يشــبه فالولـد آلابــا  مـن املفــاهيم أكثـر يتعلمــون  الابنـا  شن اطفال مــا امـام الوالــدين سـلوكيات وانضــباط ا الاسـرة

ـــ ي الاهــــل دور  غيــــاب  وال ــــروب   ام ــــا تشــــبه والبنــــت أبــــاه مســــتقبال  أو بأبنــــائهم الاهــــل اكتــــراث لعــــدم ســــوا  الرئيسـ

 الطفــــل يعــــرض   ابنــــائهم مــــع الحــــوار اســــلوب الاهــــل يفــــتح ان مــــع فأنــــا لــــي بالنســــبة وأمــــا ذويهــــم بيــــت مــــن ل ــــروبهم

 فـإن ولـذل  عنهمـا والجنـوح لل ـروب تدفعـه قـد لدرجـة الوالـدين اوامـر بـين ومتناقضـات شـديدة نفسـية لضغوط

 الطفــل فنمــو للطفــل النفســية والصــحة الســالمة ضــمان فــي كبيــر دور  لــه الاطفــال تربيــة فــي الوالــدين بــين الوفــاق

 
 
  نمـــوا

 
  انفعاليـــا

 
 فـــي اهـــداف ما وتوحـــد واشـــتراك ما الوالـــدين اتفـــاق درجـــة حســـب يتقـــرر  الاجتمـــاعي وتكـــيف م ســـليما

 الحساســـة الســـلوكية املواقـــف بعـــض فـــي توافق مـــا مـــن يزيـــدا ان الوالـــدين علـــى يجـــب لـــذا الاطفـــال شـــ ون  تـــدبير

 تحديــد فــي الوالــدان يرغــب عنــدما الاتصـال هــذا فــي الطفــل اشــران الضــروري  مـن انــه بــل اطفال مــا امــام وبخاصـة

 تـــم مــا يحتــرم ان عليــه ان الطفــل يشـــعر املشــاركة هــذه خــالل فمــن تعـــديل ا او بالطفــل الخاصــة الســلون قواعــد

 فــي ســي  بأنـه الطفــل وصــف عـدم الوالــدين علــى يجـب انــه ذكـره والجــدير القــرار صـنع فــي اســ م ألنـه عليــه الاتفـاق

 يجعلــه ســي  بأنــه الطفــل وصــف ألنــه الســ ي  هــو ســلوكه بــأن اشــعاره يجــب ولكــن القواعــد هــذه عــن خروجــه حــال

  الاجتماعي وتكيفه شخصيته نمو تكامل على يؤثر ما لشخصه مرفوض انه يشعر
 
 الوالـدان يفشل وقد مستقبال

  صــغير وهــو الطفــل ســلون تعــديل او ضــبط فــي
 
 بالــذات بالوالــدين تتصــل شســباب او بــه الضــرر  الحــاق مــن خوفــا

ـــلوبهما ـــى للحيــــاة الطفـــــل يــــدفع مــــا نفســـــيتهما طبيعــــة او كاسـ  عليـــــه الاهــــل ســــيطرة عـــــدم النتيجــــة وتكــــون  هـــــواه علـ

 
 
 وهـي ــ الابنـا  تمرد عن اليوم نتحدث: تقول  نفسية اخصائية ـ شومر مصطفى عنايات الحسنل اسلوب. مستقبال

 ونحــن البدايــة فمنــذ. هللا الا مــداها يعلــم ش مشــاكل ســتحدث اليهــا ننتبــه لــم فــإذا ـــ اخطــر ونتائج ــا خطيــرة قضــية

 الان، موجـــودة تعــد لـــم الحــي العميـــا  الطاعــة نقطـــة نتالفــى ان علينــا اعمـــارهم مــن الاولـــى الســنوات فـــي ابنا نــا نربــي

 الصغر في عاملناهم ان اطفالنا. عينيه نظرة من وتخاف املدرب سوط يرهبها بالسيرن حيوانات ليسوا فأطفالنا

 اهـــل معاملـــة الصـــبية ورأت بالحســـنل لـــه زميلـــه والـــد معاملـــة الصـــبي ورأى ــــ املراهقـــة فتـــرة وجـــا ت الطريقـــة بهـــذه

  واملعلمــين املدرســة سيشــمل وانمــا واملنــبل  الوالــدين يشـمل لــن الــذي التمــرد يبــدأ ـــ بالحســنل ل ــا زميلـة
 
 والان. ايضــا

 مجموعـة الـى الصـبي لجـأ لـو مـاذا ولكـن. الاحوال افضل وهذا صاحبه ملنبل  يلجأ ان املتمرد الصبي بمقدور  اصبح

  ـــ املخــدرات كتعــاطي ســي ة اشــيا  علمتــه ثــم والحنــان والعطــف بالحســنل واخذتــه الســو  اصــدقا  مــن
 
 وبعــد ـــ مــثال
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 فعلــى! املـوت؟ أو الادمـان الا مصـيره يكـون  وش حديـد مـن وبسالسـل قسـوة بأشـد وتعاملـه كمـروج تسـتخدمه ذلـ  

ـــين او الوالــــدين ـــدركوا يتعلمــــوا ان املعلمـ ـــى ويــــدربوها ليعلموهــــا الغضــــة شــــبيبتهم يتلقــــى مــــن هنــــان ان ويـ  ارذل علـ

  ف نــان الفتــاة ذلــ  مــن  ســتثني وش. الاعمــال
 
  عليهــا ليــنقض اهل ــا علــى تمردهــا لحظــة بهــا يتــرب  ذئــب ايضــا

 
 ناشــبا

 ديمقراطية على وتعويدهم تكوينهم بداية منذ بالحسنل اوشدنا اخذ علينا ولذا. تائهة ضائعة فتصبح مخالبه فيها

  يقبلونـــه كـــانوا فمـــا والـــرفض التمـــرد علـــى ننشـــ هم ش ححـــل آرائهـــم شبـــدا  الفرصـــة ل ـــم نتـــيح وان الحـــوار
 
 لـــن صـــغارا

  يتقبلــوه
 
 ال ــروب ثــم املدرســة مــن بــال رب ثــم واملعلمــين الوالــدين علــى الســخيف بــالرد التمــرد قصــة وســتبدأ. كبــارا

  ارادوا ان وهـــذا. املنـــبل  مـــن
 
 جبانـــة شخصـــيات مـــنهم ســـيخلة فـــذل  يتمـــردوا وش يصـــبروا ان امـــا للشخصـــية اثباتـــا

 بصــــدق ســــليم حــــوار اقامــــة علــــى قــــادر هــــادئ مــــتعلم شــــباب الــــى يحتــــاج الــــذي الغــــد تواكــــب ش متخاذلــــة ضــــعيفة

 الابنــا  تمــرد ظــاهرة ان: يقــول  اجتمــاعي باحــث ـــ الطويــل فيصــل جمــال. متمــردة ش قويــة وشخصــية ثابتــة ومشــاعر

  عنهـا قرأنـا وقـد السـطح علـى تطفـو بـدأت الامـور  واوليـا  مدرسـين مـن الكبار على
 
 مـن الكثيـر وعرفنـا كثيـرة قصصـا

  التمـــرد انـــواع
 
 ســـمعت كمـــا الاب ضـــرب فـــي اصـــدقائهم مـــع املشـــاركة او.. واملدرســـين لآلبـــا  الابنـــا  ضـــرب الـــى وصـــوش

 نحــو يتصـاعد ان ويمكـن الاوامــر رفـض مـن او ش كلمــة مـن التمـرد يبــدأ وربمـا الروايـات احــدى فـي القريـب بـاشمس

 غيــر او الاصــدقا  عنــد الوالــدين ســمعة تشــويه او املنــبل  مــن ال ــروب او الاثــاث تحطــيم او الغيــر او الــنفس ايــذا 

 جميــع يعنــي والانحــراف الابــن، عقــوق  او الوالــدين قســوة بســبب كــان ان انحــراف بدايــة املنــبل  مــن وال ــروب  ذلــ 

 /https://www.albayan.ae/five-sensesالاجتماعية املعايير مع تتفة ش الحي السلون انماط

 :عرض دراسة الحالة

 12همام هو طفل يبلغ من العمر 

 هو تلميذ متمدرس نتائجه الدراسية متوسطة

 الدخل الاسرى ضعيف

 الحالة الصحية ش يعنل من اي مرض 

 .واب وام . إخوة ثالثة منهم ، وثالثة ذكور 6الحالة الاجتماعة يعيش وسط اسرة مكونة من 

 سكن بسن مستقل لكن ضية بالنسبة لعدد أفراد الاسرةي

 .قمنا بتطبية املقابلة العيادية مع الحاله وبعض أفراد عائلته

يعــــيش همــــام وســــط اســــرته ولكــــن فــــى مشــــاكل وظــــروف صــــعبة حيــــث صــــرح بأنــــه فــــى كــــل مــــرة يرجــــع مــــن 

من نرجع للدار نلقا "يقول  املدرسة يجد والداه فى شجار دائم كما أن والدته ش تتحمل مسؤولية املنبل حيث

 "واذا لقيت بابا فالدار نلقاه تيقابضو ويضرب فيها دائما" امى راقدة منضتش

 "كى  شوفو يضرب فيها نقول راح تموت"الحالة يخاف على والدته من ضرب والده املبرح حيث يقول 
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د يكتفـــى بالشـــجار ولكـــن عنـــد تواجـــد الاخـــوة الكبـــار فـــى املنـــبل فالوالـــ.واصـــبح هـــو ايضـــا يخـــاف مـــن والـــده 

ف ــو يمــارس العنــف ( فمــنهم مــن يتجــه للعمــل وآخــرون الــى املــدارس والــى الجامعــة) الــدائم امــا فــى غيــاب الابنــا 

 .ضد زوجته بالضرب املبرح

أدى تفـاقم وتــأزم الوضـع فــى العائلــة الـى محــاوشت الطـالق ثالثــة مــرات لكـن تــدخل ألاقـارب وإلاصــالح بــين 

نــبل ولكــن طبــاع الــزوج املســتمر لــم تتغيــر وممارســة العنــف ضــد الزوجــة ناهيــ  الــزوجين حــال لرجوع ــا إلــى امل

 .عن الاهمال وسو  املعيشة

حيـــث انهـــا فـــى احـــد املـــرات قامـــت بـــال روب مـــن منـــبل الـــزوج نتيجـــة الضـــرب  املبـــرح والاهمـــال مـــن طـــرف 

 .قبل وشدة همام.الزوج بإتجاه بيت اهل ا الذى يبعد عدة كلومترات

باخوته فقال لنا بانه يحب اخوته شنهن يعاملنه بكل حنان خاصـة الاخـت الكبـرى ف ـو  بالنسبة لعالقته

 .  متلعة بها كثيرا وهي تقوم باعمال املنبل وححل بشرا  بعض مستلزمات ألاسرة

 .أما الاخوة الذكور فيتشاجر مع م دائما ربما بحكم تقارب السن بنهم

 .لكن ابى يقلقنل تعامله وتصرفاته أما عن والديه ف و يقول بانه يحبهما الاثنين

انــه لــم يــرى فــى حياتــه والديــه جالســين ويتحــدثان دائمــا العنــف اللفظــى : أمــا عــن عالقــة والديــه ببعضــ ما

 (الام)من الطرفين والجسدى  ضد الزوجة

في إحدى املرات نهض الطفل همام باتجاه املدرسة ككل يوم ولكن فى مسا  هذا اليوم لم يعد الطفل للمنبل 

كعادتــه  تــأخرا ملــدة ســاعة عــن وقــت العــودة، ايــن اتج ــت احــدى اخواتــه ملنــبل صــديقه املقــرب الــذى صـــغره 

فاخبرتها والدته بانـه ايضـا لـم يرجـع الـى املنـبل هنـا بـدأت العائلتـان فـى البحـث أنتشـر الخبـر فـى ( سنة 11)بسنة 

 %45ّع بأنها،عمليـة اخططـاف وانـه قريته والذين تعاطفوا مع الاسرتين وت زرو للبحـث عنـه حيـث توقـع الجميـ

وبعد ساعات اتصلت خالة صديقه الساكنة فى وشية اخرى بان ابنها قدم ملنبل ا . سيجدون الطفلين متوفيان

رفقة صديقه وأنها طردتهما بحجة ان والدته ش تعلم وأن الطفلين غادرا وش تعلم الى اين هنا ذهـب الوالـدين 

الشـــرطة فـــى تلـــ  الوشيـــة وقـــامو بارســـال صـــور الطفلـــين فخرجـــت الشـــرطة  الـــى مقـــر الشـــرطة ايـــن اتصـــلو بمقـــر 

 .للبحث عنهما فوجدتهما يحمالن محفظتيهما ويجلسان فى احددى املقاهى

فاحضـــروهما وقـــامو باســـتجوابهما ظنـــا ان احـــد ينتظـــرهم شنهمـــا أقـــرا بانهـــامن الاول ليســـت محطتهمـــا الاخيـــرة 

 .حل بعدها وأنهما كرها من بيت اهل ما وسيذهبان للعمل ولن يعوداف ما عازمن على الاتجاه الى الوشية ال

ورجعــو جميعــا . لــيال ايــن وجــدهوما فــى مقــر  الشــرطة 1هنــا اتجــه والــدا الطفلــين الــى هــذه الوشيــة علــى الســاعة 

ه أما صديق.للمنبل   والد همام اكتفى بتأنبه لكن لم يقم بضربه ربما كان خائفا من يعاود ال روب مرة ثانية

 .فقد قم والده بتعنيفه لدرجة انه كاد يقتله

كيــف خرجتمــا أحيــا  مــن تلــ  الطــرق الحــي ســلكتماها فهــي :أخبرنــا بــأن مــا قالــه لنــا الشــرطي بقــي فــي تفكيــري  

 (.صغارا وكبارا ، إناثا وذكور )  عثر كل يوم تقريبا على مقتول ( لشرطة)تسمل طرية املوت ونحن 
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ـــ  ـــغير لــ ـــا الصــ ـــين ولتفكرهمــ ـــا الطفلــ م يأخـــــذا ش نقـــــود وش مالبـــــس وش أكـــــل فقـــــد وصـــــال عـــــن طريـــــة الســـــيارات أمــ

 . والشاحنات الحي تتوقف ل م فى الطرية من مدينة ألخرى 

قـال ش أبـد كـان عاديـا لدرجـة . سألنا أحد أفراد أسرته قبل هروبه كيف كن يتصـرف وهـل شحظـوا عليـه شـي 

 .ن أحدهم قام باختطافه واحتمال كبير انه قتل قلنا بأ. لم نتوقع  هروبه فقد خفنا عليه كثيرا ويئسنا

. لكنه كـان أحيانـا يخبرنـا قبـل هروبـه بأنـه يريـد الـذهاب  فريقيـا لر يـة احـد مغنـل ألـراب ف ـو معجـب بـه كثيـرا

 .ونحن نضح  عليه ونخبره بانه بعد جدا وش يستطيع الذهاب

كل مجانا  وعرض عليهما املبيت فى سألناه اين كان سيقض ل اللية، فرد بأن صاحب املقهل قدم ل ما الا

املقهـل وفــى اليــوم التــالى يغــادران الــى وج تمــا ولكــن ش أحــد يعلــم نيــة صــاحب املقهــل  ومقصــده هــل هــو خيــر ام 

وهنا أخبرنا الطفل بأنه كان خائفـا كثيـرا تلـ  الليلـة وتمنـل لوأنـه لـم يخـرج . كان ينوى استغالهما فى شي  آخر

الحال حيث قال كنت أظنها س لة وبعد أن طردتنا خالتـه قلـت فـى نفسـ ل كيـف  من منبل م ولم يصل الى هذا

حســيت قلبــل "فسـألناه عــن شــعوره قــال الخـوف الشــديد.أبيـت فــى الطريــة والبــرد والكـالب والاشــرار مــاذا أفعــل

  "سيتوقف وخلعت

 أمــا عــن كــرب مــا بعــد الصــدمة فقــد علمنــا أن الحالــة اصــبح يعــا ى مــن خــوف شــديد مــن كــل شــي  ححــل

وقـد أصـبح عنيفـا ويقلـة وينفعـل ......  ليليـة كوابيس أشيا  بسيطة بينما لم يكن كذل  قبل حادث ال روب و

 املصابين ألافراد يعايش ألتفه ألاسباب وصار يقض ل اوقات طويلة خارج ملنبل بينما لم يكن كذل  في ما سبة

 الــــذاكرة مصــــدر......  ليليــــة كــــوابيس مقتحمــــة ذكريــــات: بإســــتمرار الصــــدمي الحــــدث الصــــدمة بعــــد مــــا بكــــرب

 خطـــر مـــن بحمايـــة تســمح الحـــي و الخاصـــة الحمايــة  آلليـــات املشـــابهة النوروبيولوجبــة امليكاميبمـــات هـــي الصــدمية

ــــاجم الدمويــــــة ألاوعيــــــة و للقلــــــب م ــــــدد ـــر و قويــــــة  إنفعاليــــــة شســــــتجابة فعــــــل رد عــــــن نــ ــــيطر غيـــ ــــى)عليهــــــا مســ  ملتقــ

  نيورولوجي منظور  من  الصدمة بعد ما لكرب املصاحبة الذاكرة إضطرابات:  املداخلة عنوان الكرونوبيولوجيا

 (2514، فيصل  صيفي -صباح جعفر) 

 مــن املكــون ( ألاســرى  التصــور ( )FAT)  ألاســرى  ألادا  التصــور  رائــز وتطبيــة قمنــا بعــدة مقابالــة مــع الحالــة و

ـــــة صــــــورة 21 ـــى يطبـ ــ ـــال علـ ــ ـــــدا ا الاطفـ ـــــن ابتـ ــــنوات 56 مـ ـــى ويحتــــــوى  ســ ــ ـــــل علـ ـــــيط دليـ ــــدة التنقـ ـــــة مــ ـــار تطبيـ ــ  الاختبـ

 الاخـرى، تلـو الواحـدة سـأقدم ا وأسـرهم أطفـال بهـا الصـور  مـن مجموعـة هذه:"الاختبار تعليمة حيث دقيقة،35

 خالـ  اتعمـل القصـة، تنتهل وكيف ويشعر يفكر وماذا املش د ل ذا أدى الذى وما الصورة فى يحدث ماذا لى قلى

 .خاط ة او نحيحة اجابات يوجد ش وتذكر

املكـون مـن ( التصور ألاسـرى ( )FAT) رائز التصور ألادا  ألاسرى وتطبية قمنا بعدة مقابالت مع الحالة   

ـــال ابتــــدا ا مــــن صــــورة  21 ـــى الاطفـ ســــنوات ويحتــــوى علــــى دليــــل التنقــــيط مــــدة تطبيــــة الاختبــــار  56يطبــــة علـ

ـــار35 م ا الواحــــدة تلــــو هــــذه مجموعــــة مــــن الصــــور بهــــا أطفــــال وأســــرهم ســــأقد:"دقيقــــة، حيــــث تعليمــــة الاختبـ

الاخرى، قلى لى مـاذا يحـدث فـى الصـورة ومـا الـذى أدى ل ـذا املشـ د ومـاذا يفكـر ويشـعر وكيـف تنتهـل القصـة، 

 .اتعمل خال  وتذكر ش يوجد اجابات نحيحة او خاط ة
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 :بالقرنسية 

je  vais  les, J’ai  une  série  d’image  qui  montrent  des  enfants  et  leur  famille  ce qui se 

passe sur l’image ce ، montrer une à une ،   A toi de me dire s’il te plait  ,qi a conduit à terminer 

.Utilise  ton imagination et surtout rappelle toi qu’il n’y ni  je vais bonne ni mauvaise réponse 

dans ce que tu diras au sujet d’une image ،noter tes réponses pour que je puisse m’en souvenir. 

أما التحليل الكمى لهذا االختبار بالرجوع إلى البروتوكول وورقة التنقيط لكي يتتم استتخراج كتل النقتاط، فتى حتين أن 
 .عينة و نعرض النتائج التى توصلنا اليها فى هذه الدراسةالتحليل الكيفى إتباع خطوات م

 اختبار التصور االسرى  ( FAT) األسرى  ءنتائج رائز تصور األدا

 يمثل الجدول اآلتى نتائج تحليل تنقيط االختبار

 اللوحات المناسبة مجموع األصناف المنقطة األصناف

 75، ،70، 71، ، 79، 73، 76،60، 62،61  65 صراع عائلي الصراع الظاهر

 37،  72،  77  03 صراع زوجى

 65،  62  02 نوع آخر من الصراع

 36،  72، 72، 62، 63، 67  60   غياب الصراع

  66 66  الحل االيجابى حل الصراع

 ، 37،75 70 الحل السلبى

،  72،  77، 75، ،70، 71، ، 79، 73، 76،60، 62،61  73  غياب الحل للصراع

37  

   03 موافقة. مالئمة القواعد

 71، 79، 76،  60،  62 04 غيرموافقة. مالئمة

 76، 61 00 موافقة. غيرمالئمة

 37   01 غير موافقة. غيرمالئمة

 62، 67،  65 03 متحالفة= أم  نوعية العالقات 

 67 67  متحالف= أب

 72، 69،  67 03 متحالفون=إخوة أخوات

  72، 63   63  متحالف= زوج

   66  متحالف= آخر

 71، 73   63  عامل للضغط=  أم 

 75، 70، 73، 61، 62 69  مولد للضغط= أب

 79  01 مولدين للضغط = أخوات/ أخوة

 77، 72.  63  مولد للضغط=زوج 

 76  66  آخر مولد للضغط

 66 00 (االلتحام)االنصهار  الحدودتعريف 

 61، 73  67 عدم االلتزام

 69، 65   63  طفل=تحالف أم 

 66 00 طفل=تحالف أب 

   01 66  طفل=تحالف راشدين آخرين 

    66  نسق مفتوح

 ،  69،  63، 67  63  نسق مغلق

    67   سير مختل التوظيف

  14، 18،  16،  11، 56، 53 56  سو  املعاملة سو  املعالجة

  00 إعتدا  جنس ل

 54،  52، 21   53  الهجر/ إهمال
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  00 الافراط فى تناول املواد 

 21 51 إجابات غير إعتيادية

  00 رفض

 صعوبة التعبير

 عن الوجدانات

   58 02 إكت اب/ إحباط

  21، 57 51   عداوة/ غضب

   00 حصر/خوف

  00 سعادة/ فرح

   01 أخرى للوجدانات أنواع

 يوجد سو  للتوظيف ألاسرى  97  املؤشر العام لالختالل الوظيفى

 وجود اختالل فى التوظيف ألاسرى   جدول يوضح املحاور املصنفة لسو  التوظيف ألاسرى للحالة همام

مـن خـالل  (FAT)يوضح تنقيط لبروتوكول بعد تحليله نوعيـة التصـورات الاسـرية للطفـل بعـد تطبيـة اختبـار 

وأغلــب الصــراعات داخــل ألاســرة .وجــود الصــراعات و والعالقــات الســائدة داخــل الاســرة والحــدود والتحالفــات

 بينما  سة مفتوح 52حيث تتميب بأنها  سة مغلة حيث سجلت 

بــا هـــروب الابنــا  مــن املنـــبل فنوعيةاملعاملــة الاســرية منـــأهم 84فاشســرة ا املســؤول الاول الــذى يـــتحم تبعــات 

 (2521حسن الصبيان وآخرون،178)ل املؤثرة على انتشار الظاهرةالعوام

وبخ ـا "14كم يظ ر لنا الصـراع العـائلى فـى اللوحـة رقـم " الام تخمم  وبخه زوج ا" ويظ ر الصراح  حيث يقول 

وبخه وقال له سوف تذهب للدراسة " 57وفى اللوحة "والدها ، تريد شرا  املالبس وقال ل ا ليس عندى نقود

وبـخ ابنـه علـى " 16هذه الاسـتجابات كل ـا تـدل علـى القسـوة والعنـف وأضـا فـى اللوحـة  " لم ترتب غرفت وملاذا 

النســة الاســرى وعالقتــه بظ ــور املحاولــة الانتحاريــة لــدى "مــا توافــة مــع دراســة غــازلى  عيمــة حــول " الســيارة 

كما . د صراعات من نوع آخرتوصلت ، درجة الصراع الاسرى مرتفع مقارنة بالصراع الزوجى ةشتوج" املراهة

" بدراســـة حـــول التنـــاول النســـقى العـــائلى شظطـــراب املـــرور إلـــى الفعـــل لـــدى املراهـــة 2554قامـــت خرشـــ ل آســـيا 

وتوصــلت ل يمنــة الصــراعات العائليــة داخــل الاســرة مــع غيــاب حلــول ل ــا كمــا أنهــا صــراعات غــر معالجــة هــذه 

 الصراعات توحى بوجود صراع غير  معال 

حيـث  21ل البروتوكول ف و كاف ش غموض فيه ولم تسجل اجوبةغير اعتيـادة إش فـى الصـورة من خالل تحلي

 "هذا لرجل يريد ، يتبوج الام وابنا ها رفضوا"قال 

 .عبر عن كل اللوحات  ولم يظ ر أي رفض

 هل تظ ر الصرعات فى البروتوكول؟

أي أن همـــــام لـــــده اخـــــتالل فـــــى نقطـــــة وهـــــي درجـــــة مرتفعـــــة، 97املؤشـــــر العـــــام لســـــو  التوظيـــــف الســـــرى قـــــدر ب

فـــى    12نقطـــة ووجودالصـــراع قـــدر ب 91التوظيـــف الاســـرى حيـــث مجمـــوع النقاطـــالحل تحصـــل عليهـــا أكثـــر مـــن 
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،  متتتا يتتتوحى بوجتتتود صتتتراعات استتترية ظتتتاهرة، وصتتترع زوجتتتى فتتتى  79، 73، 76،60، 62،61اللوحـــات التاليـــة 

 .اجران مثل ابى وامى دائما يتشاجرانحيث قال أن االب واالم يتش 37، 72،  75،77، ،70، 71اللوحات،

مجــال الصــراع؟بالرجوع الــى شــبكة التفريــغ شجابــات الحالــة ظ ــر فالصــرع غلــب علــى الاســرة، كمــا قــال فــى [ فــى 

 .أب يصر  فى وجه زوجته  11اللوحة 

 ما نوع التوظيف املميب للحالة؟

ــــة ارتفــــــاع الصــــــراعات وا عــــــدام الحلــــــول ل ســــــلبية وش اجبيــــــة قــــــد يعــــــود لصــــــغر  ـــن الحالــ ــــى , ســـ ـــا فــ ــــدم خبرتهـــ لعــ

 .استخدام الحلول نتجة الجو املشحون داخل الاسرةولذى يتميب باملشكالت  والصراعات وغياب الحلول 

 ما هي العالقات الظاهرة على مستوى الاسرة؟

إن مؤشــرات العالقــات فــى هــذه الاســرة تظ ــر ا عــدام الاهتمــام واملعملــة القاســية ومظــاهر الاكت ــاب والحــزن،   

حل اثنا  املقابلـة وتطبيـة الاختبـار يظ ـر علـى الحالـة الحـزن، ويعـود السـبب الـى الظـروف القاسـية الحـل تعـا ى ح

واملعاملة القاسية حيث لم  سجل أي نقطة شب حليف .منها الحالة سوا  اقتصادية او اجتماعية او عالئقية

 .63ام حليفة مقابل 75، 70، 73، 61، 62فى اللوحات   51بل سجلنا أب مولد للضغط

وأصــا نــوع النســة مغلــة مــم جعــل .مــن خــالل البروتوكــول يظ ــر لنــا ان الاب عامــل قلــة لــم يســجل أب حليــف

 .املشكالت الاسرية تستمر وتتأزم أكثر دون تدخل ايجابى لحل ا وتصل املعاناة لالبنا 

ب الرعايـة الوالديــة مـا توافـة مــع دراسـة فتيحـةكركوش حــول هـروب الابنـا  مــن املنـبل الحـل اســفرت أن شسـلو 

 وضعف الاتصال اللفظى والعقاب البد ى دور فى هروب الفتياة  من البيت 

 هل هنان مؤشر عدم التكيف؟

ـــة ن ـــو  املعاملـــ دليــــــل علــــــى عــــــدم التكيــــــف مــــــا يظ ــــــر فــــــى هــــــروب الام مــــــن املســــــؤولية  53=والاهمــــــال ن 56= ســـ

اتها كأم وهروب الابن من املنبل يدل علـى والاكت اب حيث صرحت الحالة بأنه تنام دائما ودون القيام بواجب

سـو  املعاملــة وســو  العالقـات داخــل ألاســرة وتــولى البنـت الكبــرى أعبــا  املنــبل  مؤشـر علــى الاخــتالل الــوظيفي 

 .لألسرة واختالل ألادوار داخل النسة الاسرى 

ــــه رد فعـــــل ســـــيكلوجى يهـــــدف املراهـــــة مـــــن ورا ه وضـــــع ( 1488)ويمثـــــل ال ـــــروب فـــــى نظـــــر ميكييلـــــى   ـــافة بينـ مســ

حيــث اعتبــر  1489العالئقــى الحـل يعيشــ ا، وهـو نفــس الاتجـه لــذى كـان قدمــه روبيـر , وبينحالـة الضــغط الـذاتى 

ال روب انتقـاش إلـى السـلون الحركـى الـذى يعبـر عـن تجربـة أساسـية محـررة تعمـل علـى تقلـي  الضـغط الـذى 

 . يعا ى منه املراهة فى البيت
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 املجتمــع فــى السوســيوثقافية التحــوشت ظــل فــى اااجتماعيــة واملجــاشت هويــة حــول  الــدولى ملتقــى كركــوش فتيحــة) 

 د،س ، ال وية عن والبحث العائلى البيت من اانبنا  هروب املدخلة عنوان

مــن خــالل املقابلــة العياديــة إضــافة إلــى اختبــار التصــور ألاســرى ظ ــر لنــا أن ســو  التوظيــف ألاســرى قــد يــؤدى 

 .بحث عن ألامان خارج الاسرةإلى هروب الطفل من املنبل وال

  :خاتمة

 كانـت الوظيفيـة غيـر فاألسـرة  الانفعالى، الضغط بسبب ال اربين ألافراد من الحاشت م ات بين من هي أمير حالة

 الفـرار إش مـالذا يجـد لـم والـذي حالتـه تطـور  قبـل مبكـرا بـه والتكفـل احتـوا ه وجـب فقـد ابنهـا، ل ـروب كاف سبب

ـــر ـــتالل عــــن كتعبيـ ـــ ي الاخــ ـــان الحـــــي واملعانــــاة النفسـ ـــ ا كـ ـــين الج ـــــود تكافــــل وجــــب ولـــــذا. يعيشـ  مؤسســـــات مختلــــف بـ

 .أمنيا ماديا معنويا نفسيا ألافراد لدعم ضروري  املؤسسات من وغيرها الاجتماعية التنش ة

 :قائمة املراجع

  ـــين الســــيد، عــــزب، حامــــد ســــالم جمعــــة ر يــــة مســــتقبلية ملنظومــــة النشــــر (: 2518)النحيــــف، مجــــدي حسـ

، الجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون 15بجامعــة الطــائف، مجلــة العمــارة والفنــون والعلــوم إلا ســانية، ع

 .إلاسالمية

 ،بتاب هتروب 86، 3637حسن الصبيان عبير بنت محمد، بسيونى سوزان صدقةعبد العزيتز

بيتة الفتياة من منازلهن وعالقتهتا بجتودة الهويتة الذاتيتة بمنطقتة مكتة المكرمتة مجلتة كليتة التر

 (702،332ص ) 29جامعة عينشمس العدد 
 -التوظيتف األسترى للطفتل مفترط النشتاط الحركتى، مجلتة اآلداب والعلتوم (3636)قمتاز، ريمة جتاب هللا،فريتدة،

 .جامعة سطيف،الجزائر3العدد .71اإلجتماعية، المجلد 

  الدوليتة للنشتر والتوزيتع، ، علم النفس اإلكلينيكى البحث والممارسة، مؤسستة حوريتة (3669) فايد حسين على

 .اإلسكندرية، مصر

 -،العالقتتتات األستتترية، اإلعاقتتتة والعتتتالج األستتترى، المجلتتتة الجزائريتتتة فتتتى (3669)ليلتتتى ستتتليمان مستتتعود ،

 .األنثروبولوجيا والعلوم اإلجتماعية

 https://www.albayan.ae/five-senses/ 
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ألامني باملجتمع الليبي نفالتالا التداعيات النفسية والاجتماعية املترتبة على    

 (ظاهرة اختطاف ألاطفال بمدينة سبها نموذجا)

 *نادية علي املهدي عبدالنبي

 قسم علم النفس، كلية آلاداب، جامعة سبها، ليبيامساعد باستاذ 

 :ملخص الدراسة

تعد ظاهرة اختطاف ألاطفال من أكثر الظواهر الحي لفتت الانتباه في آلاونة ألاخيرة، إذ أنها شغلت 

املجاشت الرأي العام على الصعيدين الدولي والعالمي، كما لفتت أنظار الكثير من الباحثتين واملتخصصين في 

النفسية، والاجتماعية، والقانونية والقضائية والسياسية وححل الاقتصادية، وأصبحت محل اهتمام 

املس ولين في الندوات واملؤتمرات، ول ذا تعد هذه الدراسة استجابة ل ذه الندا ات، حيث سعت إلى لفت 

وعوامل انتشارها، وشسيما في  الانتباه إلى ضرورة البحث الدقية في هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها

املجتمع الليبي، وذل  ملا تشكله من ا عكاسات خطيرة على الفرد واملجتمع، وذل  على اعتبار أّن الطفل هو 

املكون ألاساس ي لألسرة واي اعتدا  يقع عليه شسيما تقييد حريته، هو اعتدا  على كيان ألاسرة واستقرارها 

رار وأمن املجتمع، وتقوض العالقات الاجتماعية بين أفراده، من ج ة هذا من ج ة، كما أنها تهدد استق

خري، حيث اعتمدت الدراسة على املنه  الوصفي وتحليل نتائج الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع 
ُ
أ

املطروح، كما توصلت إلى رصد العديد من النتائج، فيما يتعلة بأسباب الظاهرة، كما طرحت العديد من 

  .بهدف الوقاية، ومحاولة مواج تها والحد من تفاقم االتوصيات 

 .ظاهرة اختطاف ألاطفال، الاسباب والعوامل، املجتمع الليبي، مدينة سبها: الكلمات املفتاحية

The Psychological And Social Repercussions Of The Insecurity in Libyan 

Society. 

(The Phenomenon Of Kidnapping Children In Sebha City As a Model) 

Abstract:   

     The phenomenon of child abduction is one of the most noticeable phenomena in recent times, 

as it has preoccupied public opinion both at the international and global levels, it also attracted 

the attention of many researchers and specialists in psychological, social, legal, judicial, political 

and even economic fields. And it became the focus of the officials’ attention in seminars and 

conferences, and for this reason, this study is a response to these calls, as it sought to draw 
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 attention to the necessity of careful research on this phenomenon to find out its causes and 

factors of its spread. Especially in Libyan society, because of the serious repercussions it has on 

the individual and society, given that the child is the basic component of the family, and any 

aggression against him, especially restricting his freedom, is an attack on the family entity and its 

stability on the one hand, and threatens the stability and security of society, and undermines 

social relations Among its members, on the other hand, The study relied on the descriptive 

approach and analyzed the results through the analysis of previous studies, and the study 

reached to monitor many results, with regard to the causes of the phenomenon, and put forward 

many recommendations with the aim of prevention, and an attempt to confront it and limit its 

aggravation. 

Keywords: the phenomenon of child abduction, causes and factors, Libyan society, Sebha city. 

 :مقدمة

املجتمعات البشرية منذ القدم، حيث تعد مشكلة تشير ألادبيات إلي أن سلون العنف موجود في 

العنف من املشكالت الحي تضرب بجذورها في أعماق الوجود إلا سا ي، كما يعد العنف من املشكالت 

النفسية والاجتماعية املعقدة، حيث يعتبر من بين أولى مظاهر السلون الحي عرفتها املجتمعات البشرية، 

ش يكاد يخلو مجتمع معاصر من بعض أشكال العنف، ف و موجود لدي منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل، و 

أفراد الجنس البشري بأشكال مختلفة، وبدرجات متفاوتة، كما أنها ظاهرة عامة يمارس ا ألافراد بأساليب 

جريت في 
ُ
متعددة ومتنوعة، وتظ ر عندما تتوافر ل ا الظروف املناسبة لذل ، وقد اثبتت الدراسات الحي أ

مارس بأشكال متنوعة وبصور ملفتة للنظر  السنوات
ُ
ألاخيرة أن هذه الظاهرة أصبحت واسعة الانتشار وت

 (.2514عبدالقادر، الريماوي، )، و(111، 2514الكو ي، )

وتعد ظاهرة اختطاف ألاطفال شكال من أشكال العنف، كما تعتبر من الجرائم الجديدة واملنتشرة 

مي أو املحلي، كما صارت محل اهتمام الكثير من العلما  واملختصين في املجتمعات سوا  على الصع د العال

والسياسية وححل  في مختلف التخصصات، في املجاشت النفسية، والاجتماعية، القانونية، والقضائية

، ومحط انظار من املس ولين في الندوات واملؤتمرات، وذل  ملا ل ا من أثار سلبية  نفسية، الاقتصادية

 (. 2517مسعود، )، (1، 2519مصابيح، )على الفرد خاصة  واملجتمع عامة، واجتماعية، 

وشش  أن ظاهرة اختطاف ألاطفال ل ا ا عكاسات خطيرة على الفرد واملجتمع، وذل  على اعتبار 

أّن الطفل هو املكون ألاساس ي لألسرة واي اعتدا  يقع عليه شسيما تقييد حريته، هو اعتدا  على كيان 

قرارها بصفة خاصة، أّما على املستوى العام فهي تفت  باستقرار وأمن املجتمع، وتقوض ألاسرة واست

 . العالقات الاجتماعية بين أفراده
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وتري الباحثة أن السبب الرئيس في تزايد انتشار هذه الظاهرة محليا في الوقت الراهن هي  

قب ثورة الشعب الليبي الظروف النفسية الضاغطة الحي مر ويمر بها املجتمع الليبي عموما ع

،  وما ترتب عليها من معاناة، وحروب أثرت سلبيا على سلوكيات جميع أفراد املجتمع، كما (2511فبراير،)

تري الباحثة أن تزايد معدشت خطف ألاطفال يرجع إلى حالة الانفالت ألامني بعد ثورة فبراير وانتشار 

 .ألاسلحة، وغياب القوانين الرادعة

اب الاختطاف متنوعة، وبالبحث عن ألاسباب املؤدية إلى تزايد  سب خطف إن عوامل وأسب

ألاطفال في املجتمع الليبي نجدها متعددة نحاول توضحيها وفقا ملا توصلنا إليه من معلومات عن تل  

الوقائع فترجع النسبة ألاكبر من اختطاف ألاطفال إلى تكوين تشكيالت عصابية لخطف ألاطفال لطلب 

غياب ألامن، وعدم )ى ألاطفال املخطوفين، وتردى ألاوضاع ألامنية في البالد منذ بد  الثورة فدية من ذو 

والحي كان ل ا ألاثر السي  على جميع أفراد املجتمع فلم يقتصر تأثيرها على الكبار ( تفعيل دور أج زة ألامن

تهديد لف ة معينة فحسب، بل فقط وإنما تجاوز أثرها إلي ألاطفال، وبالتالي لم تعد هذه الظاهرة  مجرد 

أصبحت تهدد املجتمع بأكمله وقد كان تأثيرها واضحا على الجوانب املختلفة لألفراد النفسية والجسمية 

سر بالخوف والقلة، والذي عبرت عنه بمنع أبنا ها من اللعب بالخارج بدافع 
ُ
صيبت ألا

ُ
والاجتماعية، حيث أ

خرى من الا شطة السلبية، الخوف بسبب غياب ألامن مما دفع باألبنا  
ُ
إلي البقا  في املنبل وممارسة أنوع أ

با ضافة إلي ذل ، قد تكون هنان بعض الخالفات الشخصية بين ذوى ألاطفال والخاطفين والحي غالبا ما 

تكون بسبب الانتقام، أضف إلي ذل  تفش ل ظاهرة العنف في املجتمع والحي تنصب على الف ات ألاضعف في 

 .وهى ألاطفال وهنان العديد من حاشت الاختطاف الحي تتم بدون وجود اي اسباب واضحة املجتمع أش 

وتنتشر هذه الظاهرة في مجتمعنا الليبي ألسباب متباينة بعض ا سياس ي، وبعض ا اجتماعي متعلة 

التراخي بالظروف الاجتماعية للمجتمع وبعض ا اقتصادي، ولعل السبب ألاهم والذي ساعد في انتشارها هو 

أضف إلي ذل  الاضطراب والفو  ل والخلل . في التعامل مع ا من جانب املختصين واملس ولين في هذا املجال

سري، التعليمي، ألامني، الترويمي، مما يمثل 
ُ
الذي تعا ي منه أنظمة املجتمع املختلفة املتمثلة في النظام ألا

وقد أكدت عدة دراسات (. 2519، 2557العزيز، عبد)تحديا خطيرا وهاما يواجه املجتمع بمختلف أطيافه 

أن سلون العنف ش يمكن أن يحدث ما لم تساعد البنل الاجتماعية في حدوثه وحينما يصاب هذا البنا  

الكو ي، )باشضطراب ينعكس ذل  على التكوين النفس ي لألفراد فيتصدع تفاعل م ويتخذ صور العنف 

2514 ،118.) 

من املشكالت الاجتماعية الحي تواجه املجتمع الليبي بصفة عامة، كما وشش  أن هذه الظاهرة تعد 

تعتبر من أشد املمارسات الحي تهدد التماس  املجتمعي، والسالم الاجتماعي لألفراد، ويتفاوت حجم املشكلة 

خري، وشش  في أنها قد شكلت قضية اجتماعية، تربوية، أخالقية، دينية، قيمية، 
ُ
من مدينة ملدينة أل

اسية، قانونية، فرضت نفس ا علي جميع أفراد املجتمع وذل  لخطورتها مما يستدعي الاهتمام بها ملا سي
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تلقيه من ظالل سودا  على ألافراد وألاسر وبالتالي على املجتمع ككل، وشش  أن كل هذا سينعكس سلبا  

 . على البنا  الاجتماعي، والعالئقي للمجتمع الليبي

 : مشكلة الدراسة

سرة هي ألاساس في بنا  املجتمع وهي الوعا  التربوي والثقافي ألاول للطفل، وش يخفي  شش  في
ُ
أن ألا

عن أحد أن ألاسرة الليبية تواجه العديد من التحديات املترتبة على ألاوضاع النفسية، والاجتماعية، 

حرية الطفل من خالل  ويعد الاعتدا  على. والاقتصادية الحي عايش ا املجتمع الليبي خالل العقد املا  ي

اختطافه وسلب حريته، من أبشع الجرائم والاعتدا ات املاسة بالطفل، فالحة في الحرية هو حة تكفله 

كافة القوانين والتشريعات، وغالبية الدساتير تضمن لإل سان هذا الحة السامي، فما بال  بالطفل، كما 

فل هو بمثابة اعتدا  على ألامن والسكينة العامة أنها تسعى لحماية وصيانه هذا الحة، فاشعتدا  على الط

 . في املجتمع

كما ش يخفي عن احد ما يتعّرض له ألاطفال أثنا  الحروب والنباعات املسلحة من انتهاكات مختلفة،      

وقد عا ي أطفال ليبيا من ويالت هذه الحروب والصراعات، حيث ارتفعت في آلاونة ألاخيرة عمليات 

ل وقتل م وابتباز أهل م، ألامر الذي تسبب في خلة حالة من الذعر لألهالي، كما تسبب في  اختطاف ألاطفا

توتر غير عادي في الشارع الليبي، حيث أشارت منظمة العفو الدولية إلى تنامي ظاهرة الاختطاف في ليبيا 

حماية أطفال ليبيا،  في تقارير عّدة، إلى( يونيسف)، وقد دعت منظمة ألامم املتحدة للطفولة (2518على، )

في طرابلس تعّرضوا شنتهاكات مختلفة، وكان مسؤولون في املنظمة ( ألف 955)فيما أشارت في أحدها إلى أّن 

طفل في حاجة إلى مساعدة في ليبيا، وأّن ألاطفال في ( مليون  2.6)نفس ا قد أكدوا، في أكثر من مناسبة، أّن 

فقدان ألامن وانتشار الجريمة وفو  ل السالح، ألامر الذي  البالد يتعّرضون إلى أخطار مباشرة، بسبب

 (.2521محمود، برس،)بامتياز " أطفال حرب"يجعل م 

إلي أنه ” العربي الجديد”ويشير عضو الغرفة ألامنية املشتركة امل دي سويس ي في مقابلة له بصحيفة 

ل م في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب يكثر اختطاف ألاطفال الليبيين، ش سّيما التالميذ العائدين إلى مناز 

بلغ ثمانية أطفال، بينما وصل إلى ( 2516)عدد ألاطفال املختطفين في عام “الليبي، ويضيف سويس ي إلى أّن 

 في املدينة (. 2518)وإلى ستة أطفال في عام ( 2517)طفل في عام  11
 
ويؤكد إن الوضع ألامني منفلت جدا

عصابات الخطف والسرقة ومن يقودها، ويعرفون مكان املختطفين أو  ويكاد الناس بمعظم م أن يعرفوا

 أن ألاج زة ألامنية الحكومية غير مفعلة، في املدينة، 
 
املسروقات، لكّن ش أحد يجر  على رفع صوته، موضحا

ويتابع السويس ي أن كل مراكز الشرطة معطلة وفرق . مجّرد مظ ر وهي غير موجودة بالفعل على أرض الواقع

 من والنجدة ش تمل  رصاصة واحدة، بالتالي كيف تواجه العصابات املسلحة وإمكانياتها الضخمة؟ألا 
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ومن خالل ما سبة نلحظ ازدياد حوادث الخطف في ليبيا عامة وخطف ألاطفال خاصة تل  الحي  

ات لم يعلن عنها ححل كادت تكون شبه ظاهرة لم تجد من يتصدى ل ا ويردع ا، فتراخي الحكومة والسلط

الرسمية وكافة ألاج زة املعنية باألمن ضاعف من تجر  العصابات والقتلة وتجار املخدرات واللصو  على 

تحدي الجميع وإذا لم تواجه هذه الجرائم الخطيرة بشكل أكثر صرامة، قد يصعب السيطرة عليها، وهي 

فر ما بين الشرطة والجيش وكافة بداية ملا هو أكثر في ترويع املواطنين، وبالتالي شبد بأن يكون هنان تظا

ألاج زة ألامنية واملخابرات واملباحث العامة والجنائية من أجل املراقبة واملتابعة فضال عن ضرورة تشديد 

العقوبة، وأن يتم تطبية قانون الطوارئ، وقانون العقوبات وأن تصل العقوبة لإلعدام على كل من يقوم 

 (.2511 ي، املغيربي، الكيال)بخطف طفل أو فتاة أو ححل شاب 

وتأسيسا علي ما سبة يتبين لنا أن جريمة اختطاف ألاطفال تشكل تهديدا صارخا ألهم حقوق 

الا سان وهو الحة في الحياة والحة في ألامن، حيث يترتب عليها أثارا سلبية ضارة بالطفل وألاسرة واملجتمع 

 . املجتمعتتناقض مع القيم واملعايير الحي يقوم عليها  ككل، والحي

كل ما سبة يؤكد الحاجة إلى دراسة هذه الظاهرة باملجتمع الليبي عامة، وباملجتمع املحلي داخل 

 :وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في إلاجابة على السؤال التالي. مدينة سبها خاصة

 في مدينة سبها؟ ( اختطاف ألاطفال)ما هي العوامل وألاسباب املؤدية لظاهرة انتشار 

 السؤال يتطلب الاجابة علي بعض الاس لة الفرعية املرتبطة بالظاهرةوهذا 

 ما املقصود بظاهرة اختطاف ألاطفال؟ -1

 ما هي ألاسباب املختلفة ل ذه الظاهرة في املجتمع الليبي عامة ومدينة سبها خاصة؟ -2

 ؟(املصري، الجزائري )ما هي ألاسباب املختلفة ل ذه الظاهرة في املجتمعات العربية ألاخرى  -3

سرة واملجتمع من  -9
ُ
ما هي سبل مواج ة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية على مستوي ألا

 خالل التوصيات الحي ستطرح ا الدراسة؟

 : أهمية الدراسة

 :تتحدد أهميتها في جانبين هما

جتمع وأمنه في عدة جوانب منها ما يتعلة باألسرة الليبية، ومنها ما يتعلة بامل وتتحدد: ألاهمية النظرية

 :واستقراره، ويمكن تلخي  ذل  في الاتي

تتضح أهمية الورقة من أهمية املوضوع الذي تناولته حيث أنها تناقش إحدى أخطر الظواهر 

السلبية الحي انتشرت في السنوات ألاخيرة في املجتمع الليبي بشكل ملفت للنظر وبصورة لم يسبة ل ا مثيل، 
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ا نتج عنها من آثار سلبية أثرت على ممارسة ألافراد لحياتهم اليومية، وهددت كما أنها تسعي إلي لفت النظر مل 

 .أمن وسالمة ألافراد داخل املجتمع

وذل  من خالل التوعية بهذه الظاهرة، ( ألاطفال)تنبع أهمية الدراسة من أهمية الف ة املستهدفة وهي      -

ولي في التصدي ل ا، ثم إبراز دور املختصين في
ُ
إمدادهم باملعارف التوعوية الالزمة للتعامل  كخطوة أ

والتواصل مع ألاخرين، حيث تعد الرعاية املناسبة من قبل ال ي ات املختلفة للطفولة أساسية  للنمو 

 .النفس ي والاجتماعي السوي 

سرة)تحاول هذه الدراسة إلقا  الضو  على خطورة هذه الظاهرة، لتنبيه أوليا  ألامور      -
ُ
علمين وامل( في ألا

بمدى ( مؤسسات املجتمع املد ي، املؤسسات ألامنية والقانونية، ألاوقاف)كافة املختصين ( في املدرسة)

 .خطورة هذه الظاهرة  وواجباتهم نحوها ححل تتم معالجتها بصورة حاسمة بدش من استفحال ا

في معالجة أسبابها، والحي من  ظاهرة اختطاف ألاطفال شتزال في حالة انتشار، نتيجة لعجز املجتمع ككل     -

أبرزها غياب القوانين الرادعة، وعدم تفعيل املنظومة ألامنية باملدينة، انتشار ألاسلحة، املخدرات، وذل  

من خالل اقامة الندوات وامللتقيات الحي تستهدف  شر الوعي بين ف ات املجتمع املختلفة ملكافحتها والحد 

 .من انتشارها

هذه الدراسة في تكوين قاعدة معرفية لالستفادة منها في مجال البحوث النظرية  يمكن أن تس م     -

والتطبيقية، فمن املتوقع أن تلفت هذه الدراسة نظر الباحثين في املجال النفس ي والتربوي والارشادي  جرا  

لألسباب حول هذه الظاهرة للحصول على ر ية أشمل وأعمة ( الدراسات امليدانية)املزيد من الدراسات 

 .الكامنة ورا ها ولوضع السبل الكفيلة للتصدي ل ا

تعد هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في هذا املجال، حيث أنه لم يتم التطرق ل ذا املوضوع في البي ة  -

 . الليبية بشكُل عام، وبي ة الدراسة حيث لم تعثر الباحثة على دراسة سابقة تتناول املوضوع

 :ألاهمية التطبيقية

النتائج والتوصيات الحي ستتوصل اليها الدراسة من شأنها أن تلفت نظر املس ولين إلى ضرورة تفعيل  -

أجل الحد  النظام ألامني، وسن القوانين الرادعة، كما تساعد القائمين على رسم السياسات والخطط من

 .من هذه الظاهرة

سرهم، ملا يترتب عليها من أضرار املساعدة على تصميم برامج عالجية وارشادية لألطفال امل -
ُ
ختطفين وأ

 . سلبية تنعكس على جوانب الشخصية املختلفة، أهم ا التعرض شضطراب ما بعد الصدمة

 



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
93 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 :مصطلحات الدراسة 

 : الاختطاف

كلمة الخطف تعني الاستالب، أي اخذ الشي  بسرعة، وخطف خطفا أي مر سريعا،  :لغويا  -1

، 1447ابن منظور، .)واختطف الش طان السمع اي استرقه . وخطف البرق البصر اي ذهب به

274.) 

 أي مر سريعا: كلمة اختطاف اسم مشتة من املصدر خطف، خطفا، خطفانا 

 (.299حامد، وأخرون، )اختلسه أي جذبه و أخذه بسرعة و استلبه و : خطفا 

 الخطفة ف أتبعه ش اب ثاقب﴾، : وفي التنبيل العزير 
َ

ف
َ
ط

َ
 (. 15سورة الصافات، آلاية )﴿إش من خ

 (.1445،76أبو الفاضل، )والخطف هنا اختالس مسارقة، و أخذ الش ي  بسرعة 

 

ا إلى قوة م: اصطالحا -2 ادية أو معنوية، هو التعرض املفاجئ والسريع وألاخذ أو السلب، استناد 

 ".ظاهرة أو مستترة

ه انتباع الش ي  املادي واملعنوي من مكانه وإبعاده عنه عن طرية السيطرة 
ّ
وعرفه البعض على أن

 "التامة عليه

هو سلب الضحية حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف، تم "وفي تعريف آخر 

ا ألغراض معينةالاحتفاظ بها في مكان يخضع لسيطرة وحماية و رق املعمري، ) ابة املختطفين تحقيق 

2556 ،27 - 24.) 

 : الطفل

 (.952، 1449ابن منظور، ) هو جمع طفل و يقصد به املولود، و الولد يقال له كذل  ححل البلوغ: لغويا

 .وهو ذل  الشخ  الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشر في مرحلحي التعليم ألاساس ي أو املتوسط :اصطالحا

يمة الاختطاف من الجرائم الخطيرة وأضرارها ش تمس الفرد فقط بل املجتمعات، الاقتصاد، النظام فجر 

 (.695، 2514سباغ، العببوزي، )العام 

 :مدينة سبها

، وبين خطى  27،7درجة  27،1تقع مدينة سبها في الجز  الجنوبي الغربي من ليبيا بين خطى      
 
درجة شماش

، أي في املنطقة املعروفة باسم الصحرا  19،24درجة و  19،23
 
الكبرى، وتبعد بمسافة تقدر  درجة شرقا

 (. 2554تقرير ج از املرافة وإلاسكان ليبيا، . )كم عن العاصمة طرابلس الواقعة شمال البالد 815بحوالي 
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 :منهج الدراسة 

جمع )الوصف اعتمدت الدراسة على املنه  الوصفي، حيث ش يقف املنه  الوصفي عند مجرد   

بل يمتد إلى تصنيف الحقائة والبيانات وتحليل ا وتفسيرها شستنباط دششت ذات ( البيانات والحقائة

مغزي، بهدف الوصول إلي نتائج نهائية يمكن تعميم ا، بحيث تمكن الباحث من الوقوف على طبيعة 

جوانب القوة ومواج ة  الظاهرة وتساعده في تشخي  جوانب القوة والضعف فيها، والعمل على تعزيز 

حيث تم  جوانب القصور ووضع التصورات للحلول واملقترحات لعالج ا ثم التنبؤ بما ستكون عليه الظاهرة،

 .استقرا  ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج ناقشت أهم ألاسباب والعوامل املؤدية ل ذه الظاهرة

 :الدراسات السابقة

 (:8512سباغ، العبزوزي، )دراسة 

تهــــدف هــــذه الدراســــة إلــــى الكشــــف عــــن مؤشــــرات ظــــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال فــــي املجتمــــع الجزائــــري،  

ولتحقية هدف الدراسة تم تصمم استبانة حول مؤشرات ظاهرة اختطاف ألاطفـال، وتـم اسـتخدام املقابلـة 

مــــور تــــم اختيارهــــا بطريقــــة قصــــدية متمثلــــة فــــي أ( فــــردا 81)النصــــف موج ــــة، وقــــد تكونــــت العينــــة مــــن 
ُ
وليــــا  أ

ألاطفــال املتمدرســين بــوشيحي ســكيكدة، والبــويرة، وأســفرت نتــائج هــذه الدراســة عــن وجــود مؤشــرات معرفيــة، 

 . ومؤشرات سلوكية،  ومؤشرات انفعالية لظاهرة اختطاف ألاطفال

من ألاوليا  إلى أن من أهم أسباب هذه الظاهرة هو غياب الوازع الديني، وادمان %( 61)أشارحيث 

مــــن اســــتجابات ألاوليــــا  تــــرى بــــأن ســــبب ( 21)%فــــي حــــين أن . رات، وتفشــــ ي مختلــــف آلافــــات الاجتماعيــــةاملخــــد

الظاهرة هو الاضطرابات النفسية للخـاطفين واملتمثلـة فـي وجـود أمـراض نفسـية، وعـدم اتـزان نفسـ ي أو عقلـي 

 .أو عاطفي، او انفعالي

  (:8512بن شوية، )دراسة 

مجاليــة لجريمــة اختطــاف ألاطفــال وأثارهــا - عكاســات السوســيوهــدفت الدراســة إلــي التعــرف علــى الا

بي ـة الطفـل املدرسـية،  تجـاهالسلبية على ألاسـرة واملحـيط العـائلي، ورصـد املعانـاة وزيـادة الالتبامـات ألاسـرية 

اعتمــدت علــى املــنه  الوصــفي، وتحليــل . الحــي تميــب مجتمعنــا إلاســالمي عالقــات الجــوار إضــافة إلــى تأثيرهــا علــى 

ولــي أمــر، واســتخدمت الدراســة املالحظــة، والاســتبيان باملقابلــة، وأســفرت ( 35)انــات، وتكونــت العينــة مــن البي

 :  النتائج عما يلي

مور 
ُ
أكدوا عدم ترن الطفل يلعب في الشارع لوحده كما أشـار أغلـبهم %( 86.67)أن معظم أوليا  ألا

قتهم للطفــــل دائمــــة أثنــــا  اللعــــب فــــي إلــــى تقلــــي  حجــــم الوقــــت املســــتغرق املخصــــ  للعــــب، وقــــد كانــــت مــــراف

كـذل  أكـد جـل ألاوليـا  علـى بقـا  . الشارع، كما أكد ثلثـي أفـراد العينـة علـى مراقبـة اطفـال م أثنـا  فتـرة اللعـب
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وأشـــار الـــبعض إلـــى أن كـــل أفـــراد ألاســـرة تتحمـــل مســـ ولية ذهـــاب وايـــاب  .ألابنـــا  فـــي املنـــبل فـــي حالـــة غيـــاب ألاب 

 .الابن للمدرسة

راد العينة على أن عالقتهم مع جيرانهم لم تعد قوية كما كانت في وقت مض ل، كما أنهـم أكد ثلثي أف

ش يســمحون ألطفــال م بالــدخول إلــى بيــت الجيــران، حيــث ُيســمح ل ــم باللعــب مع ــم ولكــن بوجــود رقابــة، كمــا 

 .أشار معظم م إلى نصح وتوعية ألابنا  أثنا  اللعب مع أبنا  الجيران

 للمدرســة، كمــا أشــار معظــم كمــا أنهــم يقومــون بالن
 
صــح والتوعيــة أثنــا  ذهــاب وايــاب الطفــل وحيــدا

 . يعلمون أبنا هم بما يحدث في وسائل إلاعالم في مجاشت اختطاف ألاطفال%( 83)ألاوليا  

  (:8517مسعود، )دراسة 

كمـا هـدفت إلـى  هدفت الدراسة إلى التعرف على أعراض الصدمة النفسية لدى الطفـل املختطـف،

مـن ألاطفـال الـذين ( طفلـين)إبراز أهم التغيرات الحي تطرأ على ح اة الطفل بعد اختطافه، تكونت العينة من 

، واســتخدمت مــنه  دراســة الحالــة، واملقابلــة إلاكلينيكــيتعرضــوا لالختطــاف، واعتمــدت الدراســة علــي املــنه  

تـائج إلـى إن صـدمة الاختطـاف تنـتج أشارت الن :التشخيصية، واختبار رسم الطفل ، وأسفرت النتائج عما يلي

عنهــــا جملــــة مــــن ألاعــــراض النفســــية الحــــي  تســــتلزم التكفــــل النفســــ ي الــــدائم ومــــن خــــالل املقابلــــة مــــع الحــــالتين 

 :مختلفة مستوياتموضوع الدراسة  تبين لنا أن أعراض الصدمة النفسية عند ألاطفال تظ ر على ثالث 

الم مؤملـــة ومتكـــررة تـــرتبط بمحتـــوى الحـــدث الصــــدمي، قلـــة، خـــوف، هلـــع، أحـــ)، تمثـــل فـــي املسةةةتو  النفسةةة ي

 (. اضطرابات نوم، الارق 

اضطرابات في ألاكل، الاشم في مستوى الج از ال ضمي، والقلب، وهشاشة )تمثل في  ،واملستو  الفسيولوجي

 . في دفاع عن الاستقرار الفسيولوجي

 (.خرين، وتغير املواقف تجاه آلاخريننق  الثقة بالنفس، نق  الثقة باآل )تمثل في  واملستو  الاجتماعي

  (:8516نويوة، )دراسة 

اختطاف ألاطفال على عينة من أوليـا  ألاطفـال املتمدرسـين، -هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع فوبيا      

أشـارت :  ولي أمـر، واسـتخدمت الدراسـة املقابلـة واملالحظـة، وأسـفرت النتـائج عمـا يلـي( 18)تكونت العينة من 

كمـا أشـارت إلـي أن مـن أكثـر أسـباب الخـوف مـن . النتائج إلـي وجـود فوبيـا اختطـاف ألاطفـال لـدى أفـراد العينـة

مور هي سرقة ألاعضا ، الشعوذة، الاعتدا  الجنس ي
ُ
 .الاختطاف كما عبر عنها أوليا  ألا

الظـاهرة، وعنـد انتشـار الاشـاعات، كما أشار ألاوليا  إلي أن الفوبيا تزداد لـديهم حينمـا يتنـاول الاعـالم هـذه      

 .كما أثرت بعض املتغيرات الديموغرافية، كمكان السكن على درجة الخوف من الاختطاف
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 :التعقيب علي الدراسات السابقة 

قامــــت الباحثــــة باســــتعراض بعــــض الدراســــات الســــابقة عــــن الظــــاهرة موضــــوع الدراســــة وقــــد ركــــزت 

لنفســـ ي للموضـــوع وذلـــ  ألنـــه مجـــال اهتمـــام الباحثـــة، ومــــن الدراســـة علـــي الدراســـات الحـــي اهتمـــت بالجانـــب ا

ســـرة 
ُ
 ســـلبية وتـــداعيات خطيـــرة علـــى الطفـــل، وألا

 
خـــالل العـــرض الســـابة يتبـــين لنـــا أن هـــذه الظـــاهرة ل ـــا اثـــارا

 .وقد اتفقت نتائج جميع هذه الدراسات في تأكيد هذه الاخطار. بصفة خاصة، واملجتمع بصفة عامة

راســـة ورصـــد أثـــر حادثـــة الاختطـــاف علـــى نـــحة الطفـــل النفســـية، فـــبعض هـــذه الدراســـات اهـــتم بد

والفسيولوجية، والاجتماعية، من خالل تناول ا لصدمة الاختطاف وتأثيرهـا علـى الطفـل، فصـدمة الاختطـاف 

جزا عــن الاســتجابة املالئمــة هــي حــدث فــي ح ــاة الطفــل یتميــب بالشــده، وبــالعجز، حيــث يجــد الطفــل نفســه عــا

. فة إلى ما یثيره في التنظيم النفس ي للطفل من اضطرابات دائمة وأثار مولدة للمرضلحدث الصادم، با ضال

وقــــد اتضــــح هــــذا مــــن خــــالل تحليــــل نتــــائج دراســــة الحــــالتين موضــــوع الدراســــة، والحــــي أشــــارت إلــــى أن أعــــراض 

وتفسـير . مختلفـة نفسـية، واجتماعيـة، وفسـيولوجية مسـتوياتالصدمة عند الطفل املختطف تظ ر فـي ثـالث 

لــــ  هــــو أن الحــــادث الصــــادم الــــذي تعــــرض لــــه الطفــــل بمــــا يترتــــب عليــــه مــــن مســــتويات عاليــــة مــــن الخــــوف، ذ

ـــــأثيراوالشــــــــعور بتهديــــــــد ألامــــــــن، والشــــــــعور بــــــــالعجز، يــــــــؤدي للقلــــــــة الــــــــذي یــــــــؤثر  ــ ـــــ ي،  تـ ــ ــــو النفسـ ــ ـــى النمــ ــ ـــي ا علـــ ــ ســـ

 .ائم بالطفلوهذا يستلزم التكفل النفس ي الد. والفسيولوجي، والعقلي، كما يعوق النمو الاجتماعي للطفل

والـــبعض ألاخــــر اهــــتم بدراســــة واقــــع فوبيــــا اختطــــاف ألاطفـــال علــــى عينــــة مــــن أوليــــا  امــــور التالميــــذ، 

أشـــارت النتـــائج إلـــي وجـــود مســـتويات عليـــا مـــن الخـــوف يصـــل ملســـتوي الفوبيـــا لـــدى الاغلبيـــة مـــن أوليـــا   حيـــث

مور بسبب الخوف من اختطاف أطفال م، كما أشارت إلـي أن مـن أكثـر أسـباب
ُ
الخـوف مـن الاختطـاف كمـا  ألا

مــــور هــــي ســــرقة ألاعضــــا ، الشــــعوذة، الاعتــــدا  الجنســــ ي علــــى الطفــــل
ُ
ـــار الغالبيــــة  .عبــــر عنهــــا أوليــــا  ألا ل ــــذا أشـ

العظمي من ألاوليا  إلى أنه أصبح من الضـروري الالتـبام باملرافقـة الدائمـة لألطفـال إلـى املـدارس أو إلـى أمـاكن 

سـرة مـن الخـارج، وششـ  فـي أن هـذه اللعب، كما أصبح مـن النـادر تكليـف ألا 
ُ
بنـا  باقتنـا  حاجيـات بسـيطة لأل

ــــة،  الاجـــــــرا ات تقيـــــــد مـــــــن حريـــــــة ألابنــــــــا  و شـــــــاطاتهم، وذلـــــــ  بســـــــبب املبالغــــــــة فـــــــي ــ ـــة الدائمــ ــ ـــــائح، والرقابــ النصــ

والتحــذيرات ممــا يضــطر بعــض ألاطفــال إلــى ال ــرب مــن املنــبل للعــب مــع الرفــاق بالخــارج، فحرمــان الطفــل مــن 

رانه، واستبداله بألعاب أخـرى ذات طـابع فـردي مثـل ألالـواح إلالكترونيـة، قـد يـؤدي بالطفـل إلـى اللعب مع أق

خرى مستقبال، وهـذا فـي الغالـب يـؤدي إلـى الحـد مـن قـدرات الطفـل التوافقيـة والاجتماعيـة، وربمـا 
ُ
مشكالت أ

 .يؤدي إلي أنماط مختلفة من السلوكيات العدوانية

 :أسباب ودوافع الاختطاف

يكتســ ي موضــوع ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال أهميــة بالغــة تســتدعي التطــرق إليــه، والبحــث فيــه، وتــري 

الباحثة أن هنان واجب وطنـي للبحـث والخـوض فيـه، ذلـ  ألنـه لـم يسـبة أن أجريـت دراسـات علميـة دقيقـة 
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عثــر الباحثــة علــى ، بحســب علــم الباحثــة، فلــم ت(ليبيــا)، والبي ــة الدوليــة (مدينــة ســبها)حولــه فــي البي ــة املحليــة  

دراسة تمت في البي ة الليبية تطرح هذا املوضـوع، ل ـذا اعتمـدت الباحثـة علـى بعـض الدراسـات الحـي تمـت فـي 

خري 
ُ
 (.الجزائر، مصر)بي ات عربية أ

با ضــــافة إلــــى أن هــــذه الظــــاهرة اســــتفحلت وتفشــــت بشــــكل كبيــــر ورهيــــب فــــي آلاونــــة ألاخيــــرة، ملفتــــة 

أمـــا بالنســـبة لتبايـــد الحـــاشت فالباحثـــة لـــم تتحصـــل علـــى  .اختطـــاف ألاطفـــال الانتبـــاه مـــن خـــالل تكـــرار حـــاشت

وقـــد ترجـــع قلـــة الدراســـات إلـــى أن الظـــاهرة لـــم تكـــن تمثـــل . دراســـات او احصـــائيات تقـــرر وترصـــد حقيقـــة ذلـــ 

خطــــورة مــــن ذي قبــــل، أو تــــم تناول ــــا ولكــــن بشــــكل فيــــه إيجــــاز مــــن طــــرف املختصــــين والبــــاحثين علــــى اخــــتالف 

لمية، وهذا ما يجعل املوضوع يستحة الدراسة مـن خـالل البحـث عـن ألاسـباب املؤديـة ل ـذه تخصصاتهم الع

 .الظاهرة في آلاونة ألاخيرة

إلــــى أن التطــــور ال ائــــل والســــريع الــــذي عرفتــــه البشــــرية كــــان لــــه تـــــأثيرا ( 2514ديــــب، )حيــــث أشــــارت 

ـــا إلــــى ( 2519مصــــابيح، )مباشــــرا فــــي تفشــــ ي ظــــاهرة جــــرائم الاختطــــاف، كمــــا أشــــارت  ـــي مــــرت بهـ أن التغيــــرات الحـ

املجتمعــات مــن أحــداث اجتماعيــة واقتصــادية وتكنولوجيــة قــد أدت إلــى إحــداث تغيــرات فــي كــم ونــوع واتجـــاه 

الجريمة، ولعل ظاهرة اختطاف ألاطفال إحداها، ويكاد ش يخلو مجتمع من املجتمعات من هذه الظاهرة، إش 

قـــــد أشــــارت الكثيـــــر مــــن الدراســـــات إلــــي أن ظـــــاهرة  .آلخــــرأنهــــا تتفــــاوت فـــــي درجــــة حـــــدتها وتفاقم ــــا مـــــن مجتمــــع 

اختطــــاف ألاطفــــال قــــد انتشــــرت فــــي جميــــع املجتمعــــات، كمــــا تعــــددت أســــباب هــــذه الظــــاهرة مــــا بــــين ألاغــــراض 

املاديــــة، ألاســــرية، السياســــية، الاجتماعيــــة، الاعتــــدا  الجســــدي والجنســــ ي، وتصــــفية الحســــاب، غيــــاب ألامــــن، 

ســـباغ، العبـــبوزي، )، (2516قـــادة، )باألعضـــا ، الســـحر والشـــعوذة، والقتـــل ضـــعف الـــردع القـــانو ي، واملتـــاجرة 

2514.) 

 :في املجتمع الليبيألاطفال  ختطافال املؤدية  والدوافع ألاسباب

تــري الباحثــة أن هــذه الظــاهرة تنتشــر فــي مجتمعنــا الليبــي ألســباب متباينــة بعضــ ا سياســ ي، وبعضــ ا  

للمجتمع وبعض ا مادي، ولعل السبب ألاهم والذي ساعد في انتشارها اجتماعي متعلة بالظروف الاجتماعية 

هو التراخي في التعامل مع ا بجدية وحزم من جانب املختصين واملس ولين في هذا املجـال، با ضـافة إلـي عـدم 

أضــف إلــى ذلــ  الاضــطراب والفو ــ ل والخلــل الــذي تعــا ي منــه (  2511)تفعيــل املنظومــة ألامنيــة بــالبالد منــذ 

ســـري، التعليمـــي، الـــديني، ألامنـــي، القـــانو ي، والترويمـــي، ممـــا أنظ
ُ
مـــة املجتمـــع املختلفـــة، املتمثلـــة فـــي النظـــام ألا

يمثــل تحــديا خطيــرا وهامــا يواجـــه املجتمــع بمختلــف أطيافــه، وقــد أكـــدت عــدة دراســات أن ســلون العنـــف ش 

ا البنـا  باشضـطراب يـنعكس يمكن أن يحدث، مـا لـم تسـاعد البنـل الاجتماعيـة فـي حدوثـه، وحينمـا يصـاب هـذ

ذلــــ  علــــى التكــــوين النفســــ ي لألفــــراد، فيتصــــدع تفــــاعل م ويتخــــذ صــــور العنــــف، والحــــي تعــــد ظــــاهرة اختطــــاف 

 .ألاطفال إحدى صوره
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ـــتركة   فـــــي مقابلـــــة لـــــه بصـــــحيفة ( 2525امل ـــــدي سويســـــ ي، )وهـــــذا مـــــا أكـــــده عضـــــو الغرفـــــة ألامنيـــــة املشــ

الليبيين، ش سيما التالميذ العائدين إلى منازل م في سـبها، أكبـر  إلي أنه يكثر اختطاف ألاطفال” العربي الجديد”

 فــــي املدينــــة"مــــدن الجنــــوب الليبــــي، وأشــــار إلــــى أّن 
 
 أّن "الوضــــع ألامنــــي منفلــــت جــــدا

 
ألاج ــــزة ألامنيــــة “، موضــــحا

 علــى أّن 
 
تملــ  كـّل مراكــز الشــرطة معطلــة وفـرق ألامــن والنجــدة ش “الحكوميـة غيــر مفعلــة، فـي املدينــة، ومؤكــدا

حة وإمكانياتها الضخمة؛
ّ
 رصاصة واحدة، ملواجه العصابات املسل

إلـى أن العصـابات تعمـد فـي بعـض ألاحيـان ( عبد العزيز روماية)ويشير عضو مجلس فزان للمصالحة 

 ل ــا وتــدفع 
 
، فتنصــاع ألاســرة غالبــا

 
 محــددا

 
 ماليــا

 
إلــى تهديــد أســرة بعينهــا باختطــاف أطفال ــا إذا لــم تقــّدم مبلغــا

إلــــى أّن دواعــــي الخطـــف فــــي بعـــض ألاحيــــان ش تكــــون ماديـــة، بــــل ثّمــــة ( رومايـــة)ل، وفــــي هـــذا الســــياق، يلفــــت املـــا

أســـباب أخـــرى تتعلـــة باشنتقـــام علــــى خلفيـــات قديمـــة مرتبطـــة بصـــراع بــــين قبيلـــة وأخـــرى، أو مـــن أجـــل إجبــــار 

ر مــن مغّبــة اســتمرار عمليــات الخطــف وانتشــاره. مســؤول علــى تمريــر قــرار أو غيــره
ّ
 أّن النــبوح ويحــذ

 
ا، موضــحا

 إلى خوف ألاسر على حياة أطفال ا
 
بة عليها، نظرا

ّ
 .سوف يكون من آلاثار املترت

أن مــا يزيــد مــن آثــار هــذه الحالــة، هــو ضــعف القــانون، وعــدم ( 2514املــد ي، الصــل، ) ويــري كــُل مــن 

ل أشكاله ودرجاته، واخـتالل تفعيل ألاج زة ألامنية، وانتشار ألاسلحة، ألامر الذي أدي إلي تفش ي الانحراف بك

السلون، مما جعل الفرد في حالة من ردود الفعل آلانية غير املتكيفة، بل وقد تكون كارثية، ومنها اللجو  إلى 

، وعلـى هـذا ألاسـاس يمكـن اعتبـار الحـروب، والكـوارث، والضـغوط (كاختطاف ألاطفال)السلوكيات إلاجرامية 

اجه الفرد في املجتمع الليبي، من أهم عوامل الضغط الحـي تـدفع بـالفرد الحياتية، والنفسية اليومية، الحي تو 

لتبنــي ســلوكيات غيــر متكيفــة، وقــد تكــون منحرفــة، والحــي أدت إلــى ظ ــور العديــد مــن الســلوكيات الســلبية بــين 

أفـــراده وخصوصــــا ف ـــة الشــــباب الـــذين تحملــــوا العـــب  ألاكبــــر مـــن التبعــــات الســـلبية ومــــا أعقبهـــا مــــن ســــنوات 

ا عــدام ألامــن والانقســامات السياســية والاجتماعيــة، وعــدم وضــوح الر يــة أمــام النــاس، ألامــر الــذي اتســمت ب

ـــن  ـــي يعـــــيش فـــــي حالـــــة دائمـــــة مــ ـــبح املـــــواطن الليبــ ـــار الســـــلبية، حيـــــت أصــ ـــتج عنـــــه العديـــــد مـــــن آلاثــ ـــن أن ينــ يمكــ

عنـــل الحيــــاة الغمـــوض، وعـــدم التأكـــد مـــن الكيفيـــة الحـــي ســـيؤول إليهـــا ألامـــر، الـــذي تســـبب فـــي حالـــة فقـــدان م

 (.267)املدنية، والعيش في حالة ترقب وتحسب لألخطار الدائمة 

فــي ورقــة ل ــا مقدمــة إلــى ورشــة العمــل الحــي نظم ــا مجمــع ليبيــا للدراســات ( 2525دغمــان، )وأشــارت 

 املتقدمة إلي أن من أهم التداعيات النفسية والاجتماعية الحي تواج  ا الاسرة الليبية، إلى أن التحديات الحي

ســـرة الليبيـــة كثيـــرة ومتعـــددة نفســـية واجتماعيـــة وفكريـــة وأمنيـــة، نتيجـــة ألاحـــداث الحـــي حصـــلت فـــي 
ُ
تمـــر بهـــا ألا

ـــف  ـــرة، مثـــــل ظـــــواهر الخطــ ـــالل الســـــنوات ألاخيــ ـــا خــ ـــال)ليبيــ ـــف ألاطفــ ـــا فـــــي ذلـــــ  خطــ ـــباز املـــــالي، غيـــــاب (بمــ ، الابتــ

غيـــاب الـــوازع الـــديني وألاخال ـــي، الاخالقيـــات الحـــي كانـــت فـــي الســـابة تشـــكل العمـــود الفقـــري للمجتمـــع الليبـــي، ك

ســرة واملجتمــع، وانهيــار املؤسســات الحكوميــة واملجتمعيــة، كــل هــذا أدي 
ُ
وضــعف عالقــات التــأخي بــين أفــراد ألا

 .إلي ظ ور سلوكيات جديدة وغريبة عن املجتمع الليبي
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ت إلـــى أّن الحــي أشــار " العربــي الجديــد"لـــ" بدريـــة الحاســ ي"وهــذا مــا أكدتــه الناشــطة الحقوقيــة الليبيــة  

، وتوضـــح أّن حـــوادث مماثلـــة "عمليـــات اختطـــاف ألاطفـــال تـــتّم فـــي الغالـــب بهـــدف الحصـــول علـــى فديـــة ماليـــة"

وقعــت بــالتبامن مــع أحــداث الحــرب الحــي "كثيــرة لــم تخــرج إلــى العلــن أو لــم يــذع صــيتها علــى نطــاق واســع، ألّنهــا 

علــى مســتوى تنظــيم جمــاعي، مؤكــدة أّن وتشــير إلــى هــذه القضــية تــتم ". طغــت علــى املشــ د فــي فتــرات متالحقــة

الانفالت ألامني الواسع الذي تعيشه البالد في ظل غياب سلطة الدولة من شأنه أن يشّجع علـى انتشـار مثـل "

م يســـتدعي وقفــــة مـــن املســــؤولين وكـــذل  مــــن "هـــذه العصـــابات
ّ
، وتشــــدد علـــى أّن عــــودة الظـــاهرة بشــــكل مـــنظ

 (.2521محمود، برس، )املدافعين عن حقوق الطفل 

 :ألاسباب املؤدية لالختطاف في املجتمع املصري 

ـــير  ـــف فـــــي )فـــــي مقـــــال لـــــه فـــــي جريـــــدة املـــــدي املصـــــرية بعنـــــوان ( 2516عـــــادل عـــــامر، )ويشــ ـــاهرة الخطــ ظــ

إلى أن ظاهرة خطف ألاطفال موجودة باملجتمع املصري منذ سنين طويلـة، إش أنهـا تفاقمـت ( املجتمع املصري 

فـــي ألامـــاكن الحضـــرية، ويرجـــع % 35، مقابـــل %75تنتشـــر فـــي الريـــف بنســـبة  فـــي الســـنوات ألاربـــع ألاخيـــرة، حيـــث

ذلــــ  إلــــى حالــــة الانفــــالت ألامنــــي الحــــي يعيشــــ ا املجتمــــع املصــــري، بعــــد ثــــورة ينــــاير وانتشــــار ألاســــلحة، وتقــــاعس 

ي ألاج ـزة ألامنيـة وتغافل ـا عـن هـذه القضـية، وتــردي ألاوضـاع الاقتصـادية الحـي أدت إلـى تعـاظم الفكـر إلاجرامــ

لــــدى بعـــــض الخــــاطفين، الـــــذين يحـــــاولون كســــب املـــــال إمــــا مـــــن خـــــالل فديــــة مـــــن أهــــل الطفـــــل املخطـــــوف، أو 

التسول باألطفال شستعطاف املجتمع، وقد تزايدت معدشت خطف ألاطفـال وذلـ  بسـبب تـوافر الجـرأة لـدى 

طفـــال لطلـــب الجنـــاة، وترجـــع النســـبة ألاكبـــر مـــن اختطـــاف ألاطفـــال إلـــى تكـــوين تشـــكيالت عصـــابية لخطـــف ألا 

فدية من ذوى ألاطفال املخطوفين، وتردى ألاوضاع ألامنية في البالد منذ بد  الثـورة، وفـى املرتبـة الثانيـة تـأتى 

الخالفــات الشخصــية بــين ذوى ألاطفــال والخــاطفين، وغالبــا مــا تكــون بســبب الانتقــام، وتفشــ ل ظــاهرة العنــف 

، ثم الخطـف نتيجـة لعـدم إلانجـاب، ثـم الخطـف في املجتمع املصري، تليها خطف ألاطفال في ظروف غامضة

بهدف سرقة املصوغات الذهبية، وإلاتجار بالبشر وهنان العديد من حاشت الاختطاف الحي تتم بـدون وجـود 

أي اسباب، ومع تزايد حاشت اختفا  وخطف ألاطفال في مصر، لجأت العديد مـن ألاسـر إلـى مواقـع التواصـل 

وربمـا يكـون هــذا . ختفـين، وإلاعـالن عـن مبــالغ ماليـة ملـن يـدلي بمعلومــات عـنهمالاجتمـاعي لنشـر صـور أبنائهــا امل

 .التصرف سبب أخر للخطف

 :ألاسباب املؤدية لالختطاف في املجتمع الجزائري 

أغةراض إلـى أن الاختطـاف يسـعى لتحقيـة العديـد مـن ألاغـراض، قـد تكـون  : (2519مصـابيح، )تشير 

علـى شـخ ، أو جماعـة، أو مؤسسـة، وذلـ   بهـدف تحقيـة هـدفا ماديـا، كلجـو  الفاعـل إلـى الاسـتيال  مادية 

وقـد . لتلبية الرغبة في الحصول على املال، ويكثر هذا التصرف في املجتمعـات الحـي تسـود فيهـا البطالـة والفقـر

 :يكون 
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ـــاف بغــــرض أو بــــأغراض  كلجــــو  حــــزب سياســــ ي ملمارســــة هــــذا ألغةةةةراض سياسةةةةية   النــــوع مــــن الاختطـ

  .الحدث السياس ي للفت الرأي العام الوطني أو الدوليمختلفة منها صنع 

وذل  لتحقيـة ألانـا الـذاتي، وبغـرض اثبـات الشـخ  الخـاطف لذاتـه  أغراض اجتماعيةوقد تكون 

  .الاجتماعية حيث يسعى الفرد من خالل هذه العملية إلى إثبات ألانا الذاتي

ع الديانات ألارضية، فأفراد هذه ألاقلية هي الحي يلجأ إليها غالبا بعض اتبا ةأغراض دينيوقد تكون 

تواجه رفضا و عدم اعتراف من الديانات السماوية، حيث يقوم بفعل الاختطاف جماعة مـن ألاقليـة بغـرض 

 (.1-9 ، )جدب ألاكثرية إلى الاعتراف بأقليتهم الدينية 

 : تيوعليه يمكن القول بأن هناك عدة اسباب وعوامل لهذه الظاهرة يمكن اجمالها في الا

 :الاسباب النفسية

إلــى أن الاختطــاف يمثــل صــدمة نفســية حــادة بالنســبة للطفــل، وذلــ  بســبب مــا ( 2517مســعود، )أشــارت      

یتركـــه مـــن أثـــار ســـلبية مـــدمرة لشخصـــية الطفـــل وســـالمته ونـــحته النفســـية، والفســـيولوجية، والاجتماعيـــة، 

ول ذا السبب تستمر فهي تسبب أزمات عديدة تستمر معه للكبر،  ويبقى أثرها راسخا في ذهنه مدى الح اه، 

 (.3 )ظاهرة العنف من ج ل الى ج ل 

 :أن هنان عوامل متعددة للظاهرة أهم ا( 2511وزا ي، )وتري 

وينــــدرج تحــــت هــــذه العوامــــل مجموعــــة مــــن املجــــرمين حســــب تصــــنيف علمــــا  الــــنفس مــــن  العامةةةةل النفسةةةة ي 

ى التــوتر والقلــة الحــاد، حيــث الــذي تكــون دوافعــه ش شــعورية فــي الغالــب تــؤدي بــه إلــ املجةةرم العصةةابيأهم ــم 

يـــتم مـــن خـــالل قيامـــه بهـــذه الجريمـــة تخفـــيض التـــوترات الانفعاليـــة املؤملـــة الناتجـــة عـــن الصـــراعات النفســـية 

 . الالشعورية وذل  بطريقة غير سوية

ف ــو يحمــل شخصــية غيــر ســوية، وغيــر ناضــجة، بصــفة عامــة تجــري حياتــه علــى مبــدأ  املجةةرم السةةيكوبآتيأمــا 

اهتمامــــا بالغــــا باللــــذات العاجلــــة، بمعنــــل أنــــه شــــخ  انــــدفاعي يشــــعر دائمــــا بالحاجــــة الشــــديدة اللــــذة، ويهــــتم 

  . شباع الرغبات وإرضا  الدوافع بصورة سريعة، دون أي اعتبار للقيم وألاخالق

ويقـــوم التفســــير النفســــ ي للقيـــام بالســــلون إلاجرامــــي علـــى أســــاس الخلــــل والاضـــطراب فــــي التكــــوين النفســــ ي       

يث يقع الفاعل تحت ضغوطات نفسية وانفعاشت وربما أمراض نفسية، فكل فعل إجرامي حسـب للفرد، ح

ـــية تـــــدفع صـــــاحبها إلـــــى الجريمـــــة، خاصـــــة الـــــدوافع  ـــر عـــــن صـــــراعات نفســ علمــــا  الـــــنفس مـــــا هـــــو إش دشلـــــة وتعبيــ

 (.153-44، 2558سكيكر، )الالشعورية 
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 :ةالاجتماعي واملالع 

يري أن العلة ورا  السـلون إلاجرامـي دوافـع تتعلـة بـاملجتمع ككـل وبظـروف البي ـة الاجتماعيـة الحـي يعـيش       

 : فيها الشخ  بطرية مباشر أم غير مباشر، ويتم تقسيم املجرمين ألسباب اجتماعية لثالث أنماط

من املبادئ واملثل العليا،  ، وهو املجرم الذي ينمو في بي ة أسرية منحلة خاليةاملجرم فاسد القيم ألاخالقية

 .فال ينمو لديه الضمير ألاخال ي ورادع يمنعه من القيام بالسلون إلاجرامي، الوا ي من الانحراف

فيقـــع فــي الجريمـــة بســبب ســـيطرة البي ـــة الاجتماعيــة الحـــي يعـــيش فيهــا، وتحـــت ضـــغط  أمةةا املجةةةرم الحضةةةاري  

 ـو رد فعـل جزائـي علـى سـلون تعتقـد الجماعـة أنـه ضـار العادات والتقاليد الحـي تحكـم العالقـات إلا سـانية، ف

بمصلحتها وم دد لكيانها، فيتم الضغط على الفرد ومالحقته ححل يقوم بالسلون إلاجرامي ليحقة الا سجام 

 . بين الشعور باشنا والشعور بالجماعة

 : البطالة

تعد البطالة عامل اجتماعي يؤثر على الجريمة، ويعتبر من أسبابها فالشاب الـذي يعـا ي مـن البطالـة يعـا ي      

من نقـ  املـال ووفـرة وقـت الفـراغ، والشـعور بالضـياع واليـأس، وأول مـا يلجـأ إليـه هـو القيـام بـا جرام، مثـل 

ألي ســـبب كـــان لطلـــب فديـــة، أو خطـــف ألاطفـــال باعتبـــارهم يمتـــازون بالضـــعف وعـــدم القـــدرة علـــى املقاومـــة و 

 . لالنتقام، أو  شباع رغبات جنسية

 :الانحالل ألاخالقي والديني كسبب لجريمة اختطاف ألاطفال

إن انهيار القيم ألاخالقية له أسوأ ألاثر في املجتمعات ما يرفع معدل الجريمـة ويسـ ل علـى ألافـراد ارتكابهـا       

لقيـــام بـــذل ، وغيـــاب الـــوازع الـــديني مـــن أكبـــر وأخطـــر ألاشـــيا  الحـــي كـــون لـــيس لديـــه قـــيم أخالقيـــة تمنعـــه مـــن ا

 (. 25-18 ، )تؤدي شرتكاب الجريمة 

أسباب هـذه الظـاهرة  أن%( 33)حيث أكد ( 2514سباغ، العببوزي، )وهذا ما أكدته دراسة كُل من 

ـــ ي مختلــــف مــــن أفــــراد العينــــة أن هــــو غيــــاب الــــوازع الــــديني، واملخــــدرات %( 31)هــــو غيــــاب الــــردع، ويــــرى  وتفشـ

يـرون بـأن السـبب هـو تعامـل %( 24)آلافات الاجتماعية مما يدفع م إلى اختطاف ألاطفال، في حـين أن  سـبة 

يـرون أن إلاهمـال أو الخالفـات %( 28)وسائل إلاعالم ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع الظاهرة، بينمـا 

ضطرابات النفسـية للخـاطفين واملتمثلـة فـي وجـود ترى بأن الظاهرة تعود لال ( 21)%ألاسرية هي السبب، ويري 

يــرون %(  29)أمـراض نفســية وعــدم اتــزان أو أن الشــخ  الخــاطف قــد عــا ي مــن اضــطرابات جنســية، بينمــا 

يرجعـون أسـباب اختطـاف ألاطفـال للممارسـة %(  11)يرون أنها نتيجـة للبطالـة و%( 19)أن ألاسباب مادية، و

دة يكـون إمـا مـن خـالل عمليحـي الاسـتدراج، والاسـتغالل، أو مـن خـالل طقوس السحر والشـعوذة وهـذا فـي العـا
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%( 4)يرجعون الظاهرة إلـى ا عـدام املسـؤولية الاجتماعيـة، والقلـة القليلـة %(  18)عملية الاستهداف، كما أن  

 (.697-691)يرجعون أسباب الظاهرة لرفاق السو  

 : ألاثار املترتبة على اختطاف ألاطفال واختفائهم

ــــى ش ـــم أن أحــــــد عــــــن يخفــ ــــؤدي قــــــدالســــــالفة الــــــذكر  املمارســــــات معظـــ ـــى تــ ـــار إلـــ  واجتماعيــــــة، نفســــــية، آثـــ

ســرة الطفــل مســتوي  علــى خطيــرة وا عكاســات ســالبة وســلوكية
ُ
 خلفتهــا الحــي ألاثــار أهــم فمــن عامــة، واملجتمــع وألا

  :يلي ما الظاهرة هذه

ثار التي خلفتها على الطفل
َ
 :الا

 النفســية والصــراعات الــدائم، القلــة حالــة تتضــمن: ألاطفــال علــى الظــاهرة هــذه خلفتهــا الحــي ألاثــار أهــم

 التعليمــات واعطــا  النصــائح فــي وللمبالغــة آلابــا ، جانــب مــن الزائــد للحــر  نتيجــة وذلــ  ألابنــا  ل ــا يتعــرض الحــي

 مرحلــــة فـــي ألاطفـــال جعـــل مـــا وهـــذا الطفـــل حريـــة علـــى حــــدود وضـــع إلـــى يـــؤدي ممـــا آلابـــا ، قبـــل مـــن والتحـــذيرات،

 كمــــا نفســـية، صــــراعات لـــديهم يخلـــة قــــد ممـــا الاســـتقاللية، بعــــدم يشـــعرون املراهقـــة وبدايــــة املتـــأخرة، الطفولـــة

 ملختلف يعرضه مما الطفل، على شديدا نفسيا ضغطا يمثل هذا أن أحد عن يخفى وش ألابنا ، ترهيب إلى يؤدي

 .النفسية وألامراض الاضطرابات

سرة
ُ
ثار التي خلفتها على ألا

َ
 : الا

 املمارســـات مختلـــف فـــي ألاوليـــا  يتبع ـــا الحـــي الاجـــرا ات وتتضـــمن ألاوليـــا  علـــى خلفتهـــا الحـــي ألاثـــارأهم ـــا 

 الخــــوف حالــــة إلــــى با ضـــافة ألاهــــل، يعيشــــ ا الحــــي الـــدائم الترقــــب وحالــــة الظــــاهرة هـــذه علــــى ترتبــــت الحــــي اليوميـــة

 من عليا مستويات طائلة تحث العيش إلى بهم يؤدي قد مما للمنبل، العودة في ألابنا  تأخر عند وخاصة والقلة،

ســري، املســتوى  علــى ســوا  النفســية الضــغوط
ُ
 ألاوليــا  نــحة علــى ســلبا ا عكــس بــدوره وهــذا املجتمعــي، املنهــي، ألا

ـــــن ـــــة مـ ــــواحي كافــ ـــــية النـــ ــــوف،) النفسـ ـــــة، الخـــ ـــــا، القلــ ـــغوط الفوبيـ ــ ـــــية، الضــ ـــــراض النفســ ــــطرابات أمـ ـــــية، واضـــ  نفســ

 (.السيكوسوماتية الاعراض) وفسيولوجية

ثار
َ
 :املجتمع على خلفتها التي الا

 هـــذه ضـــعف ناحيـــة مـــن العالئقـــي املجتمـــع بنـــا  علـــى جـــدا ســـالبة تـــداعيات ل ـــا الظـــاهرة هـــذه أن ششـــ 

 احــــدي هــــدفت فقــــد. أفــــراده بــــين الاجتماعيــــة العالقــــات نظــــام فــــي والشــــ  الريبــــة وتفشــــ ي ألافــــراد، بــــين العالقــــات

 ألاسرة على السلبية وأثارها ألاطفال اختطاف لجريمة مجالية-السوسيو الا عكاسات على التعرف إلى الدراسات

 فـــي أطفـــال م اتجـــاه املتبايـــدة ألاســـرية الالتبامـــات جـــرا  مـــن ألاهـــل يتكبـــدها الحـــي املعانـــاة ورصـــد العـــائلي، واملحـــيط

 .إلاسالمي مجتمعنا تميب الحي الجوارية العالقات على تأثيرها إلى إضافة املدرسية، البي ة
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 مـن ألاهـل علـى كبيـرا نفسـيا ضـغطا مثلـت قـد الظـاهرة ف ـذه: السـابة الطـرح نـحة نتائج ا أكدت وقد  

 عنهـا، والتـأخر أعمـال م وتـرن املدرسـة، مـن والعـودة الـذهاب أثنـا  لألبنـا  الدائمـة املرافقـة إلـي اضـطرارهم ناحية

 الــدخول  لوقــت اليوميــة املرافقــة خــالل مــن واملراقبــة علــيهم، خوفــا لوحــدهم املنــبل  فــي الصــغار تــرن إلــى با ضــافة

 املجـال فـي الظـاهرة هـذه أثـرت كمـا الساعة، مدار على والتوعية والنصح أقرانه، ومرافقة املدرسة، من والخروج

 حريتـه فيـه يمـارس الـذي املكـان كـان بعـدما للطفـل، وخطـر تهديـد مصـدر أصبح الذي الشارع في املتمثل الخارجي

 قصـير وقـت وتخصـي  لوحـده، الشـارع فـي يلعـب الطفـل تـرن عـدم خـالل مـن ذلـ  ويظ ـر شخصيته، فيه ويبني

 ا عكسـت والحـي الاجتماعيـة آلاثـار جانـب إلـى اليـومي، والنصـح التوعية وكذل  واملراقبة املرافقة مع املنبل، خارج

 حيـــث) والتواصــل، التعـــاون  وضــعف القلــة يســـودها ســطحية عالقـــات أصــبحت حيــث الجواريـــة، العالقــات علــى

  بالجار صلعم الرسول  أوص ل
 
 .الثقة وعدم والريبة الش  على مبنية عالقات فأصبحت( خيرا

  :التوصيات

مـن املفيــد فــي ختــام هــذه الدراســة أن يــتم تســجيل أهــم املالحظــات الحــي توصــلت إليهــا ، مشــفوعة بــبعض 

 :الورقة حول هذه الظاهرةالتوصيات ال ادفة ملعالجة ما عرضته 

العمل على زيادة الوعي من خالل وسائل إلاعالم للتعرف على أهم ألاسباب والعوامل الحي تس م في  -1

وذلــ   يجــاد ( لعــل النــبوح او الهجــرة أهــم أثارهــا)ظ ــور هــذه الظــاهرة، وأهــم النتــائج املترتبــة عليهــا 

 . ج تهااالطرق، و الحلول الكفيلة ملو 

، مــن (بنـا ألا البعيــد عـن ممارســة الضـغط علــى )ية، واتبــاع اسـلوب التربيــة الحديثـة التوعيـة الاسـر    -2

خاصـــة )خــالل إشــران أوليــا  ألامـــور ببــرامج خاصــة لتـــوعيتهم بكيفيــة التعامــل الســـليم مــع أبنــا هم 

ممـــا ( بموضــوع التوعيـــة والنصـــح والارشـــاد والتحــذيرات حـــول الظـــاهرة بأســـلوب بعيــد عـــن الترهيـــب

  علـــى تحســـين قـــدراتهم علـــى التفاعـــل والتواصـــل مـــع مـــن حـــول م بطريقـــة إيجابيـــة قـــد يســـاعد ألابنـــا

يقظــــة وواعيــــة، وبعيــــدة عــــن الترهيــــب كأســــلوب تعامــــل مــــع ألابنــــا ، فاألســــرة الســــوية تنــــتج ا ســــان 

با ضـافة إلـى توعيـة ألاهـل بضـرورة تفعيـل دورهـم فـي توعيـة أبنـائهم عـن ألاثـار الخطيـرة الحـي .  سوي 

خــــري تهــــدد النســــيج الاجتمــــاعي داخــــل املجتمــــع تترتـــب عليهــــا هــــذه 
ُ
الظــــاهرة ومــــا تخلقــــه مــــن ظـــواهر أ

 .وتس م في بث روح الفرقة و العداوة بين أفراد املجتمع الواحد، كالريبة في التعامل

زيــــادة الاهتمــــام بــــاألفراد علــــى مســــتوى ألاســــرة واملجتمــــع مــــن خــــالل إعــــداد وتخطــــيط وتنفيــــذ بــــرامج  -3

ــا مــع املحــيط الــذي يعيشــون فيــه، وذلــ  مــن خاصــة بهــم تســاعدهم علــى التك  واجتماعي 
 
يــف نفســيا

ســـــرة ثقافيـــــا واجتماعيـــــا وتربويـــــا ورياضـــــيا، 
ُ
خـــــالل تفعيـــــل دور املؤسســـــات الحـــــي تعنـــــي بالطفولـــــة وألا

لتنمية جوانب الشخصية املختلفـة لتحقيـة افضـل مسـتوي ممكـن مـن التكيـف الفعـال والايجـابي 

 .مع الواقع الاجتماعي
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إلى ضرورة تفعيـل دورهـا التربـوي وذلـ  مـن خـالل تفعيـل دور الاخصـائي الاجتمـاعي، دعوة املدارس  -9 

إلاخفـاق طفال في املـدارس كأسـلوب وقـائي، كمـا أن بتوعية ألا  و املرشد النفس ي في املدرسة، للقيام

 .دوار أدي الي العديد من الانحرافات السلوكيةفي تفعيل هذه ألا 

بعـد الاختطـاف، والعمـل علـى وجـود بـرامج ارشـادية تسـاهم فـي  ا شا  مراكز نفسية ملتابعـة الحـاشت -1

ـــية،  ــ ــ ــــطرابات نفسـ ــ ـــــن اضــ ــ ـــــا ي مـ ــ ـــي تعـ ــ ــ ـــــات الحـ ــ ـــــاعي للف ـ ــ ـــــ ي، والاجتمـ ــ ـــــل النفسـ ــ ــــدعم، والتكفـ ــ ـــــديم الــ ــ تقـ

وانفعاليـــة، وســـلوكية، كنتيجـــة للتعـــرض ل ـــذه الظـــاهرة، وذلـــ  ملـــا ل ـــذه البـــرامج مـــن ألاثـــر الكبيـــر فـــي 

 . ومستقبالمعالجة وتعديل سلوكيات ألاطفال حاضرا 

عقــد الــدورات التدريبيــة لجميــع ألافــراد املختصــين واملســ ولين عــن رعايــة هــذه الف ــة، والحــي تهــدف  -6

إلـــــى تطبيـــــة أهـــــم ألاســـــاليب إلارشـــــادية املتبعـــــة ملواج ـــــة هـــــذه الظـــــاهرة وغيرهـــــا مـــــن الظـــــواهر الغيـــــر 

 .السوية

تحفيــــبهم وحــــ هم علــــى ضــــرورة توجيــــه الشــــباب نحــــو اســــتثمار وقــــت الفــــراغ اســــتثمارا بنــــا   وذلــــ  ب   -7

ممارســــــة ألا شــــــطة الرياضــــــ ة والترفيهيــــــة إلايجابيــــــة خاصــــــة ممارســــــة الرياضــــــة وممارســــــة ال وايــــــات 

 .املف دة

العمل على حث الشـباب علـى التمسـ  بـالق م الفاضـلة وتشـجيع م علـي تبنـي املمارسـات إلايجابيـة  -8

 .لحل مشاكل م، وتوفير فر  العمل للشباب و القضا  علي البطالة

تفعيــل دور املؤسســات الامنيــة مــن جــيش وشــرطة وقضــا  واملحــاكم، والا يقتصــر الــدور الامنــي علــى  -4

 .استقبال الشكاوي وتوثية حاشت الخطف فيما يفتقر الى نجاعة ألاجرا 

تشــــــكيل دوائــــــر قضــــــائية مســــــتعجلة خاصــــــة بالحرابــــــة وقطــــــاع الطــــــرق تحكــــــم بحكــــــم هللا فــــــي هــــــؤش   -15

 .س الحكما  عن تقديم حلول هذه الظاهرةاملجرمين، بعد أن  جزت مجال

 املراجع

 .لسان العرب، املجلد الحادي عشر، لبنان(. 1449. )ابن منظور  -1

 .، دار الفكر1لسان العرب، املجلد التاسع، ط (. 1445. )أبي الفاضل، جمال الدين محمد -2

باملدينــة الجزائريــة، مجاليـة لجريمــة اختطــاف ألاطفــال -الا عكاســات السوســيو(. 2514. )بـن شــوية، منيــرة -3

بســكرة، كليــة العلــوم إلا ســانية والاجتماعيــة، قســم  –رســالة ماجســتير منشــورة، جامعــة محمــد خيضــر 

 .العلوم الاجتماعية

 (.2554)تقرير املكتب الاستشاري ال ندس ي لج از املرافة وإلاسكان ليبيا،  -9

 .1املعجم الوسيط، املكتبة إلاسالمية، ج . حامد عبد القادر وآخرون -1
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التــداعيات الاجتماعيــة لجائحــة كورونــا علــي الاســرة الليبيــة، ورشــة عمــل (. 2525. )دغمــان، زهــرة ال ــادي -6 

الـــدور التربـــوي لألســـرة و تـــداخل : مقدمـــة إلـــي مجمـــع ليبيـــا للدراســـات املتقدمـــة علـــي منصـــة زووم بعنـــوان

 .2525ديسمبر  7الوسائط ألاخرى و اثره علي املجتمع، بمناسبة اليوم العربي لألسرة، 

اليــــات الوقايـــة ومكافحـــة جريمــــة اختطـــاف ألاطفـــال، رســــالة ماجســـتير منشــــورة، (. 2514. )ديـــب، ابتســـام -7

جامعـــة العربـــي بـــن م يـــدي، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، قســـم الحقـــوق، تخصـــ  قـــانون جنـــائي 

 .وعلوم جنائية

ـــع ا. ســــباغ، عمــــر والعبـــــبوزي، ربيــــع -8 ـــاف ألاطفــــال فـــــي املجتمـ ـــاهرة اختطــ لجزائـــــري، مجلــــة آفـــــاق مؤشـــــرات ظـ

 .611-636،     2514،السنة  3، العدد، 11علمية، املجلد، 

 .، دار الفكر الجامعي، مصر1العلوم املؤثرة في الجريمة و املجرم، ط(. 2558.)سكيكر، محمد علي -4

 .) 15آلاية، )سورة الصافات،  -15

 .2516يونيو -7جريدة املدى الاخبارية املصرية، بتاريخ . عامر، عادل-11

عوائــــة الــــدور املنهــــي لألخصــــائي الاجتمــــاعي، بحــــث منشــــور بمجلــــة كليــــة آلاداب (. 2513. )عبــــدالعزيز، علــــي-12

 .21جامعة طرابلس ع العدد 

رســـالة . بعـــض مشـــكالت الشـــباب الليبـــي ودور الخدمـــة الاجتماعيـــة فـــي مواج تهـــا(.2557. )عبـــدالعزيز، علـــي-13

 .ت العلياماجستير غير منشورة،  طرابلس اكاديمية الدراسا

التنمــر إلالكترو ــي وعالقتــه بدافعيــة إلانجــاز (. "2514. )الريمــاوي، عمــر طالــب. عبــدالقادر، محمــد ابــراهيم-19

املجلــــــة الدوليــــــة للدراســــــات التربويــــــة ". ألاكــــــاديمي لــــــدى طلبــــــة املرحلــــــة الثانويــــــة فــــــي مــــــدارس ضــــــواحي القــــــدس

 .66- 99 2514سبتمبر 56والنفسية، املركز الديمقراطي العربي، العدد 

ـــا وجـــــه اخـــــر للفو ـــــ ل، (. 2518)اغســـــطس 35علـــــي، اســـــامة، نـــــحيفة العربـــــي الجديـــــد،  -11 ـــف فـــــي ليبيــ الخطــ

 .املرصد الاعالمي للقطاع الامني الليبي

ــــحيفة العربــــــي الجديـــــد،  -16 ـــامة، نـ ــــي، اســ ــــاير-21علـ ــــبها الليبيـــــة، املرصــــــد (. 2514)ينـ ــــي سـ ـــف ألاطفــــــال فـ خطــ

 .الاعالمي للقطاع الامني الليبي

ـــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال (.2516. )دة، كريمــــةقــــا-17 دراســــة تحليليــــة لجريــــدة الشــــروق )املعالجــــة إلاعالميــــة لظـ

، رســــــالة ماجســــــتير منشــــــورة، جامعــــــة الــــــدكتور مــــــوشي الطــــــاهر ســــــعيدة، كليــــــة العلــــــوم الاجتماعيــــــة (اليوميــــــة

 .اتصال ونحافة مكتوبة: وإلا سانية، قسم العلوم إلا سانية، تخص 

، مجلـــة كليـــة (طلبـــة جامعـــة الزاويـــة نموذجـــا)العنـــف الســـائد بـــين طلبـــة الجامعـــات. مـــدالكـــو ي، عصـــام اح-18

 .132-154،     2514التربية،  العجيالت، جامعة الزاوية، العدد الثالث عشر، مارس 
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 11نــــحيفة العربــــي الجديــــد، . اطاحــــة بعصــــابة خطــــف الاطفــــال(. 2521. )بــــرس، فــــراس. محمــــود، تركيــــة -14 

 .2521فبراير

ـــل، أنــــــيس محمـــــداملـــــد-25 دراســــــة مقارنـــــة بــــــين الســـــمات الشخصــــــية للمـــــدمنين وغيــــــر .  ي، خالـــــد محمــــــد، الصــ

املــــدمنين علــــى املخــــدرات فــــي مدينــــة مصــــراته، املجلــــة العلميــــة لكليــــة التربيــــة، جامعــــة مصــــراته، ليبيــــا، املجلــــد 

 .266،   2517الثا ي، العدد الثامن، يونيو 

أم –جامعــــة العربــــي بــــن م  ــــدي . ة لــــدى الطفــــل املختطــــفالصــــدمة النفســــي(. 2517)مســــعود، ابتســــام،  -21

 .البوا ي، كل ة العلوم الاجتماعية وإلا سانية، قسم علم النفس، تخص  علم النفس إلاكلينيكي

، جامعــة (بــين العوامــل و آلاثــار)ظــاهرة اختطــاف الاطفــال فــي املجتمــع الجزائــري (.2519. )مصــابيح، فوزيــة-22

 .2519-11-22-25طرابلس  –الحماية الدولية للطفل : ملؤتمر الدولي السادسجميس مليانة الجزائر أعمال ا

جـــــــرائم الاختطـــــــاف، دراســـــــة قانونيـــــــة مقارنـــــــة بأحكـــــــام (. 2556. )املعمـــــــري، عبـــــــد الوهـــــــاب عبـــــــد هللا أحمـــــــد-23

 .24 - 27الشريعة إلاسالمية، املكتب الجامعي الحديث، ألاردن،

سلسـلة : املسيلة . ى عينة من أوليا  أطفال املدارس الابتدائيةفوبيا اختطاف ألاطفال لد. نويوة، فيصل -29

ـــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال فــــي . كتــــب كليــــة العلــــوم الا ســــانية والاجتماعيــــة، جامعــــة محمــــد بوضــــياف املســــيلة ظـ

العـدد الثــا ي .  2516نـوفمبر  11الجزائـر الابعـاد النفسـية والاجتماعيــة وم ـارات التكفـل والوقايـة املنعقــد يـوم 

 .عشر

رســالة ماجســتير  جريمــة اختطــاف ألاطفــال وآل ــات مكافحتهــا فــي القــانون الجزائــري، (.2511. )وزا ــي، امنــة -21

بســـــكرة، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، قســـــم الحقـــــوق، تخصـــــ   –منشـــــورة، جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر 

 .القانون الجنائي

نــــحيفة . رر تنشــــر الــــذعر بــــين الليبيــــينحــــاشت الخطــــف املتكــــ(. 2511. )املغيربــــي، حنــــان. الكيال ــــي، وهيبــــة -26

 .، اسبوعية شاملة يصدرها كادر اعالمي متخص  بمدينة سبها2511مايو  22فسانيا، 
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 أسباب انتشار جريمة اختطاف ألاطفال واختفائهم 
جحنيط حمزة/ د  

د لعبيدي امال.ط  

 الجزائر/ برج بوعريريج – جامعة محمد البشير الابراهيمي

 :امللخص 

انتشرت جريمة اختطاف ألاطفال بشكل كبير في العديد من املجتمعات، نتيجة موجة التحوشت   

صـراعات ماديـة و الاجتماعية والثقافية الحي شـ دها العـالم عامـة والجزائـر خاصـة، حيـث أحـدثت 

رمزية متعددة الجوانب كان أهمــ ا الـذي ظ ـر فـي شكــل عنـف سياسـ ي الـذي بـدا منـذ التسـعينات، 

يمكنـــنا أن نخلـ  إذن إلــى  والعنـف الحضـري الــذي مـا فحــ  عـن التطــور و الانتشـار إلـى يومنـــا هـذا،

أن املجتمـــع الجزائـــري عـــرف غـــزوا قيمـــي مـــن الشـــرق و الغـــرب، الـــذي أدى إلـــى اســـتباحة مثـــل هـــذه 

الظــواهر داخــل مجتمعنــا، لــذل  نحــاول مــن خــالل هــذه املداخلــة  ف ــم الجوانــب الخفيــة لجريمــة 

ألاطفال واختفائهم مـن خـالل التـدقية العلمـي البعيـد عـن العاطفـة، ومالمسـة الجوانـب اختطاف 

مـا : املوضوعية املؤدية شنتشار هذه الجريمة واسبابها وذل  مـن خـالل إلاجابـة علـى التسـا ل التـالي

 هي ألاسباب الحي أدت إلى اختطاف ألاطفال واختفائهم في املجتمع؟

Reasons for the spread of the crime of kidnapping and disappearance of children  

The crime of child abduction is widely spread in many societies, as a result of the 

wave of social and cultural transformations the world has witnessed in general and 

Algeria in particular. Physical and symbolic conflicts with many aspects were caused, 

the most important of which appeared in the form of political violence that 

appeared since the nineties, and urban violence that has been developing and 

spreading to this day. Thus, we can conclude that the Algerian society experienced 

an invasion in values from the East and the West, which led to the permissibility of 

such phenomena within our society. So, we try through this intervention to 

understand the hidden aspects of the crime of children abduction and their 

disappearance through the scientific scrutiny far from emotion, and touching the 

objective aspects leading to the spread of this crime and its causes, by answering 

the following question: What are the reasons that led to child abduction and their 

disappearance in society? 
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 :تعريف مصطلح الاختطاف :أوال 

 :لغة/أ

 .الاختطاف لغة مشتة من مصدر الخطف ويعني الاخذ في سرعة وتقول خطف الش ي  أي اخذه في سرعة     

والاختطاف مأخوذ من الخطف وهو الاستالب والاختالس، والاخذ للش ي  بسرعة وانتباع الامـر بقـوة وسـرعة، 

ش مــن »وقولــه تعــالى »ويتخطــف النــاس مــن حــول م " وجــا  اللفــظ بهــذه املعــا ي فــي القــران الكــريم لقولــه تعــالى

ومـــا يالحـــظ فـــي التحديـــد . "يكـــاد البـــرق يخطـــف أبصـــارهم»وقولـــه تعـــالى " خطـــف الخطفـــة فاتبعـــه شـــ اب ثاقـــب

 (.52،  2519مصبايح،). اللغوي لالختطاف انه يقوم على الاخذ السريع او الاختالس السريع

 :التعريف الاصطالحي/ ب 

وهو ألاخذ السريع باستخدام كافة اشكال القوة او بطرية " عرفه الدكتور ألارد ي كمال عبد هللا محمد ...     

التحايل والاستدراج ملا يمكن ان يكون محال ل ذه الجريمة وابعـاد املجنـي عليـه مـن مكانـه او تغييـر خـط سـيره 

ئم الالحقة له بغض النظر عن الدوافع لقيام وذل  بإتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرا

املجـــرم بـــذل ، وبمف ـــوم اخـــر اختطـــاف ألاشـــخا  هـــو اســـتالب ألاشـــخا  باســـتعمال القـــوة ماديـــة كانـــت او 

 (.251،  2518خثير،). معنوية لحرمانهم من حريتهم او بتقييدها ألي غرض اجرامي كان

ثامنــــة عشــــر او حجــــزه او القــــبض عليــــه او اخــــذه او هــــو نقــــل طفــــل دون ال:" املواثيةةةةق الدوليةةةةةويعــــرف فــــي       

 . اعتقاله او احتجازه او اسره بصفة مؤقتة او دائمة باستعمال القوة او التهديد أو الخداع

بانقا  الذوات الاجتماعية ، وكلمة انقا  ش تعني   عند علماء الاجتماع" الاختطاف" ويرتبط مصطلح      

شــخ  املختطــف ، بــل تحمــل معــا ي  الانقــا  وتعطيــل الــدور الاجتمــاعي بالضــرورة املــوت او القضــا  علــى ال

لألفراد او تعطيل الدور الاقتصادي لألشيا ، والدور الاجتمـاعي هنـا هـو مـا يقـوم بـه الافـراد مـن واجبـات تجـاه 

املجتمــع  والاخــرين، ومــن هنــا فــان علمــا  الاجتمــاع يعتبــرون  الاختطــاف  ظــاهرة تــدخل ضــمن تخصــ  علــم 

الجريمة والانحراف وقد تفيـد جـدا فـي املجـال السياسـ ي كظـاهرة إعالميـة وسياسـية تكـون ذات معنـل اجتماع 

 .عند البعض وتحمل دششت عند البعض الاخر

انــه احــداث الفــزع عنــد الاعتــدا  علــى الضــحية برضــاها او دون  الاختطةةاففيعــرف  علمةةاء الةةنفسامــا عنــد   

. ا  او املـــــــولى عليـــــــه او عليهـــــــا، ويكـــــــون ذلـــــــ  قصـــــــرا او عنـــــــوةرضـــــــاها ويـــــــرتبط الخطـــــــف دائمـــــــا باألطفـــــــال والنســـــــ

 (16/17،  2518/2514وزا ي،)

ســنة مــن خـــالل نزعــه مـــن  18هــي كـــل اعتــدا  علــى حريـــة طفــل لــم يبلـــغ »: اختطةةةاف ألاطفةةالوتعــرف جريمــة  

خـرى املكان الطبيعي الذي يتواجد فيه ومن كنف ممن ل م سـلطة ووشيـة عليـه، ثـم نقلـه وابعـاده الـى وج ـة أ

باســــــتخدام القــــــوة املاديــــــة واملعنويــــــة او عــــــن طريــــــة الحيلــــــة والخــــــداع او الاســــــتدراج، وحجــــــزه وتقييــــــد حركتــــــه 
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والسيطرة عليه، دون النظر الى ال دف او الغاية الحي يصبو اليها الجا ي الخاطف، ودون اعتبار  رادة الطفل  

 (.29،  2518/2514وزا ي،). املراد خطفه ورضاه

يقــوم بهــا شــخ  أو مجموعــة ( فعــل)ى انهــا عبــارة عــن ظــاهرة اجتماعيــة تعبــر عــن ســلون وتعــرف كــذل  علــ   

لم يتعد سـنه السـادس عشـر مـن خـالل سـلب حريتـه وحـة ذويـه ( طفل)من ألاشخا  بالتعدي على شخ  

في كفالته وذل  يتم باستهداف او استدراج او استغالل طفل وتحويل مساره واخذه بعيد عن اهله من اجـل 

 (.634،  2514سباغ، .)هداف معينةتحقية ا

 :اختفاء واختطاف ألاطفالدوافع : ثانيا

 .الدوافع النفسية / 1

يقــوم التفســير النفســ ي للقيــام بالســلون الاجرامــي وبفعــل الاختطــاف تحديــدا علــى أســاس ان الصــلة تعــود      

أساســــا الــــى الخلــــل والاضــــطراب فــــي التكــــوين النفســــ ي، حيــــث يكــــون الفاعــــل مصــــاب بــــأمراض نفســــية وعقليــــة 

ـــية وانفعــــاشت فكــــل فعــــل اجرامــــي حســــب علمــــا  الــــنفس مــــا هــــو الا دشلــــة و  تعبيــــر عــــن وتحــــت ضــــغوطات نفسـ

 .صراعات  سبية تدفع صاحبها الى الجريمة، خاصة الدوافع الالشعورية

وما هو مالحظ أيضا ان حـوادث الاختطـاف الحـي تكـون تحـت تـأثير العامـل النفسـ ي يرتكبهـا الجـا ي بمفـرده،     

نتقـام كمـا وفي جريمة اختطاف ألاطفال تتدخل مجموعة من الدوافع للقيام بهـذه الجريمـة املثيـرة، كـدافع الا 

قد يكون ورا  ذل  هو اشباع الغرائز الجنسية، والاهم الضمير ألاخال ي أصابه الشذوذ والضعف جرا  سو  

 :العالقات والاشباع البيولوجي والتجارب الصادمة املؤملة ومن بين العوامل أيضا نجد

يل اشـباع امليـل الـى الانتقـام هنان من الافراد من ش يتوان عن ارتكـاب سـلوكات إجراميـة فـي سـب :الانتقام 1-1

ـــلوبا  ـــف أســ ـــل العنــ ـــط املحـــــيط تجعــ ـــا التشـــــبع بتقاليـــــد ســـــائدة فـــــي الوســ ـــا يفســـــر الجريمـــــة والانحـــــراف أيضــ وممــ

 (.266/267،  2517عيادي، كشيشب، ديسمبر ). للشجاعة

ا ونجــد هــذا النــوع مــن الاختطــاف فــي القضــايا الناتجــة عــن الطــالق ســوا  كــان الــزواج وطنيــا او زواجــا مختلطــ

 واملتعلقة تحديدا بالنباعات حول حة الحضانة، 

اغلـــب حـــاشت اختطـــاف ألاطفـــال كانـــت فـــي محـــيط الضـــحية مـــن ألاقـــارب والجيـــران، ومـــن الـــذين ل ـــم صـــلة     

معينــة بالضـــحية واقاربــه، شن الطفـــل علــى فطرتـــه الا ملــن يعرفـــه، ويفــر ممـــن يج ــل عينـــه، وربمــا بكـــى بمجـــرد 

ون من محيط الطفـل هـذه النقطـة للتسـلل الـى قلـب الطفـل واخـذه بعيـدا عـن ر ية الاغراب، ويستغل املجرم

اســـرته، وفــــي كثيـــر مــــن حــــاشت الاختطـــاف هــــذه يكــــون الـــدافع الــــرئيس والســـبب ملباشــــر هــــو الانتقـــام مــــن أســــرة 

 (.21،  2517سرايش، جوان ). الطفل



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
110 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

ويتميـــب هـــذا النـــوع مــــن الاختطـــاف بانـــه يأخـــذ وقتــــا طـــويال فـــي تنفيـــذه او قــــد يكـــون ملـــدة قصـــيرة شن ألارجــــح      

يكــون  والغالـب هــو طــول املــدة ش شــروف املنــتقم يبقــى لســنوات يترصـد بفريســته، وفــي هــذه الحــاشت غالبــا مــا

وهنــان نــوع اخــر بــارز مــن . رألاطفــال عرضــة ل ــا، ويكــون ال ــدف هــذا هــو تحقيــة هــدف وطمــع نفســ ي وهــو الثــأ

 (82  ،2518شــروف،)الاختطــاف الانتقــامي وهــو الــذي يكــون فــي حالــة الطــالق فــي حالــة الــزواج املخــتلط، 

حيث يتم استعمال ألاطفال كأداة للضغط والانتقام من أحدهم ضد الطرف الاخر، خصوصا في حال زواج 

 (. 14،  2525/2521الحسيني، ). أحدهما

فــي قيــام أحــد ألاطــراف بخــط ألاوشد، والعــودة بهــم الــى بلــده وحرمــان الطــرف مــنهم، وعرفــت  وتتمثــل العمليــة   

مــع العلــم ان . هــذه الظــاهرة انتشــارا فائقــا بســبب تزايــد الهجــرة ممــا أدى الــى ارتفــاع عــدد ألاطفــال املخطــوفين

مســــالة الطــــالق فــــي وتعــــد . تشــــكل  ســــبة مرتفعــــة فــــي الــــدول ألاجنبيــــة خاصــــة الاوربيــــة منهــــا( الجزائــــريين) ســــبة 

الــزواج املخــتلط مشــكلة مؤملــة خاصــة فــي الــدول الحــي تعتمــد تطبيــة القــانون إلاســالمي فــي ألاحــوال الشخصــية 

وشبــد مــن إلاشــارة . بحيـث يأخــذ الطفــل اغلــب ألاحيــان جنســية الاب، وهــو مــا يحــدد القــانون الواجــب التطبيــة

الضـــــحية وعلـــــى إثـــــر هـــــذا يقـــــول الطبيـــــب  ان مثـــــل هـــــذا الفعـــــل الاجرامـــــي يخلـــــف اثـــــارا ســـــلبية علـــــى شخصـــــية

ان اختطــــاف الطفـــل يعـــد فعليـــا احتجــــاز رهينـــة ممـــا يـــدخل الطفــــل فـــي حالـــة مــــن ": هيرفةةةي شةةةابليه" النفســـا ي

وبهذا يكـون اختطـاف ألابنـا  فعـال انتقاميـا محضـا، " ال شاشة النفسية وقت حدوث املشكلة وذل  مستقبال 

 .فلذات كبده والاستحواذ على الحضانةيهدف الى إيذا  الطرف الثا ي بإبعاده عن 

 يتوافر ذل  عند املراهقين ألنهم يشعرون باشرتياح واملتعة في إيذا  الاخرين،: فعل ألاذ  حبا باألذ  1-2

 .قد تكون السبب ورا  عدة جرائم :الغيرة 1-3

، اذ يشــعر قــد تتكــون الجريمــة مــن مركــب الــنق  لــدى الفــرد: الشةةعور بةةالنقص الجسةةماني او النفسةة ي 4 -1

انـه اقـل شـانا مـن الاخـرين بعيــب جسـدي او نفسـ ي فيقابـل بـالعنف كـل مــن يعتقـد انهـم يوج ـون لـه الاهانــات 

 .بسبب هذا العيب

هنــــان بعــــض اعمــــال العنــــف والجريمــــة ترتكــــب مــــن قبــــل افــــراد يتميــــبون بــــالغرور ممــــا يجعل ــــم  :الغةةةةرور 1-0

 (.82/83،  2518شروف،). شغوفين بممارسة العنف

 :الاختطاف بدافع جنس ي/ 2

يعــد مــن أخطــر دوافــع الاختطــاف، اذ يتجــرد خالل ــا املجــرم مــن كــل القــيم واملبــادئ إلا ســانية، وكــل ذلــ  مــن 

اجــل اشــباع رغباتــه الجنســية، والجــدير با شــارة فــان هــذا النــوع مــن الاجــرام ينتهــي فــي الغالــب بقتــل الضــحية 

حيــــث اثبتــــت الاحصــــائيات . رغبــــة مــــن الجــــا ي فــــي إخفــــا  وطمــــس كــــل معــــالم الجريمــــة والابتعــــاد عــــن الشــــبهات

الصادرة عن مصالح الامن الوطني ان  سـبة ألاطفـال املختطفـين يوميـا يـتم العثـور علـى جثـث اغلـبهم معتـدى 
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علــيهم جنســـيا، وكثيــرة هـــي الحـــاشت الحــي ترتكـــب بـــدافع جنســ ي مـــن قبــل الخـــاطف مثلمـــا حــدث الامـــر بالنســـبة  

ه واغتصــبه جــاره ثــم قــام بقتلــه، وايــض للطفــل للطفــل ياســر مــن قســنطينة ذي الــثالث ســنوات الــذي اختطفــ

 (.167/168عبيد، دس،  ). الذي اختطفه جاره ورمى به في البئر( الجزائر)عبد الرحيم من برج بوعريريج 

فالدافع الجنس ي اذن هو عامل ألاكثر شيوعا لدى مختطفي ألاطفال والـذي يعـد وليـد امـراض نفسـية ناتجـة  

ـــن الكبـــــت الاجتمــــاعي او النفســـــ ي  ـــر فــــي طفولتـــــه لــــذات الحـــــادث . لــــدى الجـــــانعـ ـــف، )كتعـــــرض هــــذا ألاخيــ الخطــ

 (.922،  2525رحمون،)...( الاعتدا  الجنس ي، التعذيب

 :الدوافع الاجتماعية/ 3

تعـــد العوامـــل الاجتماعيـــة مـــن اهـــم العوامـــل الدافعـــة للجريمـــة مـــن حيـــث ان الظـــروف الاجتماعيـــة املختلفــــة 

يولــد فــرد وهـــو مــزود بنمــاذج ســلوكية معينــة، بـــل ان  إجراميــة وانحرافيــه  شتــدفع بــاألفراد الــى تبنــي ســـلوكات 

املجتمــع هــو الــذي يمــنح هــذه النمــاذج مــن خــالل التنشــ ة الاجتماعيــة مــن ج ــة ومــن خــالل احتكاكــه الخــا  

ان اول العوامــل تقــع ورا  الجريمـة تفكــ  الاســرة وتصــدع ا، فقــد دلــت ....بمجتمعـه وتبنيــه لقواعــده ومعــاييره

مـــن املجـــرمين اســـرهم غيـــر متماســـكة امـــا  31حصـــائيات فـــي جميـــع الـــدول علـــى ان هنـــان  ســـبة تتـــراوح مـــابينالا 

كمـــا ان تـــد ي املســتوى املعيشـــ ي لألفـــراد مـــن شــانه ان يـــدفع بهـــم الـــى . لنــباع بـــين الوالـــدين او طــالق او انفصـــال

 ...الغنية طلبا للفدية إيجاد سبل لتحصيل املال وبالتالي قد يلجؤون الى اختطاف ألاطفال من الاسر 

ان التغيرات الاجتماعية تعتبر اهم العوامل الحي تـدفع للجريمـة بحيـث ان عـدم الاسـتقرار ومن الجدير بالذكر 

القضــائي وضــعف الضــوابط الاجتماعيــة التقليديــة املصــاحبة ل ــذه التغيــرات تعــرض الــبعض مــن الافــراد الــى 

 (.54،  2519مصبايح،). شانه ان يتسبب في الاجرام مستويات متضاربة من السلون الاجتماعي وهذا من

 :اختالل الاسرة 3-1

الاســرة هــي املجتمــع الــذي يبــدا التشــكيل الاجتمــاعي لنفســية الفــرد وعقليتــه فتــتم عمليــة التكيــف ألاولــى،       

لحـــي ومـــا يعترضـــه مـــن عوائـــة فـــي هـــذا املجتمـــع يـــؤثر علـــى نمـــوه الاجتمـــاعي مســـتقبال، ومـــن ابـــرز هاتـــه العوائـــة ا

يصــطدم بهــا الفــرد داخــل اســرته هــي اخــتالل الصــلة بــاألم وهــذا العامــل يعــد مــن العوامــل الضــارة فــي تشــكيل 

نفســـية الطفـــل بســـبب اشـــتغال الام خـــارج املنـــبل، او بمـــيالد طفـــل جديـــد يســـتحوذ علـــى وقتهـــا واهتماماتهـــا، او 

بب غيابهـا أصـال لوفاتهـا او لسـقوط اهمال ا لطفل جديد جا  دون رغبة منهـا، او فـي اسـرة كثيـرة العـدد، او بسـ

ححل حضانتها، اما العائة الثا ي ف و اختالل الصـلة بـاألب، وهـذا ألاخيـر يلعـب دورا هامـا فـي حيـاة الطفـل ف ـو 

اول شخ  يواج ه بعد نطاق الكيان املزدوج مـع الام، كمـا يعتبـر اول سـلطة يصـطدم بهـا فـي الحيـاة، وغيـاب 

ياب الاب نفسه بالفعل او غيـاب وجـوده داخـل الاسـرة مـن خـالل الطـالق او تل  السلطة او اختالل ا يكون لغ

ـــل  ـــي لــــدى الطفـ ـــيته، الامــــر الــــذي ينمـ املــــوت ، او لغيــــاب ســــلطته بســــبب مــــرض مصــــاب بــــه  او لضــــعف شخصـ

إحساســــا بــــاشزدرا  لعــــدم وجــــود ســــلطة تحكمــــه ، امــــا فيمــــا يتعلــــة بــــاختالل الصــــلة بوالــــدين معــــا ف ــــو اخطــــر 
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جريمــة، وتتحقــة هــذه الحالــة فــي وضــع الطفــل فــي احــد املالجــئ او دور الايتــام ، فــاذا وجــد العوامــل الدافعــة لل 

الطفـــل نفســـه مطلـــة الســـراح ويحـــس بـــالخطر وعـــدم الاطم نـــان مـــا يدفعـــه شتخـــاذ موقـــف دفـــاع  إزا  الحيـــاة 

 (39/31، 2518/2514وزا ي،.)وعدا  املجتمع ككل

 :غياب ثقافة التربية الجنسية  3-2 

قد يتسا ل البعض منا ما عالقة غياب التربيـة الجنسـية فـي الاسـرة الجزائريـة باختطـاف ألاطفـال؟ اثبتـت       

العديــد مــن الحــاشت ان الغــرض مــن الاختطــاف هــو الاعتــدا  الجنســ ي ، وهــو مــا يمكــن اســقاطه بــاملوازاة علــى 

ميميـة داخـل الاسـرة الجزائريـة التربية الجنسـية داخـل الاسـرة أ اذ يعـد الحـديث عـن العالقـات الجنسـية والح

مــن الطابوهــات واملمنوعــات املرفوضــة اجتماعيــا ححــل وان كانــت فــي اطــار مضــبوط وش يخــل بــالقيم ألاخالقيــة 

ممـــا أدى الـــى غيـــاب تـــام لثقافـــة جنســـية لـــدى ألابنـــا  ، وكـــل ســـؤال متعلـــة بـــالجنس يبحـــث الطفـــل لـــه إجابـــة 

ذا املجال خادش للحيا  وعيب ومحـرم، ومنـه ينشـا الطفـل يقابل بالعقاب والتعنيف، واعتبار كل سؤال في ه

داخــل وســط يج ــل فيــه ابســط ألامــور الجنســية ،ممــا يجعلــه فريســة ســ لة يســتدرج ممــن هــو اكبــر منــه ســنا 

ويقومون باشعتدا  عليه جنسيا ، وتصل الـى درجـة القتـل لطمـس معـالم جريمـة الاغتصـاب ومحاولـة ال ـروب 

 (.111،  2518بوحنيكة،بلبكاي،.)من العقوبة

يتبــين للقــرا  اننــا  نخــ  بالــذكر ان هــذا العنصــر أضــفناه للبعــد النفســ ي لــدافع الاعتــدا  الجنســ ي ححــل ش*      

أعدنا نفس املعلومات حيث ان الجانب الجنس ي في فحواه له أسباب اجتماعية وأخـرى نفسـية تـدفع الافـراد 

 .الجريمةالى القيام بمثل هذه السلوكات الغير سوية او القيام ب

 :إلادمان على الكحول واملخدرات 3-3

اثبتـــت كـــل الدراســـات ان هنـــان ارتباطـــا بـــين إلادمـــان علـــى الكحـــول واملخـــدرات وارتكـــاب مختلـــف الســـلوكيات 

مـــدمنا علـــى مــــادة  65رأى مـــن خـــالل دراســـة أجريــــت علـــى  "سةةةةاندوز "الانحرافيـــة والاجراميـــة فالعـــالم ألامريكـــي

بعـد  8وا أي جريمة قبـل ادمـانهم بينمـا بلغـت الجـرائم كـل واحـد مـنهم بمعـدل منهم لم يرتكب 92املوروفين ان 

تعاطي املخدرات، حيث ان الشباب الذين يتعاطون الخمر واملخدرات وامل لوسات يصبحون فـي حالـة الالوعـي 

الحـي تــؤهل م علــى ان يمارسـوا أي ســلون اجرامــي ابتـدا ا مــن العنــف الـذي يصــل الــى اغتصـاب ألاطفــال وححــل 

 (.113، 2518بوحنيكة، بلبكاي، ديسمبر .)ل مقت

 :تأخر سن الزواج 3-9 

مـن العوائــة الحــي تعيــة الشــباب الجزائــري عنــد محاولتــه تكــوين اســرة مشــكلة البطالــة والســكن وغــال  امل ــور، 

وامــام هــذه الحــواجز املاديــة ش يجــد الشــباب مخــرج ســوى الانتظــار لســنوات طويلــة ححــل ينتهــي بــه املطــاف بــال 

زواج والانحـراف الجنسـ ي فـي ظـل زواج، وهنان العديد من الدراسات اثبتـت العالقـة القويـة بـين تـأخر سـن الـ
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املغريات وس ولة ممارسة الرذيلة، لدرجة ان بعض الشباب يلجؤون الى اختطاف ألاطفال واغتصابهم وححـل  

 (.119،   2518بوحنيكة، بلبكاي، ديسمبر). قتل م

 :الدوافع الاقتصادية/ 9

ـــاف ألاطفـــــال  ـــي تـــــد..... جريمـــــة اختطــ ـــين ألاســـــباب الحــ ـــن بــ فع الـــــى ارتكابهـــــا هـــــي ألاســـــباب كغيرهـــــا مـــــن الجـــــرائم مــ

الاقتصـــادية ويظ ـــر ذلـــ  جليـــا فـــي اختطـــاف طفـــل بهـــدف طلـــب فديـــة والابتـــباز املـــالي، بســـبب الضـــن  والضـــية 

املادي ما يترتب عليه توتر نفس ي يصيب الشخ  وسرعة انفعاله وقلقه على املسـتقبل مـا يدفعـه للتفكيـر فـي 

دي على حرية طفل للضغط على اهله والحصول على املال الحلول الس لة للحصول على املال، وأس ل ا التع

 .مقابل تحريره

 :الفقر والبطالة كعامل اقتصادي مؤدي الى ارتكاب جريمة اختطاف ألاطفال 4-1

الفقر والبطالة من العوامـل الاقتصـادية الخاصـة الحـي تعتـرض شـخ  معـين نتيجـة شضـطراب اقتصـادي       

لــــى املجتمــــع، او لنتيجــــة لظــــروف خاصــــة أحاطــــت بــــالفرد لوحــــده، فيــــرى تبلــــور مــــن تحــــول او تقلبــــات طــــرأت ع

الفقيه روسو ان الفقر هو ام الجرائم، لعجز الفرد عن الوفا  بحاجاته الضرورية ، ما يؤدي الى ازدياد أعبا  

املديونية وضعف مستوى النشاط الاقتصادي وركود السلع في ألاسـواق وانخفـاض الـدخل القـومي ، وهـو مـا 

علـــــى العملـــــة الوطنيـــــة وانخفـــــاض القـــــدرة الشـــــرائية ل ـــــا وارتفـــــاع ألاســـــعار، ولقـــــد اثبتـــــت العديـــــد مـــــن يـــــنعكس 

يمكـــن اغفال ـــا فـــي رفـــع معـــدشت  الدراســات الاقتصـــادية فـــي بعـــض الـــدول ان الفقـــر عامـــل مـــن العوامـــل الحـــي ش

ر ان الجريمـــة مـــاهي الا الاجــرام الحـــي يكـــون الـــدافع فيهـــا هــو املـــال ومـــن بينهـــا جريمـــة اختطــاف ألاطفـــال ، باعتبـــا

نظام اقتصـادي سـائد فـي مجتمـع مـا ، والقـائم علـى سـو  توزيـع الثـروات وسـو  معاملـة نتيجة حتمية ملساوئ 

العمال وقلة اجورهم، ما يصاحبه من انخفاض مستوى املعيشة وفرض ساعات عمل طويلة ش تتناسب مع 

ـــ ـــبيل الاجـــ ـــلون ســـ ــــى ســـ ـــع بعــــــض العمــــــال الــ ــــي دفـــ ـــا يســــــاهم فــ رام تعبيــــــرا عــــــن شــــــعور الظلــــــم والحقــــــد الاجــــــر، ممـــ

ـــتج عــــن الضــــية الاقتصــــادي الــــذي يعــــا ي منــــه الفــــرد قــــد تدفعــــه الــــى  والاســــتغالل ، فــــالتوتر النفســــ ي الــــذي ينـ

 (.33،  2518/2514وزا ي،.)ارتكاب جرائم الاعتدا  على ألاموال تحت ضغط الفقر والحاجة

من أوضـاع اقتصـادية واجتماعيـة متـدهورة  ان اغلب من يرتكبون جريمة الخطف يتمركزون في مدن تعا ي 

حيـــث مســـتوى املعيشـــة املتـــد ي، ل ـــذا فـــان ألاوضـــاع الاقتصـــادية الصـــعبة انمـــا تخلـــف بي ـــة منتجـــة لإلرهـــاب، 

فمثال البطالة والتضخم وتد ي مستوى املعيشة وعدم التناسب بين ألاجور وارتفاع ألاسـعار و جـز الفـرد عـن 

رية يترتــب عليــه قلقــه وتــوتره وحقــده علــى املجتمــع، ممــا قــد يدفعــه الــى الانفــاق للحصــول علــى حاجاتــه الضــرو 

 (.31،  2513/2519جزار، ). ارتكاب جرائم الاعتدا  على ألاشخا 

وكتكملــة ل ــذا العنصــر ســنتطرق الــى نقطــة طلــب الفديــة كونــه جــز  مــن الجانــب الاقتصــادي الــذي ينــتج      

 .نتيجة الفقر وسبب له أيضا للحصول على املال بالطرق غير املشروعة
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 :ختطاف بدافع طلب فدية والابتزازالا  4-8

ن أشــ ر ألاســـباب الحــي تــتم بهــا ظـــاهرة يعتبــر طلــب فديــة او املـــال مقابــل الافــراج عــن الطفـــل مختطــف مــ       

اختطاف ألاطفال اذ ان رضو  الاسرة ملطالب الخاطفين من أكثر الدوافع الحي تؤدي الى تفاقم هذه الجريمـة 

ـــر اســــتهدافا فــــي هــــذه الجريمــــة، حيــــث تقــــوم . وانتشــــارها بشــــكل رهيــــب ـــال  مــــن العــــائالت الثريــــة اكثـ ويعــــد ألاطفـ

ها مـــن الف ــــات الضـــعيفة مــــن ذوي النفـــوذ والاثريــــا  واحيانـــا مــــن عامــــة العصـــابات الاجراميــــة باختيـــار ضــــحايا

الشعب، كما انها تعمل في اطـار شـبه مـنظم بـد ا بجمـع املعلومـات عـن تحركـات الضـحية، أي املعلومـات الحـي 

تمكن التوصل اليها من املحيط الذي يعيش فيه عن طرية املتابعة  اليومية خالل فترة زمنية محددة تسبة 

الاختطـــاف، والغريـــب فـــي الامـــر ان نجـــد ضـــمن هـــذه العمليـــات اشـــخا  مـــن املنطقـــة الحـــي تقطـــن فيهـــا عمليـــة 

الضــحية، والـــذين ش تر ـــى الــيهم اعـــين النـــاس بـــاي شــبهة، كمـــا ان تحـــرك م يكـــون فــي اطـــار  شـــاط م اليـــومي وش 

 (.175/171عبيد،دس، .)يلفتون نحوهم أي انتباه

 :الدوافع الدينية/ 0

ي هو مجموعة القيم واملبادئ السامية الحي تامر باملعروف وتنهل عن املنكر الحي تستمد قوتها الدين إلاسالم  

من مصدر  غيبي هو هللا سبحانه وتعالى، والا سان مفطور خلقة على التدين وله ألاثر الواضح في الاستقامة 

ان ....والجماعــــة معــــا وحســــن الســــلون فــــي الحيــــاة، فالــــدين ضــــرورة إ ســــانية واجتماعيــــة ليســــتقيم امــــر الفــــرد

الا ســـان بــــه جانـــب روحــــا ي يحتـــاج ان يمتلــــئ بصـــلته مــــع هللا عزوجـــل ، ويرتكــــز فـــي اعماقــــه قـــوة خفيــــة  امــــرة 

ناهيــــة هــــي الضــــمير  او الوجــــدان ، وهــــو الركيــــبة ألاولــــى لألخــــالق وعمادهــــا، وعنــــدما تختــــل هــــذه ألاخيــــرة يصــــبح 

اكبر دليل على ان القائم بها الوازع الديني لديه ...ريمة صاحبها س ل الانقياد نحو السلوكيات املنحرفة ، والج

ان لــم نقــل انــه ضــعيف  نقــول انــه منعــدم، شن القــائم بفعــل الاختطــاف فــي حــة طفــل شحــول لــه وش قــوة مــن 

اجـل تحقيــة اهــداف م مــا كانــت فهــي دني ــة، هــو دليــل علــى فــراغ الجانــب الروحــا ي وإلا ســا ي الــذي ش يمتلــئ 

 (.34/95، 2518/2514وزا ي،.)نيالا بالتشبع الدي

 .حيث سنستعرض فيما يأتي اهم الدوافع وألاسباب الدينية املؤدية الى ارتكاب جريمة اختطاف ألاطفال

ان انهيــار القـــيم ألاخالقيـــة لـــه اســـوا ألاثـــر فــي املجتمعـــات مـــا يرفـــع معـــدل الجريمـــة  :غيةةةاب الةةةوازع ألاخالقةةةي 0-1

ويسـ ل علــى الافـراد ارتكابهــا كـون لــيس لديـه قــيم أخالقيـة تمنعــه مـن القيــام بـذل ، ومــع غيـاب الــوازع الــديني 

وازع الــديني هــو مــن اخطــر ألاشــيا  الحــي تــؤدي الــى ارتكــاب الجريمــة فــال رادع لإل ســان يرجعــه عــن ارتكابهــا ، فــال

الـدين " كمـا قيـل قـديما(.94، 2521ناجح، نـوادري،.)الحصن املنيع الذي يمنع الا سان من ارتكاب الجرائم
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، أي يـــؤثر فـــيهم ححـــل درجـــة التخـــذير فينصـــاعون ألحكامـــه دون تفكيـــر، فـــال احـــد يقـــوى علـــى "افيـــون الشـــعوب 

 ســـان مـــن ارتكـــاب الجريمـــة ، ومنـــه انهيـــار مخالفـــة تعـــاليم دينـــه، فـــالوازع الـــديني اقـــوى مـــا يمكـــن ان يمنـــع الا

 الوازع الديني هو فتح املجال للقيام

بـــــــــــــــالجرائم دون رادع ححـــــــــــــــل وان كانـــــــــــــــت القيـــــــــــــــام بخطـــــــــــــــف طفـــــــــــــــل والاعتـــــــــــــــدا  علـــــــــــــــي حريتـــــــــــــــه وعلـــــــــــــــى كافـــــــــــــــة 

 (.121، 2517فنيش،عريوة،مارس،.)حقوقه

جــرائم اختطــاف ألاطفــال  يعــد مــن اهــم الــدوافع الرئيســية شرتكــاب :الاختطةةاف بةةدافع السةةحر والشةةعوذة 1-2

خاصة خالل السنوات ألاخيرة، وهذا ما أكدته معظم التحاليل الجنائية الصادرة عن مصالح الامن الوطني، 

حيـــث كشـــف رئـــيس خليـــة الاتصـــال والصـــحافة باملديريـــة العامـــة لألمـــن الـــوطني العميـــد ألاول للشـــرطة اعمـــر 

ـــار خرافيــــــة:"لعـــــروم ـــالم ألفكـــ ـــعوذة والاستســـ ـــا  ان الســــــحر والشـــ ـــف وش بأخالقنـــ ـــا بــــــديننا الحنيـــ ــــلة ل ـــ ــــة ش صــ باليـ

وتقاليدنا الاجتماعية تعد من الدوافع الرئيسية الحي تؤدي الى ارتكاب جرائم الاختطاف وقتل ألاطفال، حيث 

 (.175عبيد،، دس، .)يهتدي هؤش  املجرمون الى تقطيع اعضائهم بعد التنكيل بهم

ســــــحرية والشـــــعوذة تعــــــد مــــــن ابــــــرز العناصــــــر املتصــــــلة بجريمــــــة وانطالقـــــا مــــــن ذلــــــ  نقــــــول ان املمارســــــات ال   

الاختطــــاف بصــــورة عامــــة وجريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال بصــــفة خاصــــة، شرتباط ــــا بالجانــــب الخفــــي الغيــــر ظــــاهر 

للعيان والذي له اهداف الحصـول علـى أعضـا  بشـرية شسـتخدام ا فـي السـحر واسـ ل طريقـة للحصـول عليهـا 

كيل بجث هم واستعمال اعضائهم لنجاح املمارسات السـحرية، وهـذا مـا اكـد هي اختطاف أطفال وقتل م والتن

عليه مؤتمر ألاطراف في اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود في القسم الرابـع منـه 

ملقـدم الـى لجنـة بتقرير ألامين العام عن منع مكافحة الاتجار باألعضا  البشـرية واملعاقبـة عليـه ا 29في الفقرة 

منـــع الجريمــــة والعدالـــة الاجتماعيــــة ان كثيـــرا مــــن ألاطفـــال املختطفــــين وجـــدوا فيمــــا بعـــد ميتــــين وقـــد شــــوهت 

أجســادهم واستؤصــلت أعضــا  معينــة مــنهم، مــا يلقــي الضــو  علــى اســتخدام اعضــائهم فــي ممارســات الســحر 

 (.34،  2518/2514وزا ي،.)والشعوذة

 :الدوافع الثقافية/ 6

ـــ ـــين العــــادات ان التغيـ ـــا بـ ـــا الجزائــــر جعلــــت مــــن الشــــباب يعــــيش فــــي صــــراع ثقــــافي ممزقـ ـــا وتعرف ـ ـــي عرفتهـ رات الحـ

القديمـة والقـيم الجديـدة للحيــاة العصـرية، حيـث يزيــد الشـباب تحـت تـأثير التعلــيم ووسـائل الاعـالم والثقافــة 

البيــوت واحتوا هــا علــى  الغربيـة ان يتكيــف ويتغيــر مــع الحيـاة العصــرية كــذل  تطــور التكنولوجيــا وتغلغل ـا فــي

كل اشكال ثقافة العنف واخبار الجريمة ومع تقارب الشعوب مع بعض ا البعض والافرازات الحـي افرزتهـا مـع 

املـــواد الثقافيـــة الدخيلـــة فـــي مجتمعنـــا كمـــواد خاصـــة بتـــرويج الثقافـــة الجنســـية وغيرهـــا مـــن الســـلوكيات الحـــي 

ى ذلــ  التطــور العلمــي الــذي شــ دته البشــرية وظ ــور ســاهمت فــي انتشــار ظــاهرة الاختطــاف بــاملجتمع ضــف الــ

 94، 2521ناجح،نوادري،.)الاختراعات العلمية الحي تم استغالل ا ألغراض إجرامية
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 ونقصد بها العوامل إلاعالمية والعلمية بصفة عامة 

 :وسائل الاعالم والتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي 6-1

الناعمة واملصادر الاغزر انتاجا وتصـديرا وتمـويال للعنـف، فمـن املسلسـالت الـى يعد الاعالم أحد أكثر ألاسلحة 

ممــا  74ألافــالم الــى الرســوم املتحركــة وححــل  شــرات الاخبــار، حيــث اشــارت احــدى الدراســات الــى ان أكثــر مــن 

يعرضــه التلفزيــون يتضــمن مشــاهد عنيفــة، او تحــث علــى العنــف، وهــذا مــن شــانه ان ينمــي الســلون العنيــف 

ى ألاشخا  الذين تعودوا على ر ية الدم ومشـاهد القتـل والعـران وألاسـلحة الفتاكـة وجـرائم القتـل بكـل لد

ومن هنا يتضح ان وسـائل الاعـالم املختلفـة خاصـة املرئيـة منهـا تقـوم بتوجيـه سـلون الصـغار والشـباب  .برودة

ـــل الكبــــار، فغالبــــا مــــا شــــاهدونه فــــي وســــائل الاعــــالم فــــي ي يقــــوم ألاطفــــال واملــــراهقين والشــــباب بتقليــــد مــــا بــــل ححـ

ان املغلــوب  "ابــن خلــدون " ســلوكاتهم واغلــب مــواقف م فــي اطــار الحيــاة الاجتماعيــة علــى حــد تعبيــر  تصــرفاتهم و

بمــــا فــــي ذلـــ  اختطــــاف ألاطفــــال بطريقـــة ألافــــالم ال وليوديــــة الحـــي تســــتهوي بعــــض " مولـــع  ابــــدا بتقليــــد الغالـــب

يمكننـا  كمـا انـه ش.الاغتصـاب وححـل القتـل علـى انهـا أفعـال طبيعيـة املنحرفين الحي تصور ل ـم ان الاختطـاف و

بالعالم "يعرف  او ما "الفيسبون"يقوم به اليوم شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها  ان نتغا  ل على ما

مـــن بـــين العوامـــل املؤديـــة الـــى الاختطـــاف واســـتدراج الضـــحية وابعـــادهم عـــن وســـط م الاســـري فـــي ظـــل " ألازرق

جعل املختصين يفردون ل ا حيبا من الدراسة والتقص ي وبرهنوا علـى انتشـار  لرقابة الوالدية، وهذا ماغياب ا

الظـــــاهرة مـــــن خـــــالل قضـــــايا الجـــــرائم الالكترونيـــــة وجـــــرائم الاختطـــــاف الحـــــي تترصـــــد اقســـــام الشـــــرطة واروقـــــة 

 (.119، 2518بوحنيكة، بلبكاي،ديسمبر.)املحاكم

وهو استغالل الطرف الاخر ألجل مقاصد ماديـة او شـ وانية عـن " لكترو يالابتباز الا"هنا نتحدث كذل  عن   

 (.19،  2521بلبشير، دشلي،). طرية الاحتفاظ بتسجيالت الكترونية للتهديد بها

ش ينكـر أحـد مـا قدمـه العلـم فـي العصـر الحـديث مـن تطـور مـن مخترعـات سـ لت وسـائل  :العامل العلمي 6-2 

لكننــا فــي الجانــب الاخــر  شــاهد ان الــبعض قــد اســا  اســتعمال تلــ  . املعيشــة ووفــرت أســباب الراحــة لإل ســان

س الذي املخترعات العلمية الحديثة، فلم يعد للسرقة مف وم تقليدي اذ أصبح با مكان القيام بركن الاختال 

هــو جــوهر هــذه الجريمــة دون نقــل الشــ ي  محــل الســرقة، و يتعلــة الامــر بمــا يســمل بالســرقة عــن طريــة إعــادة 

وامثلـة ذلـ  أيضـا إسـا ة اسـتخدام املحاليـل الكيميائيـة فـي التبويـر والتبييـف واسـتخدام ا أحيانـا فـي .... النسـخ

مـــا  الضـــحية ليســـ ل خطف ـــا والاعتـــدا  جـــرائم الاعتـــدا  علـــى ألاشـــخا  ألحـــداث تشـــوهات او إصـــابات او  غ

كمــا تظ ــر الصــلة بــين اســتخدام الســيارات فــي جــرائم الخطــف ان الســيارات . عليهــا دون التعــرف علــى خاطف ــا

ـــائ  لــــبعض املجــــرمين  ـــي لحظــــات، وقــــد اوحــــت هــــذه الخصـ ـــار فـ ـــا عــــن ألانظـ ـــا الســــريع واختفا هـ ـــب بتحرك ـ تتميـ

عة تحرك ـــا واختفائهـــا فـــي ارتكـــاب جـــرائم الخطـــف، حيـــث باســـتغالل ا فـــي ارتكـــاب جـــرائم م فاســـتفادوا مـــن ســـر 

يوضـع الضـحية فـي السـيارة بوسـيلة مـا ثـم تنطلـة بــه بسـرعة فـال يمكـن إنقـاذه الا عـن طريـة مطاردتـه بســيارة 

 (.37،  2513/2519جزار،). أخرى 
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 :التوصيات الخاصة بموضوع ظاهرة اختطاف ألاطفال: ثالثا 

نحــن نتحــدث عــن دور الاســرة . ش شــ  ان ألاولويــة الحــي يــراد بهــا الحــديث هنــا والحــي تخــ  ألاطفــال بالتحديــد

حيـث ان ألادوار الحـي يلعبهـا افـراد الاسـرة يكـون ل ـا . باعتبارها النواة ألاولى في تنشـ ة الطفـل التنشـ ة السـليمة

 :الاسرةتأثير على حياة الطفل من حيث تفكيره وسلوكه وعليه وجب على 

تغذيـة الطفـل روحيـا وذلـ  مــن خـالل ترسـيخ تعـاليم الــدين الحـي تـامر بـاملعروف وتنهــل عـن الفحشـا  وملـا ل ــا /

مــن فائــدة علــى حيــاة الطفــل الحــي ان أشــبع روحيــا سيســد ذلــ  الفــراغ الــذي يكــون ســببا فــي التفكيــر فــي أمــور 

 . سي ة يميل اليها الطفل لتجربتها على ارض الواقع

لتواصل بين الوالدين وألاطفال و عني بذل  معرفة ألاماكن الحي يتررد اليها الطفل والحي عادة ما الاتصال وا/

يلعــــب فيهــــا مــــثال ف نــــان العديــــد مــــن الاســــر املجحفــــة فــــي حــــة الســــؤال عــــن أبنائهــــا وذلــــ  البعــــد الاجتمــــاعي فــــي 

 .ثالالعالقات عادة ما يجعل الطفل يحس باشغتراب وبالتالي اللجو  الى الاختفا  م

املرافقـــة النفســـية والاجتماعيـــة للطفـــل وححـــل املرافقـــة للمدرســـة لتمـــدرس الطفـــل تجعـــل دور الابـــا  يتجـــاوز /

ذلــ  الحيــب الــداخلي منــه الــى الخــارجي بغيــة حمايــة الطفــل مــن ج ــة مــن الاختطــاف ومــن ج ــة أخــرى إحســاس 

 .الطفل باألمان يشعره باشنتما  وبالتالي الرضا

 :املدرسة

تلعبــه املدرســة كمؤسســة ثانيــة بعــد الاســرة تكمــن فــي عــدة جوانــب تــرتبط بحيــاة الطفــل ســوا   ان الــدور الــي/

الحــد مـــن وعليــه يتمحـــور دور املدرســة فـــي . كــون ان معظـــم وقتــه يقضـــيه الطفــل باملدرســـة الفكريــة او ألامنيـــة

 :ظاهرة اختطاف واختفا  الطفل في

بــات املــراد معرفتهــا ححــل ش يتعــدى أي طــرف علــى التوعيــة وإلارشــاد عــن طريــة تعلــيم الطفــل الحقــوق والواج/

 .الاخر في مسيرته الحياتية

تمكـين الطفـل مـن معرفـة ان ألاشـخا  الــذين لـيس لـديهم معرفـة بهـم مــن غيـر أقـاربهم هـم اشـخا  غربــا  /

وش يسمح بالذهاب مع م ان دعوا لذل  خارج املدرسة بغية حمايتهم وجعل م أكثر فطنة ملا يدور حول م من 

 .ائمجر 

إقامــة مســرحيات مــثال تعطــي للطفــل فكــرة عــن الضــرر الــذي تلحقــه ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال ســوا  ل ــم او /

 .لعائالتهم من هلع وخوف يضرهم
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 :وسائل الاعالم 

شريــــب ان التطــــور الــــذي  شــــ ده مــــن تطــــور وســــائل الاعــــالم قــــد ســــاهم فــــي تســــ يل الحيــــاة فــــي جميــــع املجــــاشت 

عنهــا الواقــع للجم ــور ححــل ينشــر الــوعي واملعرفــة بجميــع مــا يجــري مــن أمــور تخــ  وتقريــب الصــورة الحــي يعبــر 

. املجتمـــع ومـــن بينهـــا املشـــاكل او بــــاألحرى الظـــواهر املرضـــية الحـــي  عايشــــ ا وهـــي اختطـــاف ألاطفـــال واختفــــا هم

عـام تثيــر  فلقـد تجــاوز الاعـالم ذلــ  الـدور التقليــدي الـى الــدور التفـاعلي ملثــل هـذه الظــواهر وجعل ـا قضــايا راي

 .انتباه الافراد والاسر لخطورة ألاوضاع

عدم السكوت عن مثل هذه القضايا باعتبار ان الاعـالم عـادة مـا يـؤثر ويتـأثر بحادثـة معينـة ويجعل ـا حـديث / 

العام والخا  وبعد مرور الوقت يتم السكوت عنها وكان شـي ا لـم يكـن وبالتـالي مواصـلة احيـا  سـلبيات هـذه 

جعل ا أولوية من أولوياتها ونخ  بالـذكر البـرامج الحـي تب هـا والحـي تشـير الـى زيـادة  سـبة هـذه الجريمة دوما هو 

 .الجريمة في أوساط املجتمع

مراقبة املحتويات واملضامين البرامجية والحي تتضـمن مشـاهد عنـف قـد تترسـخ فـي ذهـن ألاشـخا  لتجعل ـا /

يحـــاكون تلـــ  املشـــاهد بـــدافع التجربـــة وهـــذا مـــا عـــادة وســـلوكا بمـــرور الوقـــت تلـــ  املشـــاهد تجعـــل ألاشـــخا  

 . شاهده في الواقع

 :خاتمة

ممــا ســبة طرحــه حــول موضــوع دوافــع وأســباب اختفــا  واختطــاف ألاطفــال نخلــ  الــى ان هــذه الظــاهرة قــد 

تجـــاوزت الحـــد الـــذي ش يمكـــن الســـكوت عنـــه وانـــه ش يكفــــي الجانـــب النظـــري ملعالجـــة هـــذه الظـــاهرة بقـــدر مــــا 

لتطبيقـــي فيهـــا للحـــد مـــن انتشـــارها الواســـع وبكثـــرة بـــاألخ  ان هنـــان اســـباب ودوافـــع جديـــدة نحتـــاج جانبـــه ا

وهـذا مــا تكلمنــا . تخللـت هــذه الظـاهرة باعتبــار انهــا قـد تطــورت مــن الشـكل التقليــدي منــه الـى الشــكل املعاصــر

قيــة مــا يســمل عنــه ســابقا عــن العامــل العلمــي والتكنولــوجي الــذي ســاهم بــدوره فــي انتشــارها با ضــافة الــى تح

باملســــؤولية املجتمعيــــة الخاصــــة بكــــل أطيــــاف املجتمــــع والحــــي ذكرناهــــا كــــذل  والحــــي مــــن بينهــــا الاســــرة املدرســــة 

 .الاعالم والج ات ألامنية ومؤسسات املجتمع املد ي لتكون النسيج ألامني والفكري ألطفال ا

 :المراجع

ــــب /7 ــــادي، مـــــراد كشيشـ ــــة، عيـ ـــاف ألا ( 2517ديســـــمبر) ناديـ ــــباب اختطــ ــــي الجزائـــــر، أسـ مجلةةةةةة العلةةةةةوم طفـــــال فـ

 .، املركز الجامعي، تيندوف53، العدد إلانسانية

التمــــثالت الاجتماعيــــة حــــول ظــــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال بــــاملغرب، بحــــث (. 2525/2521)هشــــام، الحســــيني، 2/

لنيـــــل الاجـــــازة فـــــي شـــــعبة الدراســـــات إلاســـــالمية، مســـــار الفكـــــر إلاســـــالمي والعلـــــوم الاجتماعيـــــة، جامعـــــة محمـــــد 

 الخامس بالرباط، كلية آلاداب والعلوم إلا سانية، املغرب، 



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
119 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

دراسـة اسـتقرائية لألسـباب والعـالج فـي ضـو  –جريمة اختطـاف ألاطفـال ( 2517جوان )سرايش، الطاهر، / 3 

 .12مجلة العلوم الاجتماعية وإلا سانية، العدد  -الشريعة إلاسالمية

ألاسـباب، ألاغـراض، واليـة املكافحـة فـي ظـل القــانون : ألاطفـالجريمـة اختطـاف ( 2518مـاي ) شـروف، مـراد /9

الجزائــــري والاتفاقيــــات الدوليــــة، مجلــــة افــــاق للبحــــوث والدراســــات، عــــدد خــــا  ، جامعــــة ألاميــــر عبــــد القــــادر 

 .للعلوم إلاسالمية، قسنطينة، الجزائر

جلة الافريقية للدراسات جريمة اختطاف ألاطفال في القانون الجزائري، امل( 2518ديسمبر)خثير، مسعود / 1

 .الجزائر-جامعة احمد دراية، ادرار: ، السنة52:، العدد52:القانونية والسياسية، املجلد 

ـــــريع /6 ــــي التشــ ــ ـــــرية فـ ـــا  البشــ ــ ــــاجرة باألعضــ ــ ــــة املتـ ـــا بجريمـــ ــ ـــــال وعالقتهــ ـــاف ألاطفــ ــ ـــــة اختطــ ـــــة، جريمــ ـــــد، حليمــ عبيــ

 .جامعة دراية ادرار-دراسة مقارنة-الجزائري 

جريمة اختطاف ألاطفال في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدوليـة، أطروحـة ( 2518/2514)وزا ي امينة / 7

مقدمــــة لنيــــل شــــ ادة دكتــــوراه فــــي الحقــــوق، تخصــــ  النظــــام الجنــــائي والسياســــة الجنائيــــة املعاصــــرة، كليــــة 

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،

يـــل عقوبـــة إلاعـــدام فـــي جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال علـــى ضـــو  القـــانون تفع( 2525أكتـــوبر )رحمـــون، صـــفية /58

 .، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر29، العدد 12الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، املجلد 

ـــال/54 قــــرا ة : واقــــع اختطــــاف ألاطفــــال فــــي املجتمــــع الجزائــــري ( 2518ديســــمبر : )بوحنيكــــة، نــــذير، بلبكــــاي، جمـ

ب والنتائج واليات الوقاية، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية وإلا سانية املتعمقة، سوسيولوجية في ألاسبا

 .، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر59العدد 

ر يــــــــــــة –املجتمــــــــــــع الجزائــــــــــــري وجريمــــــــــــة اختطــــــــــــاف ألاطفــــــــــــال ( 2521)نــــــــــــاجح مخلــــــــــــوف، نــــــــــــوادري فريــــــــــــدة /15

 .عة الجلفة، جام53، العدد 56:مجلة افاق للعلوم، املجل -سوسيولوجية

ـــمة /11 ــ ــــوة،  ســـ ــ ـــان، عريــ ــ ـــــيش، حنـــ ـــــر ( 2517مــــــــارس)فنـــ ــــي الجزائـــ ــ ـــــال فــ ــ ـــاف ألاطفـ ــ ـــاهرة اختطـــ ــ ـــــيكو)ظـــ ــ ـــــرا ة سـ ــ -قـ

 .-مجلة تاريخ العلوم، العدد السابع( سوسيولوجية في واقع وافاق الظاهرة وعالج ا

ــــي /12 ــــي جياللــ ــــوب، دشلــ ـــير، يعقــ ــ ـــال( 2521)بلبشـ ــ ـــاف ألاطفـ ــ ــــة اختطـ ـــاهرة: جريمــ ــ ــــيولوجية الظـ ــــي سوســ ـــــرا ة فــ  قـ

والاحكــام التشـــريعية املنظمـــة ل ــا بـــين دواعـــي الــردع والحمايـــة الاســـتباقية، املجلــة الجزائريـــة للحقـــوق والعلـــوم 

 .، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر51، العدد  56السياسية، املجلد

ير جريمــة اختطــاف ألاشــخا ، مــذكرة مكملــة لنيــل شــ ادة املاجســت( 2513/2512)فاطمــة الزهــرا  جــزار /13

 .في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لحضر، باتنة، الجزائر
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مؤشـــــرات ظـــــاهرة اختطـــــاف ألاطفــــــال فـــــي املجتمـــــع الجزائـــــري، مجلـــــة افـــــاق علميــــــة، ( 2514)ســـــباغ، عمـــــر / 19 

 .، جامعة البليدة53:، العدد11:املجلد

، (بتتين العوامتتل واالثتتار) ألاطفــال فــي املجتمــع الجزائــري ظــاهرة اختطــاف ( 22/11/2519) مصــبايح، فوزيــة / 11

 .طرابلس–الحماية الدولية للطفل : اعمال مؤتمر الدولي السادس
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- البيدوفيليا نموذجا-جرائم إختطاف ألاطفال بدوافع جنسية  

child kidnapping for sexual motives : pedophilia. 

 بوزغاية نهاد

 .الجزائر  -الحاج لخضر - 1باتنة  جامعةطالبة دكتوراه تخصص علم النفس العيادي 

 : امللخص

تلقــى جــرائم إختطــاف ألاطفــال اهتمامــا مكثفــا مــن وســائل إلاعــالم وقلقــا عامــا واســع النطــاق؛ ألنهــا ظــاهرة 

عبــر كــل املجتمعــات، مســببة هاجســا يــؤرق الكبيــر والصــغير دون إســت نا ، وتعــددت أســباب  تفاقمــتإجراميــة 

ـــاف ألاطفـــــال هـــــو الـــــدافع  ـــر الـــــدوافع  ختطــ ـــين أكثــ ـــن بــ الخطـــــف بتعـــــدد دوافـــــع الخـــــاطفين وأهـــــداف م، ولعـــــل مــ

الجنســــــ ي وهــــــذا حســــــب التقــــــارير ألامنيــــــة لجــــــرائم إختطــــــاف ألاطفــــــال، وعنــــــد الحــــــديث عــــــن الــــــدافع الجنســــــ ي 

كإضـطراب ( إضـطراب امليـل الجنسـ ي لألطفـال)ف ألاطفـال فـنحن فـي علـم الـنفس  شـير إلـى البيـدوفيليا  ختطا

ِخ  به العديد من املختطفين
ٌ

 . نفس ي ش

ـــح  ــــة لتوضــ ـــار هـــــذا الطــــــرح جــــــا ت هـــــذه املداخلــ ــــي إطـــ ــــطراب وألاســــــباب  املعــــــايير التشخيصــــــيةوفـ ل ـــــذا إلاضــ

اف ألاطفــال والقتــل الجنســ ي، مـع تحديــد طــرق الوقايــة النفسـية املؤديــة لــه، وصـوش إلــى عالقتــه بجــرائم إختطـ

ف من قبل املجرم املصاب بالبيدوفيليا 
َ
ختط

ٌ
 .والتكفل النفس ي بالطفل امل

 . ختطاف ؛ألاطفال؛ الدوافع الجنسية؛ البيدوفلياإلا جرائم : الكلمات املفتاحية

Abstract : 

Child  kidnapping has received intense media attention and widespread public 

concern, because it is a criminal phenomenon aggravated across societies and raised 

an incredibly severe stress and obsession that hunt all people without exception. There 

are many reasons why children get kidnapped , and perhaps the most noticeable one is 

the offendre's sexual interest in the child. When it comes to psychology, this sustained 

sexual attraction to children is called pedophilia. 

 This participation is made to discuss the diagnosis criteria and the psychological 

reasons leading to pedophilia. In addition, its relationship to child kidnapping and the 

lust murder, together with the protection and the psychological care of the kidnapped 

child. 

Keywords: kidnapping; children; sexual motives; pedophilia. 
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 : مقدمة 

الحـــي باتـــت تثيـــر تســـا شت ومخـــاوف أفـــراد املجتمـــع، وهـــذا ملـــا  تعـــد ظـــاهرة إختطـــاف ألاطفـــال مـــن الظـــواهر 

تشـــ ده هـــذه الظـــاهرة مـــن تفـــاقم وملـــا ل ـــا مـــن نتـــائج وآثـــار ســـلبية تمـــس كيـــان املجتمـــع وتهـــدد توافقـــه النفســـ ي 

الف ـــة الحـــي تمـــر بمرحلـــة وإلاجتمــاعي، أضـــف إلـــى ذلـــ  فـــإن هــذه الظـــاهرة إلاجراميـــة تمـــس ف ـــة ألاطفــال، هـــذه 

أ بـأمن وأمـان، النمو الجسمي والعقلي والنفس ي، مرحلة تشكل وبنا  الشخصـية،فبدل أن تـتعلم وتلعـب وتنشـ

تجد نفس ا أمام صدمة إلاختطـاف، وألامـر ش يتوقـف عنـد هـذا الحـد بـل تجـد نفسـ ا تعـيش صـدمة إلاعتـدا  

عليها جنسيا من قبل مجرم مصاب بالبيدوفليا؛ هذا إلاضطراب النفس ي الذي يعد من إلانحرافات الجنسية 

مــة إلاختطــاف  شــباع دوافعــه الجنســية، الحــي ينجــذب فيهــا املصــاب لألطفــال، ألامــر الــذي يجعلــه يرتكــب جري

 . وقد يصل بهم الحد إلى التنكيل بضحاياهم وححل قتل م

حيـــــــث يلجـــــــأ هـــــــؤش  البيـــــــدوفليين فـــــــي غالـــــــب ألاحيـــــــان إلـــــــى إختطـــــــاف أطفـــــــال تتـــــــوفر فـــــــيهم شـــــــروط معينـــــــة 

صا وبمواصفات مقصودة وأحيانا يكون إلاختيار عشوائي، مستعينين في ذل  بمختلف وسائل إلاعالم وخصو 

 ( 138،   2521عزري، ). ألانترنت ف ذه ألاخيرة ل ا بالغ ألاثر  في النفس، وبعدها يستغلونهم بأشكال مختلفة

والبيـدوفليا لــيس إضـطرابا حــديث الع ــد بـل موجــودا منــذ القـدم، لكــن لـم يــتم الخــوض فيـه إش فــي القــرن 

لإلضطرابات النفسـية مـن خـالل تحديـدها ، با ضافة إلى الدور الذي لعبته التصنيفات الدولية والعاملية 25

لـــه فـــي جـــداول إكلينكيـــة تصـــف مدتـــه وشـــدته وآثـــاره النفســـية وإلاجتماعيـــة علـــى الفـــرد، وش ننســـ ل إســـتفحال 

وتفش ي جرائم إختطاف ألاطفال ذات الدوافع الجنسية، كل ا عوامل ساهمت في بروز  البيدوفيليا كمصطلح 

 . وكإضطراب قائم بحد ذاته

ب مـــن هـــذه الظـــاهرة الحـــي تشـــكل خطـــرا كبيـــرا علـــى ألاطفـــال وتـــؤرق ألابـــا  وألام ـــات وجميـــع وللجزائـــر نصـــي

أفــراد مجتمعنــا، وقــد يعــود ذلــ  إلــى الضــبابية والتعتــيم الــذي يعيشــه مف ــوم التربيــة الجنســية، كمــا ش ننســ ل 

ي قد ساهم  في بروز دور الفضائيات واملواقع إلالكترونية الحي تنشر الشذوذ وإلانحرافات الجنسية، ألامر الذ

 .هذا الصنف من املضطربين الشاذين  وإستفحال هذا النوع من الجرائم

وبنـــا ا علـــى مـــا تقـــدم، ســـيتم توضـــيح مف ـــوم البيـــدوفيليا ومعـــايير التشـــخي  النفســـ ي ل ـــذا إلاضـــطراب، و 

بة بالبيدوفليا بروفيل املصاب به، كما تهدف هذه الورقة العلمية إلى تحديد ألاسباب النفسية املؤدية لإلصا

وعالقتها بجرائم إلاختطاف والقتل الجنس ي، وصوش إلى طرق الوقاية والتكفل النفس ي بالطفل املختطف مـن 

 . قبل البيدوفيل 

 :من املنظور النفس ي البيدوفيليا/ 1

 :مفهوم البيدوفيليا/  1-1

ـا ، النفسـ ي الطـب مجـال فـي سـريرية كف ـة ألاطفال على الجنس ي عتدا إلا  برز   عـرَّف DSM IV-TR لــ وفق 
ُ
 علـى ت

 ) البلــوغ ســن قبــل ألاطفــال علــى يركــز جنســ ي هتمــامإب يتميــب،"PARAPHILIA"جنســ ي انحــراف" أنهــا
 
 يكــون  مــا عــادة
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ــا 13 عمــرهم  ــا 16 العمــر مــن يبلغــون  الــذين ألافــراد جانــب مــن (أقــل أو عام   الطفــل مــن أكبــر هــم والــذين أكبــر أو عام 

 ) Lowenkron, 2013,p 479( .ألاقل على أش ر ستة ملدة ، ألاقل على سنوات بخمس

ـــين مـــــن لفظـــــةالبيـــــدوفيليا و ــــي ”philia“ و  ولـــــد بمعنـــــل”pedo“  :همـــــا يونـــــانيتين كلمتــ ــــي الحـ  .العشـــــة تعنـ

  (125   ،2554براميلي،)

عرَّفو 
ٌ
 .البلـوغ سـن قبـل ألاطفـال اتجـاه املستمر الجنس ي با نجذاب (إضطراب الولع باألطفال)البيدوفيليا  ت

 ),2015,p.02.et al Tenbergen( 

 يـنعكس كمـا البلـوغ، سـن قبل باألطفال مستمر جنس ي اهتمام أنه إضطراب الولع باألطفال على كما ُيعرَّف

  الفــرد يفضــل ، تعبيــر أوضــح فــي. الســلون أو الاســتثارة أو ألافكــار أو إلالحاحــات أو الجنســية التخــيالت فــي
 
 جنســيا

  (Seto, 2009,p.392) .بالبالغين جنس ي اهتمام لديه وليس ألاطفال

 : البيدوفيليا بين التشخيص النفس ي والبروفيل/ 1-8

يتســــم إضــــطراب الولــــع باألطفــــال بــــنمط  ؛(ICD -11) 11حســـب التصــــنيف الــــدولي لألمــــراض فــــي  ســــخته 

مستدام ومركز وشديد من إلاثارة الجنسية، كما يتجلى في ألافكار الجنسية املستمرة أو التخيالت أو الـدوافع 

با ضـــافة إلـــى ذلـــ ، مـــن أجـــل تشـــخي  إضـــطراب الولـــع . أو الســـلوكات الحـــي تشـــمل ألاطفـــال قبـــل ســـن البلـــوغ

ف بنــا  علــى هــذه ألافكـار أو التخــيالت أو الــدوافع أو يشــعر بالضــائقة باألطفـال، يجــب أن يكــون الفــرد قـد تصــر 

السلوكات الجنسية بين ألاطفال في سن ماقبل أو بعد البلوغ مـع على ش ينطبة هذا التشخي  . الشديد منها

 (1551،    2521الحمادي، ). أفرانهم الذين في سن مقاربة

؛ فقـــد (DSM-5)أمــا حســب الــدليل التشخيصــ ي وإلاحصــائي لإلضــطرابات النفســية فــي  ســخته الخامســة 

 : حدد الجدول إلاكلينيكي ل ذا إلاضطراب في ثالثة معايير تشخيصية أساسية تمثلت فيمايلي

A-  ل، اسـتثارات جنسـية أو خيـاشت أو إنـدفاعات أو سـلوكيات متكـررة وكثيفـةأش ر على ألاق 6على مدى 

 .تتضمن  شاطا جنسيا مع طفل أو أطفال دون سن البلوغ

B-  لقــــد تصــــرف الفــــرد وفقــــا ل ــــذه إلانــــدفاعات الجنســــية، أو أن هــــذه إلانــــدفاعات الجنســــية أو التخــــيالت

 . تسبب إحباطا هاما أو صعوبة في العالقات الشخصية، أو غيرها من مجاشت ألادا  ال امة ألاخرى 

C –  عاما على ألاقل وأن يكون أكبـر بخمـس سـنوات علـى ألاقـل مـن الطفـل أو  16يكون الفرد قد بلغ سن

 .  Aألاطفال في املعيار 

 .، نمط غير حصري (ينجذب فقط لألطفال)النمط حصري : حدد ما إذا كان 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tenbergen%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26157372
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 2511الحمـادي،.) ينجذب جنسيا للذكور، ينجذب جنسيا لإلناث، ينجذب جنسيا لكالهمـا: حدد ما إذا كان 

  344-955 ) 

 : إلى مايلي( املصاب بإضطراب الولع باألطفال)بمعنل أدق يصنف البيدوفيل 

 .فقط لألطفال املريض ينجذب عندما حصري ( أ

 .ينجذب نحو جميع ألاعمار والف ات ؛حصري  غير( ب

ا ينجذب عندما  ؛متمايز( ج  .( أنثل أو ذكر) واحد جنس إلى حصري 

 .(وأنثل ذكر) الجنسين لكال ينجذب عندما ؛متمايز غير( د

 . حدهما أكبر بشكل فضلي ولكن الجنسين كال إلى ينجذب عندما ؛التفضيل( هـ

ـــذب القربـــــى ســـــفاح( و ا؛ ينجــ ـــكل أو حصـــــري  ـــ ي بشــ ـــال) عائليـــــة بعالقـــــة مـــــرتبط لقاصـــــر أساســ ــــوة أو أطفــ  أو إخـ

  (Perrotta,2020,p20) (.عمومة أبنا  أو أحفاد أو أخوات

 : كما يوجد نوعين من البيدوفيليا

 .عندما يكون متجذرا بعمة في املوضوع: ألاساس ي -

عنــدما يكــون مرتبطــا بإضــطراب نفســ ي آخــر مثــل التخلــف العقلــي أو الخــرف التنكســ ي أو إدمــان : الثــانوي  -

 (11،  2525ترابازو أرياس، ). الكحول على سبيل املثال

ـــــخي  ـــــايير تشــ ـــار معــ ــ ــــي إطــ ـــار   (DSM-5) وفـــ ــ ـــــدوفيليا أشــ ـــن  "S. Kershnar"للبيــ ــ ـــــة مــ ـــان مجموعــ ــ ــــى هنــ ــ إلـ

 : تأخذ في الحسبان عند تشخي  البيدفيليا يجب أنإلاعتبارات الحي 

ـــرة شــــرط - ـــ ر الســــتة فتـ ـــ ألاول  الشــــرط فــــي املوجــــود أشـ ـــال املتحــــرش لــــدى يكــــون  قــــد. DSM  لــ  رغبــــات باألطفـ

 مــن القليــل لديــه فيهــا يكــون  والحــي بينهمــا أشــ ر 3 فتــرات مــع أشــ ر 3 لفتــرات ألاطفــال مشــتهي مــع ومكثفــة متكــررة

 .مستحيال هذا يجعل أعاله DSM تشخي  لكن الجنس ي، الدافع

 بـين صـعوبة أو ضـائقة لـه تسبب ش أنها كما جنسيا، الشاذة رغباته على بنا  تصرف يكون  ش قد البيدوفيل -

 ممارســــة يتخيــــل مصــــابا بالبيــــدوفيليا يتخيــــل أن للمــــر  ويمكــــن. بــــديهي بشــــكل نــــحيحا يبــــدو وهــــذا ألاشــــخا ،

 سـيتبعه الذي القاس ي العقاب يخش ل ألنه أو أخالقية ألسباب أساسه على يتصرف ش ولكنه ألاطفال مع الجنس

 .عليه قبض لو

 املمكــن مــنف لتشــخي  البيــدوفيليا ش يبغــي تعريــف الطفــل مــن حيــث  القــدرة العقليــة أو العمــر الزمنــي، -

ــا 25وكأنــه رجــل يبلــغ مــن العمــر بســبب خلــل ورايــي، يبــدو لكــن ســنوات،  7عمــر الطفــل  يكــون  أن لــن إذن  ؛عام 
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ـــا مصــابا بالبيـــدوفيليا ملجـــرد أنـــه ينجــذب إليـــه، ف 
 
ـــا بالغ تشــخي  البيـــدوفيليا، يجـــب تعريـــف عنـــد  عتبــر شخص 

 من حيث النمو الجنس ي" الطفل"
 
  (Kershnar,2012,p389-390) ..من الناحية الجسدية، وتحديدا

 لألطفـال الجنسـ ي الانجـذاب يكون  عندما إش ألاطفال على الجنس ي لالعتدا  السريري  التعريف تطبية يتم ش

ـــا 13أو 12 ســن دون  ا عام  ا متكـــرر    ألاطفـــال إلـــى يســـي ون  مــن كـــل لـــيس ألنـــه هـــذا. ومســـتمر 
 
 مشـــتهي مـــن هـــم جنســـيا

 . حصري  أو أساس ي جنس ي اهتمام لديهم يكون  عندما ألاطفال مشتهي يصبحون  ؛ ألاطفال

 لــيس وهــو. أخصــائي نفســا ي أو نفســ ي طبيــب بواســطة عــادة إجــرا ه يــتم ســريري  تشــخي  هــو وبالبيــدوفيليا

ا ا مصطلح  ا أو جنائي    (C W Hall & C W Hall,2007,p 457 ).قانوني 

 : عياديا يمكننا تمييب 

حيــث وبحكـــم تواجــدهم الشـــبه املنــتظم مـــع . املنجــذبين جنســـيا نحــو ألاطفـــال املغــريين وهـــم ألاكثــر عـــددا -

بوصــف م معلمــون أو مــدربون أو مربــون، يتمكنــون مــن تأســيس عالقــات شــبه عاطفيــة الحــي تــؤدي إلــى ألاطفــال 

 .الكثير منهم يتصفون بعدم النض  وبالتمركز الذاتي (. التلمسات)عالقات ذات طابع جنس ي 

املنجــــذبون جنســـــيا العـــــدوانيون الـــــذين يقومـــــون بإغتصــــاب ألاطفـــــال مســـــتعملين العنـــــف وإلارغـــــام، وفـــــي  -

 .الحاشت يكون إعتدا  ساديا ينتهي بتعذيب الطفل والتنكيل به وححل بقتلهبعض 

مرتكبي زنا املحارم هم في غالب ألاحيان أب أو زوج أم ظالم ومتمل  أو عكس ذل  طفولي تابع لزوجته  -

أو  بنتــه ومــدمن علــى الكحــول، وأم متســامحة أو متغاضــية عــن الفعــل الشــاذ لزوج ــا، ومــن عــائالت ش تــؤدي 

 ( 352س،  .زروالي، د). وظائف ا ومنطوية على ذاتها

 .البدوفيل يمكن أن يكون رجال كما يمكن أن يكون إمرأة، وقد يكون مراهقا ومن مختلف ألاعمار -

، كمـــــا يمكـــــن أن يكـــــون مـــــن ...(أقـــــارب، أصـــــدقا ، جيــــران، )يكــــون البيـــــدوفيل غالبـــــا مـــــن معــــارف الطفـــــل  -

 .السامية أو مناصب م نية أد ى، وقد يكون شخ  يظ ر عليه التدينمختلف املناصب امل نية سوا  

كـــــالتعليم، التـــــدريب : هـــــؤش  ألاشـــــخا  كثيـــــرا مـــــايميلون إلـــــى امل ـــــن الحـــــي تقـــــربهم بإســـــتمرار مـــــن ألاطفـــــال -

 .إلخ.. الريا  ي، املخيمات الصيفية، أطبا 

 .أغلب املعتدين جنسيا على ألاطفال هم أشخا  لم يتبوجوا بعد -

إلاســتماع، إلاقنـاع، التعــاطف، التواصــل، ألنهــم يجــدون أن هــذه : يـدوفيل هــو شــخ  يتمتــع بم ــاراتالب -

 .امل ارات هي ألاسلوب الوحيد الذي يمكنهم من إستمالة الطفل أو إلاحتفاظ بالعالقة معه
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ـــل  -  ـــل فعــ ـــان عالقـــــة ســـــابقة جمعـــــت الطـــــرفين قبــ ـــ ي علـــــى الطفـــــل، هنــ ـــي أغلـــــب الحـــــاشت إلاعتـــــدا  الجنســ فــ

 ( 151-155عباس ي،دت،  ). ا  والحي إشتملت في سياق ا إستدراج الطفل ألجل القيام بالفعل الجنس يإلاعتد

 أو الفحــ  أثنــا  نفســيا طبيعيــون  أنهـم علــى أنفســ م إظ ــار البيــدوفيليا لـديهم الــذين ألافــراد بعــض يسـتطيع

 الدراسـات أظ ـرتو  .وخيمـة أساسـية شخصـية اضطرابات من يعانون  أنهم من الرغم على ، السطحية اللقا ات

ــا يختبــرون لألطفــال الجنســ ي امليــل مــن يعــانون  الــذين ألاشــخا  أن  الوحــدة، أو والعزلــة الدونيــة، مشــاعر عموم 

ـــرام وتـــــد ي ـــي الـــــذات، احتــ ــــاج داخلــ ــــدم ،إنزعـ ـــ  وعـ ـــعوبة لـــــديهمو . العـــــاطفي النضــ ـــخا  مـــــع التعامـــــل فـــــي صــ  ألاشــ

 ، السلبية العدوانية من املرتفعة ومستوياتهم ، تأكيدهم انخفاض بسبب خاصة لعمرهم، واملناسب الناضجين

  (C W Hall & C W Hall,2007,p462) .العدا  أو الغضب وزيادة

 املشــاكل مــن سلســلة مــن يعــانون  قــد لألطفــال الجنســ ي الســلون ضــحايا أن ((Fullilove,2009 شحــظكمــا 

 والسـلون املالئمة غير الجنسية والسلوكيات ألاكل واضطرابات والاكت اب والقلة الغضب تشمل الحي النفسية

ـــاطي العـــــدوا ي ـــرام وتـــــد ي الصـــــدمة بعـــــد مـــــا واضـــــطراب املخـــــدرات وتعــ ـــعف الـــــذات احتــ ـــ ي والضــ  ومشـــــاعر. الجنســ

  (Odeh Ojobo,2020,p45) .الانتحاري  والسلون الانفصال

 : ألاسباب النفسية لإلصابة بالبيدوفيليا/ 3 -1

ش توجــد أســباب نفســية نفســية محــددة عــن إلاصــابة بإضــطراب البيــدوفيليا، ومــع ذلــ  ســيتم إلاشــارة إلــى 

 : إلاجتماعية الحي ساهمت في إصابة الفرد بهذا إلاضطراب  -التربوية -أهم ألاسباب النفسية

ـــــي  - ـــــريط إلاجرائـ ـــــر التشـ ــــة نظـ ـــن وج ــ ــــطرابات operant conditioningمـــ ــــض إضــ ـــر أن بعــ ــ ـــي تعتبـ ــ ، الحـ

إلانحرافــــــات الجنســــــية مثــــــل إضــــــطراب إلاســــــتعرا  وإضــــــطراب عشــــــة ألاطفــــــال نتيجــــــة لعــــــدم كفــــــا ة امل ــــــارات 

إلاجتماعيـــــة، حيـــــث يشـــــير الـــــدليل إلـــــى أن، الـــــذكور ذوي إضـــــطراب عشـــــة ألاطفـــــال عـــــادة ضـــــعفا  فـــــي امل ـــــارات 

أ شـــطة تحـــل محـــل العالقـــات والنشـــاط الجنســـ ي  إلاجتماعيـــة، ف ـــذه إلانحرافـــات الجنســـية ربمـــا تكـــون بمثابـــة

وعلــــى النقــــيض، فــــإن الحقيقــــة الحــــي تقــــول إن العديــــد مــــن ألافــــراد ذوي إضــــطراب عشــــة ألاطفــــال . التقليــــدي

ـــــاب  ـــــرد غيــ ـــن مجـ ــ ـــــدا مـ ـــر تعقيـ ــ ـــية أكثـ ــ ــــى أن القضـ ــ ـــير إل ــ ـــا يشــ ــ ــــة، ممـ ـــية تقليديــ ــ ــــة وجنسـ ــــات إجتماعيــ ـــــديهم عالقــ لـ

 . السلوكيات الجنسية السوية وغير املنحرفة

تقتـــرح بعـــض الدراســـات أن الكحـــول وإلانفعـــال الســـلبي عـــادة مـــن املســـببات الرئيســـية  ضـــطراب عشـــة  -

ـــال وهـــــذا يتفـــــة مــــع الـــــدليل الـــــذي يثبـــــت أن الكحــــول يقلـــــل مـــــن الكبـــــت، وقــــد يكـــــون النشـــــاط الجنســـــ ي . ألاطفـ

 ( 711، 719،   2516كرينغ وآخرون، ). املنحرف مثل الكحول وسيلة لل رب من إلانفعال السلبي

 & Sari ).إلاصــــــــابة بــــــــاألمراض النفســــــــية كإضــــــــطراب الشخصــــــــية املضــــــــادة للمجتمــــــــع -

Margaretha,2018,p656)  
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 . تعاطي املخدرات - 

  (186،  2517الجبيلة والطريف، ).أساليب التنش ة إلاجتماعية الخاط ة، التفك  ألاسري   -

ا الســــلون بــــدافع إلانتقــــام، املراهــــة الــــذي تعــــرض للتحــــرش الجنســــ ي فــــي طفولتــــه يعمــــد إلــــى ممارســــة هــــذ -

فعادة ما يكون املتحرش جنسيا قد تعرض لعملية تحرش أو إغتصاب في طفولته،وعندما يكبـر يقـوم بالشـ ي  

نفسه كنوع من التعويض أو إلانتقام، لكي يخفف من حدة ألالم النفس ي الذي مر به يوما، وقيامه بذل  مع 

تطيع أن يفعــل ذلــ  مــع شــخ  كبيــر، حيــث يجــد لــذة فــي طفــل صــغير ألنــه يعــرف أنــه أكثــر قــوة، بينمــا ش يســ

 . إخضاع الطفل وق ره وهي اللذة الحي يبحث عنها في املقام ألاول 

يعتبـر علمـا  الــنفس وإلاجتمـاع أن نقــ  التوعيـة الجنســية لألطفـال فــي مختلـف ألاعمــار، وحالـة التكــتم  -

الحـــديث فـــي مثـــل هـــذه ألامـــور ش يليـــة، كـــل  والـــرفض مـــن قبـــل ألاهـــالي فـــي توعيـــة ألابنـــا  جنســـيا،  عتبـــارهم أن

 (22، 25،  2515محمود غريب، ). ذل  خطأ فادح ويؤدي إلى إنتشار هذه الظاهرة

ضعف الرقابة من ألاهل مع وجود الفضائيات ووسائل التقنية مثل الجوال ومقاطع البلوتوث، ححل لو  -

ـــنحن فـــــي عصـــــر الفضـــــائيات والتق ـــن تـــــربيتهم، فـ ـــين مــ ـــل واثقــ ـــان ألاهــ ـــن يشـــــاهد ألابنـــــا  املـــــواد كـ ـــم يكــ نيـــــات إذا لـ

الفاضـــحة فـــي منبلـــ  قـــد يشـــاهدونها فـــي منـــبل جـــارن، أو  مـــن صـــدية فـــي الشـــارع، فـــاملجتمع ملـــي  بهـــذه املـــواد 

رفـــــــاعى، ). وأصـــــــبحت فـــــــي متنـــــــاول الصـــــــغير قبـــــــل الكبيـــــــر، وعقـــــــول م صـــــــغيرة ش تســـــــتوعب حرمـــــــة مـــــــا يشـــــــاهدونه

2519 ،198) 

لشـــــباب الـــــذين عاشـــــوا فـــــي أســـــر مفككـــــة فـــــي الغالـــــب مـــــا يعـــــانون مـــــن تؤكـــــد معظـــــم الدراســـــات علـــــى أن ا -

مشــكالت نفســية وإجتماعيــة خطيــرة مــن بينهــا مشــكلة امليــول فــي القيــام با عتــدا ات الجنســية، والســبب أنهــم 

. لـم يخضـعوا فــي أحـد فتـرات الطفولــة إلـى إشــباع عـاطفي وإنفعـالي كســو  املعاملـة املسـتمرة ألحــد الوالـدين لــه

 (79: 2518ي، دباش ووزا )

 :البيدوفيليا بين جرائم إختطاف ألاطفال والقتل الجنس ي/ 2

إن الشخ  الذي يقدم على فعل إلاختطاف يكون مصابا بأمراض وإضطرابات عاطفية أو خلل عقلي أو 

ضـــــغط نفســـــ ي أو قـــــد يكـــــون مصـــــاب با كت ـــــاب وإلاحبـــــاط أو يكـــــون تحـــــت الصـــــدمة، تتكـــــون لـــــدى املختطـــــف 

ن تصــورات ذهنيــة تدفعــه إلــى إرتكــاب جريمــة إلاختطــاف ومــاهو مالحــظ أيضــا أن حــوادث إلاختطــاف الحــي تكــو 

تحــت تــأثير العامــل النفســ ي يرتكبهــا الجــا ي بمفــرده كمــا يعتبــر دافــع إلانتقــام أحــد ألاســباب النفســية فــي إقــدام 

الجـــا ي علـــى جريمـــة إختطـــاف ألاطفـــال بإعتبـــار أن الضـــحية طفـــل يكـــون أقـــل مقاومـــة وأكثـــر ضـــعفا، كمـــا قـــد 

ن طــرف الجــا ي، وهــذا مــا تؤكــده يكــون ورا  ظــاهرة إختطــاف ألاطفــال هــو إشــباع الغرائــز الجنســية املكبوتــة مــ

فنيشــــو عريـــــوة، ). إلاحصــــائيات أن معظــــم ألاطفـــــال املخطــــوفين يـــــتم العثــــور علـــــى جثــــ هم معتـــــدى علــــيهم جنســـــيا

 . وهذا مايفسر إرتباط البيدوفيليا بجرائم إلاختطاف والقتل الجنس ي لألطفال .(125، 2517
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 الشــــذوذ) النفســــية الخصــــائ  علــــى ويؤكــــد واملــــرض، الجريمــــة بــــين" لألطفــــال الجنســــ ي امليــــل" مصــــطلح يقــــع 

ـــــالغين( إلانحــــــرافو ــــذين للبـ ــــات يقيمــــــون  الــ ـــــية عالقــ ــــع جنسـ ـــال مــ ــ ـــــ  أو ألاطفـ ــــذين أول ـ  أو يوزعــــــون  أو ينتجــــــون  الــ

ا يستهلكون    ) Lowenkron, 2013,p 479(.باألطفال املتعلقة إلاباحية للمواد صور 

ـــير ـــي ش أنــــه (2555) إيشــــيبورا ويشـ ـــين الخلــــط ينبغـ ـــال، الجنســــية إلاســــا ة و "البيــــدوفيليا" بـ  ل ــــذا فوفقــــا لألطفـ

 تخــيالت علــى  شــاط م يقصــرون الــذين بعــض بإســت نا ) ألاطفــال علــى جنســيا يعتــدون  البيــدوفيليون  فــإن املؤلــف،

 بــل  فقـط ألاطفـال مـع الجـنس يمارسـون  ش املعتـدين ولكــن الجنسـية، بـدوافع م للقيـام (القصـر مـع السـرية العـادة

 يمارسـون  تجعل م العزلة أو الغضب أو التوتر من معينة ظروف في ولكن البالغين، نحو موجه جنس ي توجه لديهم

 إمـا ألاطفـال، معاملـة إسـا ة عدم يحاولون  البيدوفيليين معظم بأن التوضيح ويجب القصر، مع الجنس ي السلون

 شـخ  إلـى يتحـدثون  فقـد  لـألذى ألاطفـال تعـرض إذا  أنهـم مـن الخـوف بسـبب أو ة،سـادي بـدوافع شيشـعرون ألنهم

 PEDOSADISM    بـــ مايسـمل يمارســون  والـذين الســادية السـمات ذو البيــدوفليين هـم وألاخطــر كشـف م،  ويــتم مـا

 قتــل اشتالحــ أخطــر وفــي  بهــم ألاذى بإلحــاق يســعدون  فــإنهم لألطفــال، الجنســ ي با نجــذاب الشــعور  إلــى فبا ضــافة

 عن الرضا بدافع ليس ولكن أيضا، ضحيتهم يقتلون  الذين أول   عن ألاشخا   هؤش  تمييب امل م ومن .ضحيتهم

 (15،12،11،  2525ترابازو أرياس، ) .وإلاكتشاف للخيانة التعرض من خوفا ولكن نفسه، القتل فعل

دائمــــا مرتبطــــة بجــــرائم أخــــرى أو وهــــذا مــــا يجعــــل جــــرائم إلاختطــــاف جــــرائم مركبــــة ؛ فهــــي عــــادة مــــا تكــــون 

بــاألحرى تكــون هــذه ألاخيــرة الــدافع ألاساســ ي ل ــا، كمــا هــو الحــال مــع شــخ  مصــاب بالبيــدوفيا، فيقــدم علــى 

( الخطـف وإلاعتـدا  الجنســ ي)إختطـاف الطفـل لغـرض إلاعتـدا  عليـه جنسـيا، وقــد ينـتج عـن هـذه الجـريمتين 

 .جريمة ثالثة وهي جريمة القتل

ا، أنه من الضروري التمييب بـين البيـدوفيليا وإلاعتـدا  الجنسـ ي، وعلـى الـرغم مـن أنـه وقد تم تحديد سابق

لـيس البيــدوفليين مــن يعرضــون القاصـر لإلســا ة أو إلاعتــدا  الجنســ ي، إش أن الغالبيـة العظمــل يفعلــون ذلــ ، 

فــــي هــــذا . ولكــــن مــــا الــــذي يجعــــل شخصــــا لديــــه تخــــيالت معينــــة مــــن نــــوع البيــــدوفيليا يرتكــــب إعتــــدا ا جنســــيا؟

نموذجــا للعوامــل ألاربعــة الحــي مــن شــأنها أن تفســر الشــروط املســبقة الحــي تحـــدث  Finkelhorالصــدد إقتــرح 

 : عند شخ  بالغ  رتكاب إعتدا  جنس ي على قاصر

ــ توجــد لــدى البــالغ مشــاعر جنســية تجــاه القاصــر ، يمكــن أن تنبــع هــذه الرغبــة مــن1 الرغبــة البيولوجيــة : ـ

قات جنسية مع القصـر؛ إلاعتـدا  الجنسـ ي فـي مرحلـة الطفولـة أو فـي مرحلـة البلـوغ؛ لدى الراشد في إقامة عال

 .تجارب جنسية في مرحلة الطفولة مع قاصرين آخرين؛ أو آثار التعرض للمواد إلاباحية

هنـان بعـض . ـ يجب على البالغ التغلب على املوا ع الداخلية الحـي تتعـارض مـع الرغبـة الجنسـية للقاصـر2

ي تقلــــل هــــذا املنــــع، عــــدم إســــتعاب القــــيم الحــــي تعاقــــب العالقــــات الجنســــية مــــع القصــــر؛ ضــــعف العوامــــل الحــــ

 .السيطرة على الدافع ؛ الشعور بالعجز؛ الشعور با حباط املرتبط بالجماع
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ــــ يجــــب علــــى البــــالغ التغلــــب علـــى العوائــــة الخارجيــــة الحــــي تمنعــــه مـــن التعبيــــر عــــن رغبتــــه الجنســــية تجــــاه 3 

غيــاب أم الطفــل أو ألام املريضــة أو : ظــروف معينــة تقلــل مــن هــذه العوائــة الخارجيــةقــد تكــون هنــان . القصـر

 .العاجزة؛ فرصة وجوده وحيدا مع الطفل في موقف حميم؛ حالة إلاكتظاظ ألاسري؛ حالة العزلة ألاسرية

ــ أخيــرا، يجــب علــى البــالغ التغلــب علــى الــرفض أو محــاوشت تفــادي القاصــر إذا حــدثت9 هنــان عوامــل فــي . ـ

الحرمـان العـاطفي للضـحية؛ العزلـة إلاجتماعيـة للضـحية؛ املعرفـة : الضحية يمكن أن تحد مـن هـذه املقاومـة

املســبقة أو العالقــة بــين الضــحية واملعتــدي؛ ج ــل الضــحية بمــا يحــدث؛ إلاكــراه أو التهديــد مــن قبــل املعتــدي 

 . للضحية

ترابــازو أريــاس، ). ححــل تحــدث إلاســا ة ، يجــب أن تكــون جميــع العوامــل ألاربعــة موجــودةFinkelhorوفقــا لـــ 

2525  ،11) 

 : ومن بين أهم ألاساليب الحي ينتهج ا البيدوفيل مع الطفل يتم سردها كمايلي

ــــه أن أحـــــد  - ـــرف ألحـــــد، أو بتخويفـ ـــل إذا إعتــ ــــده بالضـــــرب أو القتــ ــــالل تهديـ ـــن خـ إســـــتغالل بـــــرا ة الطفـــــل مــ

 .الوالدين سيعاقبه أو يؤذيه إذا علم باألمر 

 .الطفل بأن مايحدث له أمر عادي طمأنه  -

 .تلقين الطفل بأن مايحدث غلطته هو، أو عقاب له، أو مايحدث له ألنه سي  أو تافه -

 ...( .هذا سر ش تخبر به أحد، أنت رجل والرجل شيقول السر )إقناع الطفل بالسرية  -

 ....(  أين منبل فالن؟، أركب معي لتدلني عليه)طلب املساعدة من الطفل  -

أنـــا جـــالس لوحـــدي، لـــيس )يشـــعر الطفـــل بأنـــه وحيـــد ومســـكي وخـــائف، وأن الطفـــل يســـتطيع مســـاعدته  -

 ...(.أحضني ... عندي أحد يكلمني، أنا خائف وأرتعد 

إغــرا  الطفــل باملــال أو ال ــدايا أو الحلــوى، أو حرمانــه مــن شــ ي  يحبــه، ويبــدأ فــي إغــرا ه بتلبيــة رغبتــه إذا  -

 (35، 24، 28،  2515غريب، محمود ). نفذ ما يأمره به

ف من قبل  /3
َ
ختط

ٌ
 : البيدوفيلطرق الوقاية والتكفل النفس ي بالطفل امل

قبــــل إلاشــــارة إلــــى طــــرق الوقايــــة والتكفـــــل النفســــ ي بالطفــــل املختطــــف مــــن قبــــل البيـــــدوفيل، 

 : سيتم إلاشارة أوش إلى كيفية التكفل النفس ي باملصاب بالبيدوفليا

 الطـرق  حسـاب علـى مكانـة املعرفيـة السـلوكية الطريقـة اكتسـبت املختلفـة، النفسـ ي العـالج منـاس  ضـمن

ـا ألاخـرى  ا ألاكثـر وهـي حالي   بـرامج بـين الجنسـية، مـن الجـرائم ومرتكبـي للبيـدوفيليين العـالج بـرامج فـي اسـتخدام 
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 حالة، كلالفردية ل الخصائ  مراعاة مع وبالطبع الطريقة، هذه خالل من تطويرها يمكن الحي املختلفة العالج 

 : رئيسية أهداف ثالثة عن الحديث يمكن

ا اتخذ كشخ  نفسه يرى  أنه طاملا . سلوكه مسؤولية ويتحمل الجنسية ميوله املريض يتقبل ـ أن1  قرار 

 . املسـتقبلي سـلوكه وخاصـة السـابة سـلوكه مسـؤولية تحمـل يمكنـه آخـر، قـرار اتخـاذ بإمكانـه كـان عنـدما

 .فعله /أدائه بها يبرر الحي املشوهة وألافكار إلادراكية ألاخطا  تصحيح إلى ويسعى

 مكـان فـي نفسـه املعتـدي ووضـع ، الضـحية مـع بالتعـاطف الشـعور  وخاصـة التعـاطف، علـى القـدرة ـ تنميـة 2

 .الضحية

وضـع  مـن يتمكنـوا ححـل السـابقة وأفكـارهم تصـوراتهم كيـف يـتم تحليـل العود؛ من خـالل تعلـيم م ـ تجنب3

  .الصحيح مكانها في الكبح آليات

 وتأكيـد إلاجتماعيـة امل ـارات علـى التدريب : مثل أخرى، أهداف هنان الرئيسية، ألاهداف هذه إلىبا ضافة 

ا، املوجـودة ألاخـرى  الجنسـية إلاخـتالشت وحـل الزوجيـة، الحيـاة الـذات، وإثـرا   مواج ـة فـي إلاثـارة وتعزيـز مسـبق 

-16،  2525ترابازو أرياس، ). إلخ الجنسية، التربية املشكالت، حل م ارات وتطوير ،"الجنسية العادية املحفزات

17) 

 :كيف نقي الطفل من البيدوفيل/ 3-1

 : هنان عدة أساليب تربوية وإرشادية يجب الوالدين إعتمادها لحماية طفل م من البيدوفيل

ـــ مراجعــــة1  معرفــــة ألن. ألعضــــائه الصــــحيح التشــــريمي ســــمإلا  يعــــرف الطفــــل أن مــــن تأكــــدالو  الجســــم أجــــزا  ــ

 .إلاطالق على مناسب غير ش ي  حدث إذا بوضوح التحدث على ألاطفال تساعد الجسم ألجزا  الفعلية ألاسما 

 أو بر يــة شــخ  ألي ُيســمح ش أنـه يعرفــون  أنهــم مـن تأكــدوال. والحــدود الجســد خصوصـية ــ تعلــيم ألاطفــال2

ا الخاصــة منــاطق م ملــس  عــدم مثــل الخصوصــية قواعــد وتعلــيم م. الوالــدين ســت نا إب ســنوات 3-2 عمــر مــن بــد  

ا الحمام باب ترن  .مفتوح 

ــــ ت3 ــــ ـــى تنطبــــة الخصوصــــية قواعــــد أن الطفــــل ميعلـ  يعتقــــدفقــــد . وألاصــــدقا  ألاســــرة أفــــراد ححــــل الجميــــع علـ

ـــا يعرفـــون  كـــانوا إذا أنهـــم ألاطفـــال  مـــن الســـالمة قواعـــد ون يطبقـــ ش وقـــد جيـــد شـــخ  ف ـــو ، هونـــيحب أو مـــا شخص 

 . حول م

ا ـــ عـــدم إجبـــار الطفـــل9  إذا أنـــه يف ـــم طفلـــ  أن مـــن تأكـــد. رغبتــه ضـــد شـــخ  أي تقبيـــل أو معانقـــة علــى أبـــد 

 رفــض فــي الحــةلــه ف ، مــا بشــ ي  القيــام بشــأن اليقــين بعــدم شــعر إذا. ش يقــول  أن لــه فيحــة ، الارتيــاح بعــدم شــعر

 بمـا هتمـامإلا  عـن توقـف. ذلـ  علـى يجب إجباره فال ، معين شخ  مع التحدث يريدون  ش كان إذا. بذل  القيام

  طفل  سالمة واعتبر الناس يعتقده قد
 
 .أوش
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 إذا يتوقـف أن بـالغ شـخ  إخبـار املقبـول  مـن أنه وإخبار الطفل. جسده عن الدفاع كيفية ـ تعليم الطفل1 

ا الجيد من. ملسه عند بالراحة يشعر لم  .الفور  على املساعدة طلب أيض 

إتاحة الوقت له و املشاركة في حياته وإجرا  مناقشات مفتوحـة معـه وإلاجابـة ـ يجب مصادقة الطفل و 6

 -ألام )حيـــث يجـــب علـــى القـــائم بالرعايـــة  ،عـــن ألاســـ لة الحـــي يطرح ـــا أو علـــى ألاقـــل البحـــث معـــه عـــن إلاجابـــات

 علـيهم يبـدو الـذين ألاطفـال عـن ون يبحثـ ألاطفـال محبـوف. الطفـل  فضـول  ير ـ ي الـذي الشخ  أن يكون ( ألاب

ا آبــــا هم يهـــــتم ش الــــذين أو بالوحــــدة الشــــعور  ـــم كثيــــر  ـــرب. بهــ ـــال مشــــتهو يقتـ ـــال مـــــن ألاطفـ ا بكــــونهم ألاطفـ  أو صـــــديق 

ا  .يتم الوثوق به شخص 

ــ 7   املتحــرش. يجــب لومــه أبــدا وش الجــد محمــل علــى ألامــر خــذيجــب أ ، الجنســ ي لالعتــدا  الطفــل تعــرض إذاـ

ا حيث يجب إخبار الطفل. معاملته إسا ة في ساهم أنه لو كما بالذنب يشعر الطفل سيجعل باألطفال  أنه دائم 

ا مشكلة في يقع فلن ، الجسد أسرار أو الجسم سالمة عن ش ي  بأي أخبرن إذا  (Hany,2020). أبد 

ـــا  ـــن البيــــــدوفيلللمدرســــــة دور أيضــــــا  كمـــ ــ ــــة ألاطفــــــال مـ ــــي وقايــ ـــــرجتأهــــــداف ا ش ، و فــ ـــــرة  نعـ عــــــن أهــــــداف ألاسـ

 في تساعد أن يجب أن التربية الجنسية  (Meyrick &Swann)حيث يرى . تلقين التربية الجنسية وبالتحديد

 ومـا نـحيح هـو مـا التمييـب بـين علـى قـادرين ليصـبحوا الصـحيحة، واملعـارف بامل ارات والسـلوكيات الطلبة تزويد

  صـدار في مجتمع م؛ الحساسة والجنسية وإلاجتماعية ألاخالقية مناقشة القضايا على با ضافة خاطئ، هو

  (1357: 2513عبيدات وطوالبة، ).العاطفة من وليس التفكير العقال ي من نابعة حول ا سليمة قرارات

أمـــا دور إلاعـــالم فـــيمكن أن يتجســـد فـــي توعيـــة ألاســـرة مـــن مخـــاطر تـــرن ألابنـــا  مـــن دون رقابـــة، وتبصـــرهم 

إلاعالميـــة لحـــاشت التحـــرش الجنســـ ي تعتبـــر نـــاقوس بكيفيـــة حمـــايتهم مـــن التحـــرش الجنســـ ي، كمـــا أن التغطيـــة 

 (87،  2515محمود غريب، ) .خطر للمخاطر الحي تحيط باألطفال لكي تتالفاها ألاسرة في املستقبل

 : التكفل النفس ي بالطفل املختطف من قبل البيدوفيل/ 3-8

وإلاجتماعيــة لديــه يتعــرض الطفــل املختطــف مــن قبــل البيــدوفيل لصــدمتين تــؤثر علــى الجوانــب النفســية 

أش وهـي صــدمة إلاختطــاف وصـدمة التحــرش أو إلاعتــدا  الجنســ ي ولـذا فــإن التكفــل النفسـ ي بــه يتطلــب رعايــة 

 .فائقة

 تأظ ـر  حيـث. حياته لبقية ألارجح وعلى الطويل املدى على الطفل على انسيؤثر  ختطافوإلا  الجنس ي اشعتدا ف

 ملجموعــة هــن معرضــات ، الطفولــة مرحلــة فــي الجنســ ي عتــدا لال اللــواتي تعرضــن  النســا  أن الدراســات مــن عــدد

 (Shebroe, s.d, p04) .ألامد طويلة والبدنية نفسيةال الصحة مشاكل من

ـــم  ــ ـــين أهــ ــ ـــن بــ ــ ـــــل مــ ـــاس ولعــ ــ ـــــة املنــ ــــي العالجيــ ـــم الحـــ ــ ـــــا تــ ـــــــا بح هــ ـــالج علمي  ــ ـــال لعــ ــ ـــــحايا ألاطفــ ـــــدا إلا  ضــ ـــ ي عتــ ــ   الجنســ

 طـــوره . (TF-CBT) الســلوكي الــذي يركــز علــى الصـــدمات؛العالج املعرفــي والتكفــل نفســيا بهــم هــو وإلاختطــاف
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 ,Berliner and Saunders ,1996 & Cohen and Mannarino, 1996 & Deblinger) وقيمـه 

Lippmann, and Steer ,1996) علـــى الجنســ ي عتـــدا إلا  عواقــب لعــالج املســـتخدمة البــرامج فــي بحـــ هم فــي 

 هــو الســلوكي املعرفــي العــالج نمــوذج أن (Saunders, Berliner, and Hanson ,2004) يعتبــرو  ألاطفــال،

: الصـدمة إلـى املؤدية ألاربعة الديناميكيات مع العالج هذا يتعامل. التجريبية الناحية من املدعوم الوحيد العالج

 ,.Sánchez-Meca et al) .ذشنبالخـــ والشـــعور  بـــالعجز والشـــعور  والوصـــم، ،صـــدمة إلاعتـــدا  الجنســـ ي

2011,p69) 

ــا ثبــت قــدو   تقليــل إلــى با ضــافة للطفــل، مودعمــ ألابــا  وألام ــات م ــارات تحســين علــى يعمــل TF-CBT أن أيض 

  الاسـترخا  تنميـة ؛ الصـدمات حـول  النفسـ ي التثقيف TF-CBT لـ العالجية املكونات تشملكما  ،الوالدين ضائقة

( ألاحــداث) الحــدث ســرد ؛ والســلوكيات واملشــاعر ألافكــار بــين الــروابط ف ــمو  املشــاعر تحديــد ؛وم ــارات التعامــل

ـــ دها الحــــي الصــــادمة ـــار اللفظيــــة واملعالجــــة منهــــا عــــا ى أو الطفــــل شـ ـــلوكيات واملشــــاعر لألفكـ  ؛ بهــــا املرتبطــــة والسـ

 ملثــل التعــرض إدارة كيفيــة طفــالألا  لتعلــيم محاولــة فــي الصــادمة( ألاحــداث) بالحــدث للتــذكير التــدريجي التعــرض

 معظـــم تقســيم يـــتم. الوقايــة/  الســـالمة م ــارات وتعزيـــز ؛ والطفــل الرعايـــة مقــدم عمـــل بــين الجمـــع ؛ كرالتــذ هــذا

 يتم ، ذل  ومع. حدة على شخ  كل مع جلسة املعال  إجرا  مع الرعاية ومقدم الطفل بين بالتساوي  الجلسات

 Vanderzee et). واملعال  الرعاية ومقدم الطفل من كل فيها يحضر مشتركة كجلسات الجلسات بعض إجرا 

al.,2019 :516)  

 والتــدريب الصــحية الجنســية والحيــاة ألاطفــال، علــى الجنســ ي عتــدا إلا  حــول  التثقيــف با ضــافة إلــى دوره فــي

 (Sánchez-Meca et al., 2011,p69) . .الشخصية الجسم سالمة م ارات على

 برنــامج (Jaberghaderi, Greenwald, Rubin, Zand, and Dolatabadi ,2004) اسـتخدم كمـا

 والعــالج  النفســية الــدراما علــى القائمــة البــرامج اســتخدام تــمو  .(EMDR) العــين حركــة تحســس معالجــة إعــادة

اإ ألاكثر العالجات كانت، و باللعب  يتمثل والذي العميل، على يركز الذي العالج على تعتمد الحي تل  هي ستخدام 

 علـى الـدعم بـرامج تطبيـة تم كما، الطفل لدى الذات على عتمادوإلا  الذاتي الوعي تمكين في منه الرئيس ي ال دف

 Sánchez-Meca). وألاسـرة الطفـل حمايـة خـدمات قبـل مـن روتينـي بشـكل تقـديم ا يـتم والحـي ، وألاسرة الطفل

et al., 2011,p70)  

 : خاتمة

تعــــد جــــرائم إختطــــاف ألاطفــــال لغــــرض إلاعتــــدا  الجنســــ ي أو بــــاألحرى جــــرائم إختطــــاف ألاطفــــال مــــن قبــــل 

مصــــاب بالبيــــدوفيليا، مــــن أهــــم وأبــــرز القضــــايا الحــــي كانــــت وشزالــــت وســــتبقى تعــــا ي منهــــا جــــل املجتمعــــات دون 

ـــعدة،  ـــف ألاصــ ـــي مختلــ ـــار  وتـــــداعيات فــ ـــن آثــ ـــاهرة مــ ـــرة، وهـــــذا ملـــــا تخلفـــــه هـــــذه الظــ ـــا والفقيــ ـــت نا  الغنيـــــة منهــ إســ

راب النفسـ ي، الـذي جعـل مــن إجتماعيـة  تتــأرجح مـابين الجريمـة وإلاضـط-نفسـو -والبيـدوفيليا هـي ظـاهرة بيـو 

هـــذا ألاخيـــر مبـــررا  رتكـــاب هـــذه الجـــرائم فـــي حـــة ألاطفـــال وححـــل قـــتل م وأيضـــا مبـــررا لتخفيـــف الحكـــم علـــيهم، 

وبالرغم من أن البيـدوفيليا إضـطراب نفسـ ي حسـب الـدشئل والتصـنيفات الدوليـة والعامليـة لألمـراض، أضـف 



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
133 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

اكل نفســية بسـبب إنحرافـه الجنسـ ي إش أن هـذا ش يعــد إلـى ذلـ  ملـا يعانيـه هــذا البيـدوفيل مـن صـعوبات ومشـ 

عــذرا ليــتم الغفــر لــه  بعــد إرتكابــه لجريمتــه  بــل شبــد مــن ردعــه وردع أمثالــه، ألن جريمتــه ســتحدث شــرخا فــي 

ـــي  ـــية وإجتماعيــــة فــــي أســــرة الطفــــل، ناهيــــ  عــــن املشــــاكل وإلاضــــطرابات النفســــية الحـ املجتمــــع و مشــــاكل نفسـ

و إلاعتـــدا  الجنســـ ي علـــى الطفـــل، مـــن بينهـــا تقمـــ  ســـلون املعتـــدي، وإلاصـــابة ســـتخلف ا جريمحـــي إلاختطـــاف 

 .بالبيدوفيليا مستقبال 

 : وإنطالقا ملا تقدم نقترح مايلي

ــ ضــرورة توعيــة ألام ــات وألابــا  حــول أهميــة تقـديم التربيــة الجنســية القائمــة علــى تعــاليم الــدين إلاســالمي 

س الـذين يتربصـون باألطفـال  ختطـاف م وإلاعتـدا  جنســيا للطفـل  وهـذا مـن أجـل حمايتـه مـن ضــعاف النفـو 

 ( .كالبيدوفيليا)عليهم، ثانيا من أجل حمايته من إلاضطرابات أو إلانحرافات الجنسية 

ـ إعداد برامج إرشادية للوالدين حول كيفية تقديم التربية الجنسية بما يتناسـب مـع عمـر الطفـل و نوعـه 

ـــن الجــــرائم ، إلاجتمــــاعي وإرشــــادهم حــــول كيفيــــة ال ـــع الطفــــل عنــــد تعرضــــه ل ــــذا النــــوع مـ تصــــرف والتعامــــل مـ

با ضافة إلى إعداد أيضا برامج إرشـادية ووقائيـة للطفـل نفسـه تسـاعده علـى تعلـم كيفيـة الـدفاع عـن نفسـه 

 .وحماية جسده من البيدوفيل

 .س يـ إعداد برامج عالجية فعالة تهتم بالطفل وأسرته بعد تعرضه لإلختطاف وإلاعتدا  الجن

 : املراجعقائمة

ــــونيا  - ــــي، صــ ـــــان ".أنواعهةةةةةةا والطةةةةةةرق العالجيةةةةةةة  –أسةةةةةةبابها " إلانحرافةةةةةةات الجنسةةةةةةية  ( .2554.)براميلــ : لبنــ

 .املؤسسة الحديثة للكتاب 

(. ترجمـة جـابر لبـوع. )مشكلة صحية وقانونية واجتماعيةة: البيدوفيليا(. 2525. )ترابازو أرياس، فيكتوريا -

 . 16 -54، العدد والبحوث في العلوم إلاجتماعيةمركز تفاعل للدراسات 

 :عالجةه وطةرق  وآثةاره، باألطفةال، الجنسة ي التحةرش سةبابأ(. 2517.)الطريـف، غـادة ، .الجبيلـة، الجـوهرة -

 .143-178،(52)26، مجلة جامعة املل  خالد للعلوم إلا سانية. سوسيونفسية دراسة

خالصةةةةة الةةةةدليل التشخيصةةةة ي و إلاحصةةةةائي الخةةةةامس لإلضةةةةطرابات العقليةةةةة ( . 2511.)لحمــــادي ، أنــــور ا -

DSM-5 العربية للعلوم ناشرون :، الدار لبنان . 

اسـتنادا .  11-إلاضطرابات العقلية والسلوكية في التصنيف الةدولي  لألمةراض (. 2521. )الحمادي، أنور  -

 Book.com%20%20%D8%A7%D9% 2011%20(1).pdf-file:///C:/Users/shift/Downloads/Noorمن 

مجلــة . نةةف الجنسةة ي املقتةةرن بجةةرائم إختطةةاف ألاطفةةالالع(. 2518.)، وزا ــي، آمنــة.دبــاش ،عبــد الــر وف -

 .86-71،(52)13،املفكر

. "النفسية -ألاسرية -السلوكية -التحصيلية"مشكالت املراهقة وأساليب العالج (. 2519.)رفاعى، عادل -

 .كنوز للنشر والتوزيع: القاهر

 .ألاديبمنشورات دار : وهران. علم النفس املرض ي للراشد (.س.د.)زروالي، لطيفة -

file:///C:/Users/shift/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø§Ø¶Ø·Ø±Ø§Ø¨Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ù�Ø§Ù�Ø³Ù�Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØµÙ�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ø£Ù�Ø±Ø§Ø¶%20ICD%2011%20(1).pdf
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 . 112-47،(52)52،الجزائرية للطفولة والتربية

معلمةي الدراسةات إلاجتماعيةة نحةو تةدريس  اتجاهات( . 2513.)، و طوابلة، هادي محمد .عبيدات، ها ي -

 .1317-1356، ( 9) 95، مجلة العلوم التربوية .  التربية الجنسية في املدارس

 -البيدوفيليا وعالقتها بجرائم الاختطاف والاعتداء الجنس ي ألاطفةال فةي الجزائةر (. 2521. )عزري، نزيهـة -

 .  119 -137، (53) 53، املجلة العلمية للعلوم التربوية والصحة النفسية. قانونية  -مقاربة نفسية

قةراءة سيكوسوسةيولوجية )ألاطفال في الجزائر  اختطافظاهرة (. 2517.)، عريوة،  سمة.فنيش، حنان -

 . 129-119،(57)59، مجلة تاريخ العلوم. (في واقع وأفاق الظاهرة وعالجها

علةةةةةم الةةةةةنفس املرضةةةةة ي ( . 2516.)،  جـــــون ، نيـــــل.، دافيســـــون ، جيرالـــــد . ، جو ســـــون، شـــــيري .ــــــكرينغ ، آن -

ترجمة أمثالي هـادي الحويلـة ، فاطمـة عيـاد ، شـويخ هنـا  ، . )لدليل التشخيص ي الخامسإستنادا على ا
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 – واختفائهم ألاطفال اختطاف ظاهرة بانتشار وعالقتها الاجتماعية الظروف 

املعالجة وسبل والواقع ألاسباب  

Social conditions and their relationship to the spread of the 

phenomenon of kidnapping and disappearance of children - causes, 

reality and ways of treatment 

عمر حسيني -د  زهرة شوشان -د   

8جامعة الجزائر  جامعة البويرة 

  

 :ملخص

 ألاطفال اختطاف ظاهرة بانتشار وعالقتها الاجتماعية الظروفهدفت الدراسة الحالية للكشف عن       

واقع الظروف ،  وهذا من خالل الدراسة الحي أجريناها على "...املعالجة وسبل والواقع ألاسباب – واختفائهم

ووشية بمدينة  أسرة 65خالل الاستبيان املوزع إلكترونيا علىمن الاجتماعية املسببة ل ذه الظاهرة الخطيرة 

و باشعتماد على الاستبيان "  املنهج دراسة حالة" ، أما املنه  املتبع في الدراسة فقد تم الاعتماد على املدية

ومحاولة في املجتمع الجزائري   هرة اختطاف ألاطفال واختفائهمخطر ظااملصمم ل ذه الدراسة، و وفقا لبعد 

 .للوصول إلى نتائج محددة ألسباب هذه الظاهرة من أجل البحث عن سبل ملعالجة هذه الظاهرة

 .اختفا  أطفال -اختطاف أطفال  -ظاهرة – ظروف اجتماعية: الكلمات املفتاحية 

Summary: 

The current study aimed to reveal the social conditions and their relationship to the spread of the 

phenomenon of kidnapping and disappearance of children - causes, reality and ways of 

treatment...", and this is through the study we conducted on the reality of the social conditions 

causing this dangerous phenomenon through a questionnaire distributed electronically to 60 

families in the city of Medea. As for the method used in the study, it was based on the “case study 

method” and based on the questionnaire designed for this study, and according to the dimension 

of the risk of the phenomenon of kidnapping and disappearance of children in Algerian society 
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and an attempt to reach specific results for the reasons for this phenomenon in order to search 

for ways to address this phenomenon. 

Key words :Social conditions - phenomenon - kidnapping of children - disappearance of 

children. 

  

 : مقدمة

تعد ظاهرة اختطاف ألاطفال وإخفائهم ظاهرة عاملية عابرة للحدود واملجتمعات متخطية حاجز الزمان، 

تس م فيها العديد من العوامل الاجتماعية والنفسية على السوا ، هذه الظاهرة الخطيرة أصبحت تهدد 

رة على استقرار املجتمع، كيان الرد وألاسرة  و املجتمع على السوا ، ملا تتركه من آثار سلبية سي ة وخطي

وعلى التوازن الاجتماعي والنفس ي للفرد من ج ة  أخرى، وعلى هذا ألاساس جا  بحثنا ليدرس هذه الظاهرة 

الخطيرة من زاوية الظروف الاجتماعية الحي تعد محفزا قويا شرتكاب هذا النوع من الجرائم  الخطيرة، 

ل بمركبيها الذكوري وألانثوي على حد سوا ، ومن خاصة وأنها تمس ف ة هشة وحساسة هي ف ة ألاطفا

خالل العينة الحي قمنا باختيارها  سوف نحاول معرفة أهم الظروف الاجتماعية الحي تدفع بمرتكبي تل  

 (  عمر حسيني و زهرة شوشان، دت، دص) . الجريمة إلى ارتكابها

  :اؤل آلاتي هيالدراسة من خالل التس مشكلة من خالل ما تم عرضه في املقدمة فإن

 ماهي الظروف الاجتماعية الحي تدفع  ألاطفال باششخا  إلى ارتكاب جريمة اختطاف وإخفائهم في الجزائر   -

 وما عالقة تل  الظروف بانتشار تل  الظاهرة؟ .؟

 :تساؤالت الدراسة

 اختطاف جريمة ارتكاب إلى باألشخا الجزائرية  ألاشخا  تدفعالحي  الدوافعهل توجد فروق في نوعية  -

 .؟   الجزائر في وإخفائهم

ألاشخا  والحي تدفع م شرتكاب جريمة اختطاف الاطفال الحي تواجه  الظروفهنان فروق في نوعية  هل -

 .؟ واخفائهم

 .؟من جرا  اختطاف ألاطفال وإخفائهم في الجزائرالحي تواجه ألاسر الجزائرية الخاصة  آلاثار ماهي أبرز  -

 :فروض الدراسة

 اختطاف جريمة ارتكاب إلى  باألشخا  الجزائرية ألاشخا  تدفع الحي الدوافع نوعية في فروق توجد -

    الجزائر في وإخفائهم

 الاطفال اختطاف جريمة شرتكاب تدفع م والحي ألاشخا  تواجه الحي الظروف نوعية في فروق هنان -

 .واخفائهم

 .الجزائر في وإخفائهم ألاطفال اختطاف جرا  من الخاصة الجزائرية ألاسر تواجه الحي آلاثار أبرز  -

 :يمكن حصرها فيما يلي: أهداف الدراسة
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  تدفع ألاشخا  إلى ارتكاب جريمة  اختطاف ألاطفال وإخفائهم في الجزائرالحي  ألاسبابالتعرف على أهم  - 

اختطاف ألاطفال وإخفائهم في تدفع ألاشخا  إلى ارتكاب جريمة الحي  الظروف الاجتماعيةمعرفة نوعية  -

 .الجزائر

 :أهمية الدراسة

 :ألاهمية النظرية-1  

املساهمة في إثرا  أحد مجاشت الدراسات الاجتماعية في مجال ألاسرة، و ذل  من خالل تبيان أهم  -

 .تدفع ألاشخا  إلى ارتكاب جريمة اختطاف ألاطفال وإخفائهمأنها  نرى الحي  الظروف

 :العمليةألاهمية  -2

وكل  ورجال القانون،  لفت انتباه املختصين في مجال علم الاجتماع  وعلم الاجتماع العائلي ألاسري  - 

الجزائري من جانب  في املجتمع جريمة اختطاف الطفال وإخفائهم خطورةالعاملين في هذا القطاع إلى 

العمل على تجاوز هذه الصعوبات ، ومن ثم هذه الظاهرةالخوف من عدم الاستقرار ألاسري في ظل انتشار 

 .كما يجب

 :حدود الدراسة

 .أسرة جزائرية (65)تكونت عينة الدراسة من  :الحدود البشرية -

 .دولة الجزائر(  املديةمدينة : ) الحدود املكانية -

 .2522 أفريل و مارسخالل ش ري : الحدود الزمنية -

 :تحديد مصطلحات الدراسة

 (:  Social conditions) اجتماعية ظروف -1

 ، الاجتماع علم دراسة موضوع وهى املجتمع بسلطان شعور  يصحبها و أفراد بين عالقة قوام ا ظاهرة كل هي"  -

 – كايم دور  عند – وتتصف ، فردية إرادة أو مزاج وليدة تكون  وش ببعض بعض م الناس اجتماع عن وتنشأ

حة الصحة، وحة التعلم، وحة : ولألسرة حقوق مثل.  بطاعتها ألافراد تلزم أنها بمعنل.  وإلالزام الق ر بصفة

–". نقل التراث واللغة عبر ألاجيال، والوظيفة: السكن ألامن، كما لألسرة واجبات مثل

(https://ontology.birzeit.edu/term.2022.p01) 

 (: phenomenon) ظاهرة -8

 العام، الاستخدام في و. مراقبته يمكن حدث أي على يطلة لفظ هي  (Phenomenon: با نجليبية) الظاهرة"

ا الظاهرة  مالحظته يمكن حدث أي هي الظاهرة العلمي الاستخدام في. عادي غير حدث إلى تشير ما كثير 

 أو وتسجيل للمراقبة معينة أج زة استخدام الظاهر ومراقبة العلمية املالحظة تتطلب وقد ورصده، ومراقبته

 (https://ar.wikipedia.org/wiki/.2022.p01) .". الظاهرة بهذه املتعلقة البيانات تجميع

 (:kidnapping of children) أطفال اختطاف -3
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 الوالدين حضانة من( الرشد سن بعد يبلغ لم طفل) قاصر انتباع هو ألاطفال سرقة أو ألاطفال اختطاف"   

ا املوكلين عليه ألاوصيا  أو للطفل الشرعيين  )..حة وجه دون  برعايته قانوني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/.2022.p01.) 

 (:disappearance of children). أطفال اختفاء -4

 الوالدين حضانة من( الرشد سن بعد يبلغ لم طفل) قاصر انتباع هو ألاطفال سرقة أو ألاطفال اختطاف

ا املوكلين عليه ألاوصيا  أو للطفل الشرعيين  (ar.wikipedia.2022.p01) ..حة وجه دون  برعايته قانوني 

 :إلاطار النظري للدراسة 

 : العوامل الاجتماعية املؤدية إلى إنتشار ظاهرة إختطاف ألاطفال واختفائهم -*

يقصد بالظروف الاجتماعية تل  العوامل الحي تحيط بالشخ  منذ مولده وتتعلة بعالقاته مع غيره من 

الناس في جميع أطوار حياتهذن وتؤثر  في تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، لذل  نتناول بالدراسة صلة 

 . ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهم  بتل  الظروف الاجتماعية 

  :وعالته بارتكاب جريمة اختطاف ألاطفال واختفائهممجتمع ألاسرة  -1

تعد ألاسرة أهم العوامل الحي تس م في تكوين شخصية الفرد ، وتؤثر في توجيه سلوكه، ألنها البي ة ألاولى 

الحي يحل بها الوليد، وتحتضنه منذ ان يرى نور الحياة، ويبدا فيها حياته كما يقض ي فيها طفولته، فيرسب 

 . ته ما يدور فيها من أحداث، وينطبع في مشاعره ما يتاله من قسوة وعنف أو رقة وحنان في ثنايا شخصي

ول ذا كان لألسرة دور ش يمكن إنكاره في سبيل ميل الحدث إلى السلون إلاجرامي أو عزوفه عنه، فاألسرة 

املتماسكة الحي تقوم على الود والتفاهم بين الوالدين من ج ة وبينهما وبين ألابنا  من ج ة ثانية، وكان 

يتمتعان بصحة جيدة سوا  من الناحية  دخل ا مناسبا يؤمن ألفرادها حدا أد ى من الرخا  وكان كال ألابوين

العضوية أو النفسية، يخرج منها شخصية سوية تقاوم كل إغرا  يدفع بها إلى هاوية الجريمة، أما ألاسرة 

املفككة ذات الكيان املتصدع الحي يغشاها الخالف والشجار ونضب منها معين الحنان والرحمة، أو كان أحد 

ألامراض العضوية أو النفسية أو العقلية أو غاب عنها بسبب املوت أو  ألابوين أو كالهما يعا ي من أحد

الطالق أو العمل، أو كان دخل ألاسرة ش يكفي لسد احتياجاتها الضرورية، كان ذل  دافعا شنتهاج أبنائها 

سلون الجريمة، ويساعد الحدث إلى الانزشق نحو من يستغله من املجرمين ورجال السو  شسيما وأن 

    ث  طيع س ل إلانقياد    الحد

 :التفك  املادي ألاسري  -1-1

يرجع التفك  املادي لألسرة إلى عدة عوامل سلبية تمارس تأثيرا إجراميا مباشرا على الفرد، منها عدم وجود 

ألابوين معا في نطاق ألاسرة أو غياب أحدهما كما في حالة غياب ألاب عن ألاسرة إذا مات أو  جند في السل  

كري أو سجن أو سجر أسرته لفترة طويلة لعمل أو خالفه، وكذل  الحال بالنسبة إلى ألام إذا ماتت أو العس

سجنت أو طلقت أو  لغيابها عن املنبل أغلب الوقت ولو من أجل الرزقـ أو انصراف أحد الوالدين بعالقة 

حرم الطفل من مصدر يعد عشة تل يه عن الطرف آلاخر ، وعن مقتضيات رعاية ألابنا  ففي هذه الحاشت ي
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من أهم املصادر لتهذيبه وتقويمه ورعايته، ويشكل ذل  أحد العوامل الحي قد تدفع به إلى سلون سبيل  

 .الجريمة مستقبال، وقد يضطر إلى الفرار من ألاسرة بحثا عن الرعاية والعطف خارج ا

وبين السلون إلاجرامي، فقد أثبت وتشير إلاحصا ات الجنائية إلى وجود صلة بين التفك  املادي لألسرة 

من املجرمين العائدين ينتمون إلى  ) %70  (من املجرمين العاديين و سبة   %40))إحصا  فر س ي أن  سبة 

من الجانحين ألاحداث ثبت أنهم  جميعا من أسر  144) (أسر  متصدعة، كما أجري بحث في أملانيا على

فوزية .)من املجرمين ينتمون إلى أسر متصدعة أيضا (%40)مفككة، كما دلت إحصا ات أمريكية أن  سب

 (176،ص1270عبد الستار، 

 :املعنوي لألسرة التفك  -1-8

يقصد بالتفك  أو التصدع املعنوي لألسرة أن تسودها عالقات س لة مع وجود ألابوين معا، فيكثر بينهما 

خر وتقديره، أو يكون كالهما أو أحدهما الشجار والشقاق واملشاحنات ، ما يؤدي إلى افتقار كل منهما حب ألا 

قدوة سي ة لألبنا  في إلاجرام أو الانحراف سوا  تمثل ذل  في عادات غاية في السو  كا دمان على الخمر أو 

املسكرات، أو الاعتياد على القمار أو ممارسة أعمال منافية لألخالق أو تتسم بطابع إلاجرام ومثال ا 

ة، أو الاستجدا  من الغير، مما يؤدي إلى انصراف ا عن العناية بأبنائهم التحريض على ارتكاب الجريم

 .وتهذيبهم وتوجيه م، وهو أحوج ما يكون لذل  في هذه املرحلة من العمر

ويضاف إلى ما سبة ج ل الوالدين بطرق التربية السليمة سوا  اكان ذل  با همال املطلة للطفل أو 

ديه الشعور بالظلم والكبت فينشأ مشبعا بهذا الشعو، وقد يدفعه بمعاملته بقسوة وغلظة، مما يولد ل

ذل  إلى ال روب من ألاسرة لينضم إلى مجتمع املنحرفين والفاسدين لتصريف ما بداخله من مشاعر 

 .السخط والحرمان في صورة سلون إجرامي

ويساهم في هذا النوع من التفك  سو  املعاملة الحي يتلقاها الطفل نتيجة الطالق أو بزواج أحد الوالدين 

بزوج أخر، فالطالق يعد من أهم صور الاضطراب ألاسري وأخطرها على تكوين شخصية الطفل، كما ان 

 ا، ش سيما إذا تلقى ألابنا  زواج أحد ألابوين  بزوج أخر يترن آثارا نفسية سي ة على الطفل ش يمكن تجاهل

 (    804، ص1271فتوح الشاذلي، .)معاملة سي ة من الزوج الجدي، وهذا ما يحدث في غالب ألاحيان

ألابنا  في ألاسرة يؤثر على دورها في إلاشراف والرعاية عليهم، كما يؤثر على إمكانياتها املادية من   كما أن كثرة

من حيث املسكن، وتفير ما يكفيهم من كميات الطعام وغيره من حاجاتهم حيث توفير املساحة املناسبة ل م 

الضرورية، مما يترتب عليه ضعف  شأة ألابنا  تربويا وعاطفيا ونحيان، فيولد املشاحنات العديدة بينهم، 

مأمون سالمة، د س، ص .) ويخلة نوعا من عدم التالف أو التكيف لدى الطفل فينساق إلى الجريمة مستقبال

868)  

وفي هذا إلاطار يالحظ أن ترتيب الابن بين أفراد ألاسرة له أثر على تكوين شخصيته، كما أن الابن الوحيد 

املدلل تبدو  عليه مظاهر القلة والاضطراب وألانانية مما يفسد شخصيته ويجعل ا هشة، ويالحظ أيضا ان 

ما تتأثر البنت الوحيدة بين الذكور الابن الذكر الوحيد بين إلاناث يتأثر ببعض الخصائ  ألانثوية، ك

   (147، ص8558علي عبد القادر القهوجي،.) ببعض  عادات البنا  الذكور 
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من ألاحداث الجانحين الذكور كانت العالقة بين ( %63) وأشارت إحصا ات أجريت في أملانيا أن  سبة  

التفاهم يسود العائالت الحي ينتمين من الفتيات املجرمات كان الخالف وعدم ( %82) أبويهم سي ة، و سبة 

منهم (  65%)مجرم من العائدين أن  سبة ( 155)إليها، كما أثبتت دراسة أخرى أجريت في أملانيا أيضا على 

من الجانحين ألاحداث ( 199)قد  شأوا في ظل في ظل مبادئ تربوية غير سليمة، وأجريت دراسة أخرى على 

) كان أبا هم من مدمني الخمور، و ( %31)هم كان والد كل منهم مجرما، و من( %32)في أملانيا بينت أن  سبة 

منهم كانوا وحيدي آبائهم، كما أشارت ( %22)كان أحد أبويهم مصابا بمرض عضوي أو نفس ي، وأن ( 11%

من املجرمين  شأوا في أسر  يسودها سو  ( %45،1) إلاحصا ات في الوشيات املتحدة ألامريكية أن  سبة 

           (162فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص.) وإلاجرام وإلادمان على تعاطي الخمور  الخلة

 :العوامل التي تؤدي إلى تكوين العالقات الاجتماعية2-

ملا كان العالقات الاجتماعية م مة في إدامة عملية التفاعل الاجتماعي بين ألافراد والجماعات، فإن تكرار 

على استمرار وجود هذه العالقات لحاجة الحياة البشرية إليها والعائلية على  عملية التفاعل هذه ساعدت

 .وجه الخصو 

 (100-103، ص ص 1270الخشاب مصطفى، ): ومن أهم العوامل الحي بلورت طبيعة هذه العالقات وبنيتها

 : إلاشباع الشخص ي -2-1

مة والاستمرار وذل  رغبة منهم في يطور ألافراد والجماعات عالقات اجتماعية بينهم لتتخذ صفة الديمو 

توفير وسد الحاجات النفسية ل م، وتحتاج الحياة البشرية العائلية إلى خلة أنماط ل ذه العالقات لكي 

تبعث السرور والبهجة إلى نفوس م وهذا واضح في عالقات الصداقة الحي يقيمونها مع بعض ألافراد ، أو 

ندهم إلى جماعات معينة، إضافة إلى قيام عالقات محبة بين روابط املحبة والتعاون وألالفة الحي تس

 .أعضا  العائلة كاألبنا  وألابا  أو مع ألاقارب

 : كةر ألاهداف واملصالح املشت-8-8

تعتبر الرغبات الفردية واملصالح وألاهداف املتبادلة بين ألافراد هي عامل م م في تجمع م وتكوين عالقات 

شون حياتهم الخاصة والعامة، فيتفة  ألافراد ويتعاونون فيما بينهم للوصول إلى اجتماعية يما بينهم لتنمية 

غايات يسعون إليها ألاسرة  أو املجتمع، وعلى هذا ألاساس ف م بحاجة إلى بنا   عالقات اجتماعية فيما 

هذه  أو توفير الحوافز ل م، فصاحب في مثل. بينهم ومن خالل ا يستطيعون الوصول إلى ما يرغبون إليه

 الوضعيات مجبر وملزم على تأدية هذه الوظائف

 :نظرية روس كمعيار للعالقات الاجتماعية -3

يعتقد روس أن العالقات الاجتماعية بين ألافراد الحي تظ ر في الحياة الاجتماعية تقوم على أساسين هما 

 :الصراع والتعاون، ويصنف العالقات الاجتماعية إلى ما يلي

وينطوي هذا على تجمع ألافراد واندماج م مع بعض م البعض ألاخر عن  طرية : عتكوين املجتم -3-1

 .التباوج وإلاختالط
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وتعتمد هذه العملية على قيام العالقات الزواجية و شأة النظم وألاوضاع : التنشة الاجتماعية -3-8 

 .لألفرادالتربوية ويلعب التقليد الاجتماعي دورا كبيرا في بلورة ألانماط السلوكية 

بعد أن يتم اجتماع ألافراد وتس ل عملية الاتصال بينهم تنشأ نزعة ال يمنة والتسلط : نشأة السيادة -3 -3

لجماعة على جماعة أخرى، وتنطوي هذه العملية على فرض التعامل بالقوة ألجل أن يخضع ألافراد إلى 

 .النظم وألاوضاع السائدة

في اتساع مدة املناقشة بين الجماعات، ويدخلون في صراع فيما بينهم وتنعكس هذه العملية : املقاومة -4 -3

 .نتيجة لتباين الفصائل الاجتماعية

وتعتمد هذه العملية على املساعدة املتبادلة وتقسيم العمل والتنظيم في عملية التبادل : التعاون  -0 -3

 (885-810الخشاب مصطفى، مرجع سابق ، ص ص ) . للمنافع بين ألافراد

وينطوي على الباين والتمايز الطبقي ثم الا عزال ثم خضوع بعض الطبقات واستسالم ا : التدرج -6 -3

 .للبعض ألاخر

وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة للتباعد والا عزال واتساع ال وة بين الطبقات وزيادة : الكراهية والنفور  -3-7

 .الحسد الاجتماعي

وتحلل لروابط الاجتماعية وسيادة  ة الاجتماعيةوتنظوي هذه على ضعف الرقاب: الفردية -2 -3

 (885-810الخشاب مصطفى، مرجع سابق ، ص ص ) . التياراتوالنبعات إلا سانية

  :الدراسات السابقة

 . على حسب علم الباحثين فإن هذه الدراسة تعتبر أو ل دراسة أجريت على هكذا موضوع في الجزائر

 إجراءات التطبيق

 :منهج الدراسة 

باعتباره يقوم على جمع البيانات وتحليل ا "  منهج دراسة حالة"  املنه  املالئم لطبيعة الدراسة الحالية هو

 .إحصائيا بطرق ارتباطيه وأخرى فارقيه

 :مجتمع وعينة الدراسة 

: اشتملت هذه الدراسة على عينة من ألاسر يحكم ا أبا  من الجنسين ذكور وإناث، والذين قدر عددهم ب

 :رة، ويمكن إدراج خصائ  العينة كما يليأس 65

 يبّين خصائص عّينة الدراسة حسب متغيري الجنس ( 51)جدول رقم

 العدد وانسبة نوع ألاسرة

 النسبة العدد

 %66.66 45 نواتيةأسر 
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 %33.34 85 ممتدةأسر  

 %155 65 املجموع

 تمثل أسر نواتيةأسرة ( 95) أسرة، منهم(65) إلى أّن عدد أفراد العّينة بلغ عددهم ( 51)يشير الجدول رقم    

 %(. 33.39)أي بنسبة تمثل أسر ممتدةأسرة (  25)و %(.  66.66)أي بنسبة

 :والشكل التالي يوضح الفرق بين حجم نوع ألاسرتين في هذه العينة

 
 :الفرق بين حجم نوع ألاسرتين في هذه العينةيوضح ( 51)والشكل رقم 

 :أدوات الدراسة وخصائصها السوسيولوجية

سيكولوجية الجرائم ألاسرية في دراسة حول (   محمد حسن غانم) تم استخدام استبيان من إعداد    

 ، خا  بالتعرف على درجة إلاستقرار ألاسري  املنشورة في الصحف املصرية باستخدام تحليل املضمون 

 :، وهذا من وج ة نظرة ألازواج، وقد تكونت ألاداة في صورتها النهائية من جزئينألاسرةلدى 

  -تضمن بيانات أولية عن املفحوصين تمثلت في البيانات العامة: الجزء ألاول 

تضمنا الفقرات الحي تقيس درجة إلاستقرار بين قبل الزوجين في ألاسرة الجزائرية،  :الجزء الثاني والثالث

: رئيسة هي( مجاشت) فقرة؛ وزعت على أربعة أبعاد  (66) من وج ة نظرهم ، حيث بلغ عدد هذه الفقرات 

 .  اعيةالظروف املتعلقة بالعالقات الاجتم، الظروف النفسية، الاجتماعية الظروف، الظروف الاقتصادية

يقابله الدرجة ( ش/ عم) وقد قمنا في هذه الدراسة بتعديل  جز  من فقرات الاستبانة على مقياس ثنائي     

درجة وفة ما ( 3-2-1)يقابله الدرجات ( نادرا/ أحيانا/ دائما ) ، والجز  ألاخر على مقياس ثاليي ألابعاد (1-2)

 .يخدم هذه الدراسة
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حويل فقرات السلم الثاليي إلى سلم ثنائي بهدف تس يل قرا ة وتفسير النتائج، وفي مرحلة التحليل تم ت      

-9من الجز  الثا ي و  1-1: وهذه الفقرات هي) وقد تم إعادة ترميب فقرات الاستبانة السلبية لتصبح ايجابية 

 :وعليه أصبح السلم الثنائي يعني(. من الجز  الثالث 4-13-16-17

 . ظروفش توجد ( 1)

 . ظروفوجد ت( 2)

 .والجدول التالي يبين طبيعة فقرات ألادا  وتوزيع الفقرات على أبعاد الدراسة

 توزيع فقرات أداة الدراسة عل أبعادها الرئيسية( 58) الجدول 

 فقرات السلم الثالثي ألابعاد

 (دائما -نادرا -أحيانا) 

 املجموع (ال -نعم) فقرات الجزء الثاني السلم الثنائي 

 16 .88-83-84-80-86-87-1-8-3-4-0-10 1-8 الاقتصادية الظروف

 6 7-82 1-4 الظروف الاجتماعية

 6 6-2-15-82 / الظروف النفسية

الظروف املتعلقة 

 بالعالقات الاجتماعية

/ 12-17-16-14-13-18-11-2-31-35-81-85-

12 

12 

 46 31 2 املجموع

 

 :ألاساليب إلاحصائية

 :لتطبية ألاساليب إلاحصائية التالية Spssشختبار نحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج     

 . معادلة سبيرمان براون  –الانحراف املعياري –املتوسط الحسابي -

 (.السن/ الجنس) للكشف عن الفروق ذات الدشلة الحي تعزى إلى متغيري ) Tاختبار -

 :السلم الثاليي ملتغيرات الدراسة الحالية والشكل التالي يوضح درجة فقرات
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 يوضح درجة فقرات السلم الثالثي ملتغيرات الدراسة الحالية( 58)الشكل رقم 

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

  ينالجزائري ألاشخا  تدفع الحي الدوافع نوعية في فروق توجد: " عرض نتائج الفرضية ألاولى التي تنص على

 "    الجزائر في وإخفائهم اختطاف جريمة ارتكاب إلى

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لدرجة استجابة 

 جريمة ارتكاب الجزائريين إلى ألاشخا  تدفع الحي الدوافع نوعية في فروقالاملفحوصين على مجاشت 

 : من وج ة نظرهم ؛ كما يبينه الجدول  التالي   الجزائر في وإخفائهم اختطاف

 جريمة ارتكاب إلى  الجزائريين ألاشخاص تدفع التي الدوافع نوعية في فروقاليبين ( 53)الجدول رقم

 .   الجزائر في وإخفائهم اختطاف

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي مجاالت الدراسة

 5.37 1.77 الاقتصادية الظروف

 5.35 1.22 الاجتماعية الظروف

 5.37 1.77 النفسية الظروف

 5.33 1.05 الاجتماعية بالعالقات املتعلقة الظروف

 الدوافع نوعية في الفروقأن أعلى متوسط حسابي لدرجة استجابة ألاسر فيما يخ  ( 53) يبين الجدول رقم

(  1.84)في الجزائر قد بلغ   الجزائر في وإخفائهم اختطاف جريمة ارتكاب الجزائريين إلى ألاشخا  تدفع الحي

 اختطاف جريمة ارتكاب الجزائريين إلى ألاشخا  تدفع الحياجتماعية دوافع وهذا يشير إلى انه توجد 

 .  .في الجزائر الجزائر  في وإخفائهم

y = 0,6x + 10 
R² = 0,0146 
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 ، إذ بلغالاجتماعية بالعالقات املتعلقة الظروففي حين أظ رت النتائج أن هنان نوع من التماس  بخصو  

  (1.15) متوسط الاستجابة 

 في وإخفائهم اختطاف جريمة ارتكاب إلى  الجزائريين ألاشخا  تدفع الحي الدوافع نوعيةوالشكل التالي يوضح 

 .الجزائر

 
 اختطاف جريمة ارتكاب إلى  الجزائريين ألاشخاص تدفع التي الدوافع يوضح نوعية( 53)شكل رقم 

 .الجزائر في وإخفائهم

 شرتكاب تدفع م والحي ألاشخا  تواجه الحي الظروف نوعية في فروق هنان"  :الفرضية الثانيةعرض نتائج 

 ". واخفائهم الاطفال اختطاف جريمة

 جريمة الرتكاب تدفعهم والتي ألاشخاص تواجه التي الظروف نوعية في فروقاليبين ( 54)جدول رقم 

 واخفائهم الاطفال اختطاف

  مستو  الداللة "T"قيمة الانحراف املعياري  الوسط الحسابي الجنس مجاالت الصعوبات

 دالة 8.85- 5.12 1.65 ذكور  الظروف الاقتصادية

 5.10 1.60 إنا 

 دالة 1.60- 5.85 1.68 ذكور  الظروف الاجتماعية

 5.88 1.75 إنا 

 غير دالة 5.72- 5.31 1.02 ذكور  الظروف النفسية

المتوسط الحسابي 
1,77 1,89  
1,77 ;1,5  

االنحراف المعياري 
0,37 0,3 0.37  ;

0,33 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

المتوسط الحسابي واللنحراف المعياري لفقرات 
 اللم الثللثي للدراسة
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 5.82 1.65 إنا  

 بالعالقات املتعلقة الظروف

 الاجتماعية

 دالة 8.34- 5.88 1.47 ذكور 

 5.87 1.05 إنا 

   

بين املتوسطات ( 5.51)أن هنان فروقا ذات دشلة إحصائية عند مستوى الدشلة ( 59)يبين الجدول رقم 

 ألاشخا  تواجه الحي الظروف نوعية في الفروقالحسابية لدرجة استجابة ألاسر الجزائرية في هذه العينة في 

حسب متغير الخبرة، تعود إلى متغير الجنس، وهذا  واخفائهم الاطفال اختطاف جريمة شرتكاب تدفع م والحي

على الترتيب؛ وهي دالة إحصائيا عند "   T « -2.20 ،-1.61،-2.39"، حيث بلغت قيمةاملمتدةلصالح ألاسر 

 .5.51املستوى 

فروق ذات دشلة إحصائية بين متوسطات درجة استجابة ألاسر الجزائرية في هذه بينما لم تظ ر النتائج أي 

 الاطفال اختطاف جريمة شرتكاب تدفع م والحي ألاشخا  تواجه الحي الظروف نوعية في الفروقالعينة في 

 .5.51وهي غير دالة إحصائيا عند املستوى T (-5.74 )حسب متغير الخبرة ، حيث بلغت قيمة  واخفائهم

 اختطاف جريمة شرتكاب تدفع م والحي ألاشخا  تواجه الحي الظروف نوعية في الفروقوالشكل التالي يوضح 

 :واخفائهم الاطفال

 
 جريمة الرتكاب تدفعهم والتي ألاشخاص تواجه التي الظروف نوعية في يوضح الفروق( 54)الشكل رقم 

 Tواخفائهم حسب قيمة  الاطفال اختطاف

 :والحي تن  على انه :الثالثة عرض نتائج الفرضية

 ". الجزائر في وإخفائهم ألاطفال اختطاف جرا  من الخاصة الجزائرية ألاسر تواجه الحي آلاثار أبرز " 
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 ألاطفال اختطاف جراء من الخاصة الجزائرية ألاسر تواجه التي آلاثار أبرز يبين نتائج (  50) جدول  

 .الجزائر في وإخفائهم

مجاالت 

 الصعوبات

الوسط  الخبرة

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

مستو   "T"قيمة

 الداللة

 

الظروف 

 الاقتصادية

اقل من 

 سنوات0

 غير دالة 5.68- 5.82 1.68

 15أك ر من 

 سنوات

1.64 5.80 

الظروف 

 الاجتماعية

اقل من 

 سنوات0

 غير دالة 5.40- 5.88 1.71

 15أك ر من 

 سنوات

1.73 5.86 

الظروف 

 النفسية

اقل من 

 سنوات0

 غير دالة 5.70- 5.35 1.00

 15أك ر من 

 سنوات

1.07 5.80 

 الظروف

 املتعلقة

 بالعالقات

 الاجتماعية

اقل من 

 سنوات0

 غير دالة 5.32- 5.12 1.48

 15أك ر من 

 سنوات

1.43 5.83 

 

بين ( 5.51)انه ش توجد فروق ذات دشلة إحصائية عند مستوى الدشلة ( 51)يبين الجدول رقم     

بجريمة اختطاف الاطفال املتوسطات الحسابية لدرجة استجابة ألاسر الجزائرية هي املشكالت الخاصة 

؛ ةألاربع الظروففي مجاشت . الاجتماعية بالعالقات املتعلقة الظروفاملتمثل في  وإخفائهم في الجزائر 

 بالعالقات املتعلقة الظروفوكذا  والظروف النفسية والظروف الاجتماعية، الظروف الاقتصادية
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   " T "الحي تواجه توافة أفراد ألاسر في هذه العينة ، تعود إلى متغير الخبرة، حيث بلغت قيمة  الاجتماعية 

 .5.51؛ وهي غير دالة إحصائيا عند املستوى على الترتيب»  -5.34-، 5.71-، 5.91-،  -5.62

 ألاطفال اختطاف جرا  من الخاصة الجزائرية ألاسر تواجه الحي آلاثار أبرز  نتائجوالشكل الثا ي يوضح 

 الجزائر في وإخفائهم

 
 ألاطفال اختطاف جراء من الخاصة الجزائرية ألاسر تواجه التي آلاثار أبرز  نتائج يوضح (50)رقم  شكل

 الجزائر في وإخفائهم

 :مناقشة وتفسير نتائج الدراسة

 :الفرضية ألاولى

نتائج الدراسة أن أعلى متوسط حسابي لدرجة استجابة ألاسر الجزائرية في هذه العينة كان في أظهرت 

العوامل املؤثرة  "، مما يشير إلى أنه ش توجد ( 1.74)حيث بلغ  الاجتماعية بالعالقات املتعلقة الظروفمجال 

 14 والحي تدفع ا إلى ارتكاب جريمة اختطاف ألاطفال وإخفائهم في الجزائر" في العالقات الاجتماعية لألسرة 

 في تل  ألاسر  لمع الطف، إذا هنان تأثر كبير في العالقات الاجتماعية لألسر  في وسائل وأساليب التعامل 

وتعد الحياة الاجتماعية عموما وصعوبتها الحي  والنفسية الاقتصادية والاجتماعيةظروف الوالحي فرضتها 

يحتاج ا والحي أثرت على كل ألاسر تقريبا بنوعيها سوا  أسر الحي يحكم ا الذكور او ألاسر الحي يحكم ا إلاناث 

في توعيتهم في هذا ألامر، و طبيعة توافق ما مستقبال  بعد تالش ي هذه الجائحة نظرا ملا تتركه تل  

 . ت في العالقات الاجتماعية من آثار سلبية وخاصة زعزعة الثقة في مجال العالقات ألاسرية كذل التخلخال 

العالقات " في حين أظ رت النتائج أن أد ى متوسط حسابي لدرجة استجابة ألاسر بنوعيها كان على مجال 

قات اجتماعية مستقرة وجيدة ، مما يشير إلى انه هنان عال1.95والذي بلغ " الاجتماعية بين آلابا  وألابنا  

 .تمنع م من ارتكاب جريمة اختطاف ألاطفال وإخفائهم في الجزائربين آلابا  وألابنا  في 

 :الفرضية الثانية
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 نواتيةنتائج الفرضية الثانية وجود فروقا ذات دشلة إحصائية بين استجابات ألاسر بنوعيها أسر  أظهرت 

( الذي لم يظ ر أي فروق الظروف النفسيةباست نا  مجال ) في مجاشت الصعوبة الحي تواج  م  ممتدةوأسر 

 . باختالف متغير الجنس

 :الفرضية الثالثة

على  املمتدةوألاسر  النواتيةنتيجة هذه الفرضية أي فروق بين استجابات ألاسر بنوعيها ألاسر لم تظهر 

 (.الاجتماعية بالعالقات املتعلقة الظروف)مجاشت العالقات الاجتماعية، والحي تعود إلى متغير سنوات الخبرة 

 : الحي كان أبرزها:  اقتراحات الدراسة

الظروف الاقتصادية والاجتماعية من الايجابي تعليم ألاسر ضرورة التكيف مع الوضع الجديد املتمثل في  -

 .والنفية والحي قد تدفع ببعض الافراد فيها شرتكاب جريمة اختطاف الطفال وإخفائهم 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية ضرورة التكفل باألسر الحي تعا ي مشاكل متنوعة والحي فرضتها  -

جل تس يل اندماج م وتكيف م وتطوير وتوفير النصح و إلارشاد والتوجيه ل ا من ا والنفسية الراهنة 

ارتكاب جريمة اختطاف الاطفال وإخفائهم م اراتهم ألاسرية ححل ش تتعرض تل  ألاسر ملشاكل جمة ابرزها 

 .في الجزائر

توفير إلامكانيات املادية واملعنوية أمر أكثر من ضروري من أجل عملية التكفل باألسر الفقيرة واملحتاجة   -

وعدم ارتكاب جريمة اختطاف الاطفال وإخفائهم وطلب املال مقابل تسريح الاستقرار من اجل تمكينها 

 .الطفال املختطفين

 : خاتمة

الظروف من خالل ما تم عرضه تجدر إلاشارة إلى أن العالقات الاجتماعية لألسرة الجزائرية في ظل 

هذه الظروف لحي فرضتها لم تتأثر بشكل كبير رغم الضغوطات ا  الاقتصادية والاجتماعية والنفسية

كذل  وجب على الحكومة  الجريمةمن اجل سالمة ألاسر وحمايتها من هذه  املذكورة في هذه الدراسة

ل ا من دور في الحفاظ ملا  التكفل بها آلنها نواة املجتمع للمحافظة على استمرارها لذل  كان على الدولة 

رار املجتمع وتماسكه وخلوه من كافة آلافات على إلاستقرار ألاسري والذي ينعكس بدوره على استق

ومن ابرزها جريمة اختطاف الطفال  .واملشكالت الاجتماعية الحي قد تعصف به حاضرا ومستقبال

 .وغخفائهم

 : قائمة املراجع 

، الدار القومية للطباعة والنشر،  اب الثا ي،الكتعلم الاجتماع ومدارسه، (1461) الخشاب مصطفى، -

 .القاهرة

 .، القاهرة، مكتبة ألانجلو مصرية، القاهرةدراسة املجتمع، (1471) الخشاب مصطفى، -
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 .، دار الفكر العربي، القاهرةعلم الاجرام والعقاب، (د س )مأمون سالمة،  - 

 فوزية عبد -

 

 

 .، دار النهضة العربية، بيروت1ط مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب،، (1481) الستار،  

 .، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتأساسيات علم الاجرام والعقاب، (2556)فتوح الشاذلي،  -

 ..، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتأصول علمي الاجرام والعقاب، (2552) علي عبد القادر الق وجي،   -

- https://ontology.birzeit.edu/term.  13:25سا.2022 .ظروف اجتماعية. 

- www. AR. Wikipédia .2522. سا13:90. ظاهرة 

25:95 

  -.www. AR. Wikipédia أطفال اختطاف .2522.سا

-www. AR. Wikipédia. سا2022.11:31 .أطفال اختفاء. 
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فةي املجتمةع   ألاطفةال واختفةائهم فاطةفةي اسةتفحال ظةاهرة اختالعوامل املسةاهمة  

 .العربي
Factors contributing to the exacerbation of the phenomenon of disappearance 

and disappearance of children in Arab society 

 

 رقاد العونية                                                                                                             تومي حدة             
/ ، 8جامعةةةة محمةةةد بةةةن أحمةةةد وهةةةران ، د/ط    الجزائةةةر                               / ، 8محمةةةد بةةةن أحمةةةد وهةةةران جامعةةةة ، د/ط

 الجزائر

 :امللخص

تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل املساهمة في استفحال ظاهرة اختطاف ألاطفـال واختفـا هم 

فقد انتشرت حوادث  اختطاف ألاطفال  في آلاونـة ألاخيـرة بكثـرة،  وتعـود هـذه الجريمـة إلـى .في املجتمع العربي

لتعـدي علـى أضــعف عنصـر فيــه عوامـل كثيـرة كمــا ل ـا آثـار ســلبية علـى الفـرد واملجتمــع وخطورتهـا تتجسـد فــي ا

وهو الطفل، ولتحقية أهداف الدراسة اعتمدت الباحثتان على املنه  النظري التحليلـي فـي معالجـة املوضـوع 

انهيار القيم ألاخالقية للمجتمع يؤدي إلى جريمة اختطاف :.، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهم ا 

ـــــال  ـــال   غيــــــاب الــــــوازع الــــــديني  يــــــؤدي إلــــــى –ألاطفـ ــ ـــاف ألاطفـ ــ ــــة اختطـ الظــــــروف الصــــــعبة الحــــــي تعيشــــــ ا -جريمــ

ـــن . ســــلبيات العوملــــة ،والعقــــد النفســــية   –املجتمعــــات العربيــــة  ـــائج اقترحنــــا مجموعــــة مـ وفــــي ضــــو  هــــذه النتـ

 .التوصيات

اختطـــاف ألاطفـــال ؛ الطفــل ؛ حريـــة الطفـــل ؛ الاســتغالل الجنســـ ي ؛ ألاطفـــال القصـــر ؛  :  املفتاحيةةةة الكلمةةات 

 الاجتماعيالانحراف 

Abstract: 

The study aims to identify the factors contributing to the exacerbation of the phenomenon of child abduction and 

disappearance in the Arab society. Incidents of child kidnapping have recently spread in abundance, and this 

crime is due to many factors as it has negative effects on the individual and society and its seriousness is 

embodied in the infringement of the weakest element in it, which is the child To achieve the objectives of the 

study, the two researchers relied on the theoretical and analytical approach in dealing with the subject, and the 

study reached many results, the most important of which are: The collapse of the moral values of society leads to 

the crime of kidnapping children - Absence of religious faith leads to the crime of child abduction - The difficult 

conditions in which Arab societies live - Negatives Globalization, and the psychological complex. In light of these 

results, we proposed a set of recommendations. 

Key words: the phenomenon of child abduction; Child; freedom of the child; sexual exploitation; Minor children, 

socia deviation. 

 :مقدمة.1

ن جريمــة  اختطــاف ألاطفــال أصــبحت اليــوم فــي تزايــد وبــوتيرة تصــاعدية ححــل أصــبحت تشــكل خطــرا إ

من كونها اعتدا  على جوهر الحياة لدى إلا سان وهو ظاهرة اجتماع ة خطيرة حقيقيا على املجتمعات، فهي 

 األاخيــرة تزايــد تالســنواتعــدي صــار  علــى حقــوق الطفــل املكفولــة فــي كافــة دســاتير العــالم، وعرفــت و  الحريــة
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كمــا أصــبحت مــن أبــرز القضــایا  ،اواســتقرارهكيــان املجتمعــات يهــدد صــبح ألجريمــة اختطــاف ألاطفــال والــذي  

لحي تشغل الرأي العام على الصع د الوطني والعالمي وصارت محل اهتمام وعنایة من الباحثين فـي املجـاشت ا

أن من يتعـرض خاصة   .الاجتماع ة و إلا سان ة والقانون ة ملنع هذه الظاهرة والتصدي ومكافحتها ومعالجتها

 .لالختطاف هو أضعف املخلوقات على ألارض وهو الطفل

زمننــا هـــذا جــرائم اختطـــاف ألاطفــال وأصـــبحت ظــاهرة يوميـــة وواضــحة للعيـــان، وان لقــد انتشــرت فـــي 

ت الســلبية الناتجــة عنــه يمكــنهم تحمــل الا عكاســا كانــت للمجتمعــات العــب  الكبيــر فــي تحمــل ثقل ــا إش أنهــم ش

ة ن جريمـة اختطـاف ألاطفـال جريمـة اجتماع ـة ذات أبعـاد خطيـر أ املجتمعـاتوسـاط مخلفات فـي أ ل ا من وما

 1.سوا  على املستوى الوطني أو الدولي

وهذه الظاهرة ليست إش مرضا نفسيا ناتجا عن الكبت الاجتماعي الحاصل في مجتمعنا حيث تفشت 

 Les)  خاصــة مــا يعــرف بالشــذوذ الجنســ ي إلاســالميهــذه الظــاهرة بكثــرة وبشــكل مبــالغ فــي أوســاط مجتمعنــا 

pédophiles)دمــــة مــــن البلــــدان الغربيــــة، وهــــذا نــــاتج عــــن مجموعــــة مــــن مــــع العلــــم أنهــــا ظــــاهرة غربيــــة عنــــه قا

فـي مقـدمتها مـا . املؤشرات في املجتمع الجزائري والحي من املمكن أن تكـون قـد سـاهمت فـي إيجـاد هـذه الظـاهرة

والعقــد النفســية وألازمــات  وألامــراضأطلــة عليــه بالتحــدي الحضــاري، ويعــد هــذا نــاتج مــن ســلبيات العوملــة،  

وهــذا مـــا يجعــل الجريمــة عــابرة لألوطـــان، وغيــاب ثقافــة التبليـــغ  ألاساســ ي ل ـــذه الجريمــة، املغــذي  ألاخالقيــة

 2"وألانانية مغذي ثانوي له

ــــى  ـــــا علـــ ـــــرا حقيقيــ ـــكل خطــ ــ ـــــبحت تشــ ــــل أصــ ــــاعدية ححـــ ــــوتيرة تصـــ ـــــد وبـــ ـــي تزايــ ــ ــــوم فــ ـــاف اليـــ ــ ـــــرائم الاختطــ وجــ

كونــه جريمــة تقتــرف فــي حــة  وضــوعاملونظــرا ألهميــة . ومــع تنــامي هــذه الظــاهرة والتوســع الكبيــر ل ــا .املجتمعــات

الجريمـــة   ـــذه ومـــع التوســـع الكبيـــر ل .أوليـــا هم الـــذين يعشـــون حالـــة مـــن الرعـــب والاســـتنكار وفـــي حـــة البـــرا ة،

مـــن الضـــروري البحــــث عـــن أســـباب هـــذه الظــــاهرة وآلاثـــار الناجمـــة عنهــــا  أصـــبحعلـــى الفـــرد واملجتمــــع   وأثارهـــا

 شنتشــارها والعوامــل املؤديــة أســبابها دراســة للبحــث فــي وبنــا  علــى ذلــ  جــا  ت هــذه ال. وطــرق الوقايــة منهــا

 .آثارها من املجتمع وقاية على والعمل منها للحد طرق  عن وللبحث

 :إشكالية الدراسة 

كمـــا  ظـــاهرة اجتماع ـــة خطيـــرة، تـــؤرق املجتمـــع وتهـــدد ك انـــه واســـتقرارهن جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال إ

ـــكل ـــان وهــــو خطــــرا حقيقيــــا علــــى املجتمعــــات، مــــن  أصــــبحت تشـ كونهــــا اعتــــدا  علــــى جــــوهر الحيــــاة لــــدى إلا سـ

 ،اعتبرت دخيلة على املجتمع العربـي لطاملا إلاجراميةوهذه الظاهرة  ،وأخالقهكما تمس قيم املجتمع  الحرية،

ف اطـوتعتبـر ظـاهرة اخت  .الجنسـ ي والاسـتغالل البشـرية باألعضـا  كاملتـاجرة أخـرى  جـرائم مـن بهـا وبمـا يـرتبط

محــل وصــارت  ،مــن أبــرز القضــایا الحــي تشــغل الــرأي العــام علــى الصــع د الــوطني والعــالميفــائهم ألاطفــال واخت

                                                           
1

مجلة حوليات جامعة قاملة  .أبعادها وإستراتجية مكافحتها : ظاهرة اختطاف ألاطفال في الجزائر(.  2517. )بن طيبة، صونيـة 

  .15،  38-21، ( 1)11.للعلوم الاجتماعية وإلا سانية

ألاسباب، ألاغراض، وآلية املكافحة في ظل القانون الجزائري والاتفاقيات : جريمة اختطاف ألاطفال (.2518.)شروف، مراد 2

 83، 46-85، (2)1.مجلة أفاق للبحوث والدراسات.الدولية

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74797#80065
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74797#80065
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 تلكــن هــذه ألاخيــرة تزايــد .وســبل الوقايــة منهــاالج ــا بحــث العلمــا  بمختلــف تخصصــاتهم فــي أســبابها وطــرق ع 

 :وبنا  عليه جا ت هذه الدراسة لتجيب على ألاس لة التالية. وبوتيرة تصاعدية

 ؟في املجتمع العربي  ألاطفال واختفائهم فاطاختظاهرة ما هي العوامل املساهمة في استفحال  .1

 ؟ألاطفال فاطاختما هي آلاثار الناجمة عن جريمة  .2

 :أهمية الدراسة-

ــــت  .ترجـــــع أهميــــــة الدراســــــة الحاليــــــة إلــــــى أهميــــــة موضــــــوع الدراســــــة ذاتهــــــا - ــــة حيــ ـــر جريمــ تعتبـــ

الحي ينبغي العناية بها وتسليط الضو   الاجتماعيةأحد أهم املوضوعات اختطاف ألاطفال 

 .عليها

ــــوة اأن دراســـــــة العوامـــــــل املســـــــاهمة فـــــــي اســـــــتفحال جريمـــــــة اختطـــــــاف ألاطفـــــــ - ـــر الخطـــ ــ ل يعتبــ

 .ألن العقاب ش يكفي للقضا  عليهاجل معالجتها أالسليمة من 

 .ثارها السلبية على الفرد واملجتمعآنتباه لخطورة هذه الظاهرة و لفت الا  -

 .الوقاية منهاوسبل  هذه الظاهرة توصيات للحد من مخاطر   اقتراح -

 :هداف الدراسةأ-

 :آلاتيةنقاط أهداف البحث في هذا املوضوع في اللى تتج 

تســليط الضــو  علـــى جريمــة حديثـــة الع ــد مـــن حيــث التعـــرف علــى أســـبابها وطــرق الوقايـــة  -

 . منها

 .واملجتمع آلاسرةوعلى الطفل  ألاطفالجريمة اختطاف  وآثار أبعاد ومخاطر إبراز -

 :الدراسة عالجتها التي املفاهيم شرح.8

  kidnapping :الاختطاف. 1.8

، وألاخـــذ للشـــ ي  بســـرعة وانتـــباع ألامـــر بقـــوة والاخـــتالس الاســـتالبالاختطـــاف مـــأخوذ مـــن الخطـــف وهـــو "  :لغةةةة

 ، 1" وسرعة

يختطـف الفريســة، وبـرق خــاطف لنــور ألابصـار، وخطــف البــرق : الــذئب، ويقـال ذئــب خــاطف أي  :والخةاطف

 2"البصر ، وخطفه خطفة أي ذهب به

إش مـن "، وقولـه تعـالى 3" ويتخطف الناس من حـول م: "جا  اللفظ بهذه املعا ي في القرآن الكريم لقوله تعالىو 

 5" كاد البرق يخطف أبصارهمي"، وقوله تعالى 4" خطف الخطفة فأتبعه ش اب ثاقب

 . وما يالحظ في التحديد اللغوي لالختطاف أنه يقوم على ألاخذ السريع أو الاختالس السريع

                                                           
1
 .78،  4دار الصادر ، ط: بيروت لسان العرب، (. س.د.)جمال الدين محمد بن محرم ابن منظور ،أبي الفضل  
 . 78جمال الدين محمد بن محرم ابن منظور، مرجع سابة،    ،أبي الفضل 2
 .37القرآن الكريم ، سورة العنكبوت، آلاية  3
 .11القرآن الكريم، سورة الصافات، آلاية  4
 .21القرآن الكريم، سورة البقرة، آلاية  5
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الاختطـــاف هــــو نقــــل طفــــل دون الثامنــــة عشـــر أو حجــــزه، أو القــــبض عليــــه أو أخــــذه أو اعتقالــــه أو " :اصةةةةطالحا 

 6" لتهديد أو الخداع احتجازه أو أسره بصفة مؤقتة أو دائمة باستعمال القوة أو ا

وبالتةةةةةالي فاالختطةةةةةاف هةةةةةو فعةةةةةل يقةةةةةوم بةةةةةه الشةةةةةخص الخةةةةةاطف بطريقةةةةةة سةةةةةريعة ، مةةةةةن خاللةةةةةه يةةةةةتم حجةةةةةز 

 . املخطوف او تحويله من مكانه إلى مكان آخر

  Child :لطفلا. 8.8

 .الصغير من كل ش ي  بين: الصغيران، والطفل: الطفل والطفلة   :لغة

 .حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلمالصبي يدعى طفال : وقال أبو ال يثم

 7. الولد مادام ناعما، والولد ححل البلوغ وهو للمفرد املذكر: الطفل  :في املفردات

لفــــظ الطفــــل والصــــبي، همــــا لفظــــان مــــن مســــميات إلا ســــان فــــي صــــغره، وفــــي مرحلــــة معينــــة مــــن " :فةةةةي إلاسةةةةالم

الصغير قبل الفطام، وقد يمتد معنل الصبي  حياته، فالطفل هو الصغير الذي لم يحتلم أو يبلغ، والصبي هو 

 1".مجازا إلى سن الطفولة، ول ذا نجد أن لفظ الطفل مرادف للفظ الصبي

هــــو الولــــد الصــــغير مــــن إلا ســــان، ويبقــــى هــــذا الاســــم لــــه ححــــل يميــــب وقيــــل ححــــل الطفــــل :  فةةةةي اصةةةةطالح الفقهةةةةاء

 2.يحتلم

كــل إ ســان لــم : "هــو  1484الطفــل الدوليــة لعــام إن تعريــف الطفــل فــي اتفاقيــة حقــوق : فةةي القةةانون الجزائةةري 

 3" يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذل  بموجب القانون الطبة عليه 

وبالتالي فالطفل هو ذل  الكائن إلانساني الصغير الغير قادر على حماية نفسةه، ولةم يبلةل السةن القةانوني 

 .سنة أي لم يصل إلى الرشد 12وهو 

 minor child  :الطفل القاصر. 3.8

تشـــــير إلـــــى صـــــغر الســـــن ومـــــا ينطـــــوي عليـــــه مـــــن قصـــــور عقلـــــي وضـــــعف الـــــنفس والتـــــأثر بشـــــكل كبيـــــر بـــــالظروف 

 4. الخارجية املحيطة

                                                           
، 2، بند 9املم املتحدة السامية لحقوق إلا سان عن اختطاف ألاطفال في إفريقيا، دورة  املتحدة، تقرير مفوضة  ألامم  6

 25،   2513مارس 
م، دار : ط، ش: ، ش2مجمع اللغة العربية، باب السين، ج: ، املعجم الوسيط، تحقية(س.د. )مصطفى، وآخرون ،إبراهيم 7

 165الدعوة،    
الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في الحقوق تخص  قانون (. 2511)بلقاسم سويقات،  1

 ،7جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،   : ورقلةجنائي، غير منشورة، 
راسة تأصلية د -، سن املسؤولية الجنائية للطفل في النظام السعودي(. 2512. )عبد العزيز بن سعود بن سعد الحاريي  2

 . 7   ألامنية، كلية الدراسات العليا،جامعة نايف العربية للعلوم : مقارنة باملواثية الدولية، رسالة ماجستير، الرياض
، صادقت عليها الجزائر بموجب املرسوم 1484، اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن هي ة ألامم املتحدة سنة ( 1)املادة 3

 . املتضمن املصادقة مع التصريحات التفسيرية 1442ديسمبر  14في مؤر   961- 42الرئاس ي رقم 
  7مرجع سابة،   . بلقاسم سويقات) 4
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بشمل لفظي القاصر والحدث، وهما من مسميات صغير السن، ومنه يتبين أنـه ش غضاضـة فـي " :القانون  في 

يعتبــــر ( الطفــــل والحـــدث)اســـتعمال أي لفــــظ مـــن هــــذه ألالفـــاظ عنــــد الحـــديث عــــن هـــذه الف ــــة، إش أن لفظـــي 

  5.ألاكثر شيوعا واستعماش

ى  تمييةز ألاخطةار التةي قةد يقةع فيهةا  فالطفل القاصر هو ذل  الكائن إلانسةاني الةذي يمتةاز بعةدم القةدرة علة

 .بحكم ضعفه عقليا ونفسيا 

  child abduction crime  :جريمة اختطاف ألاطفال . 3.8

كــل مــن يـرغم أي شــخ  بــالقوة أو بإغرائـه بــأي طريقــة مــن : "نهــاأعرف ـا التشــريع إلايطــالي والسـودا ي ب

 6طرق الخداع أو الاستدراج على أن يغادر مكانا ما ، 

جريمة الاختطاف هي ألاخذ السريع باستخدام قوة مادية أو معنوية أو عـن طريـة الحيلـة والاسـتدراج 

 1. ملا يمكن أن يكون محال ل ذه الجريمة وإبعاده عن مكانه أو تحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه

مهمةةا بنةةاء علةةى مةةا سةةبق ذكةةره، نسةةتنتج أن جريمةةة اختطةةاف ألاطفةةال هةةي أخةةذ أو اسةةتالب الطفةةل 

 . كان جنسه من مكانه  بسرعة فائقة ونقله وإبعاده إلى مكان آخر

 :ألاطفال واختفائهمطاف في استفحال ظاهرة اختالعوامل املساهمة . 3

 ( الضحية) ، و عوامل خاصة بال (الجا ي)عوامل خاصة بالخاطف : قسمت العوامل إلى قسمين   

 :(الجاني)خاطف العوامل  الخاصة بال. 1.3

يقصــد بهـــا العوامــل الحـــي تــدفع الخـــاطف إلـــى ارتكــاب جريمتـــه، تلــ  الظـــروف الحــي تتصـــل بشخصـــيته، 

  2 . والحي غالبا ما يكون ل ا تأثير مباشر أو غير مباشر على سلوكه املنحرف وإلاجرامي

 :ت الباحثتان أن تركزا على أهم هذه العوامل واملتمثلة فيما يليأونظرا لتعدد العوامل، ارت 

 :والبيولوجية العوامل النفسية: أوال

يـتم تنفيـذ جريمـة الخطـف نتيجـة لسـلون مر ــ ي أو اضـطراب عـاطفي أو ضـغط نفسـ ي أو خلـل عقلــي 

أصــيب بــه الجــا ي، وهــذه البواعــث قــد تــدفع صــاحبها إلــى ارتكــاب جريمــة الاختطــاف نتيجــة لتصــورات ذهنيــة 

     3 . دث يرتكبها الجا ي بمفردهخاط ة وتنفيذا لسلون مر  ي، واملالحظ عادة أن مثل هذه الحوا

  :ومن البديهي أن كثير من ألامراض العقلية تعد مصدر للعنف والجريمة ومن أمثلة ذل 

                                                           
 . 7بلقاسم سويقات، مرجع سابة ،    5
: اليمن دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة إلاسالمية، : ، جرائم الاختطاف(2556. )عبد الوهاب عبد هللا أحمد املعمري  6

  27 -26عي الحديث،   املكتب الجام
آليات مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال، مذكرة مكملة لنيل ش ادة  (. 2516. )قرينح فاطمة الزهرا ، وبوسماحة فريزة، 1

كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  ، جامعة الصدية بن يمي:  جيجلفي القانون الخا  تخص  قانون ألاسرة،  املاستر 

   . 25قسم الحقوق ،   
 . 117منشورات الحلمي الحقوقية،   : أصول علمي إلاجرام والعقاب، لبنان (.  2552. )علي عبد القادر الق وجي 2
  126دار ال دى ،   : ط، الجزائر.، د1جريمة الاختطاف، ج(. س.د. )عنتر  عكي  3
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  قـــد يتولـــد العنــف والجريمـــة مـــن مركــب الـــنق  لـــدى الفـــرد،  :الشةةعور بةةةالنقص الجسةةةماني أو النفسةةة ي

حيــث يشــعر أنــه أقــل مســتوى مــن آلاخــرين بعيــب جســدي أو نفســ ي فيقابــل بــالعنف كــل مــن يعتقــد أنهــم 

 . يوج ون له إهانة بسبب هذا العيب

طفـــال جانحـــا، أن ثالثـــة عشـــر باملائـــة ( 823)، فـــي دراســـة تناولـــت (Healy" )وليـــام هيلـــي"حيـــث وجـــد 

بدراسـة ( Nelson" )فكتـور نلسـون "كمـا اهـتم  4.  يعانون من اضطرابات وشذوذ فـي نمـوهم الجسـميمنهم 

تشوه الوجه، وقبح شكل البشرة، وقبح شكل الجسم، وبين عالقة ذل  بالجريمة، وذكـر أن قـبح الوجـه 

ب إلـى وهذا ما يؤدي فـي الغالـ. وتشوه الخلقة يؤديان إلى تكوين مركب نق  أو عقدة نق  لدى صاحبها

التمــاس بعــض وســائل التعــويض العاجــل عــن مثــل هــذا الــنق ، وذلــ  إمــا بالحصــول علــى املــال الــوفير 

م مـــــــا كـــــــان مصـــــــدره، أو بالقيـــــــام بأعمـــــــال مثيـــــــرة تجـــــــذب إليـــــــه ألانظـــــــار، وغالبـــــــا مـــــــا تقـــــــود هـــــــذه املســـــــال  

  5. "التعويضية إلى ارتكاب الجريمة

 هنان بعض أعمال العنف والجريمة ترتكب من طرف أفراد يتميبون بالغرور يجعل م شغوفين  :الغرور

    1. بممارسة العنف بحكم مركزهم

 هنان من ألافراد من ش يتوان عن ارتكاب سلوكات إجرامية في سبيل إشباع امليل إلى الانتقام،  :الانتقام

ذويـه ومـن يهمـه أمـرهم وفـي غالـب ألاحيـان يصـاحب  ليشفي غليله من املجني عليـه أو مـن أحـد أقاربـه، أو 

 .  هذه الجريمة إلايذا  الجسدي أو النفس ي

كمــا يعتبــر دافــع الانتقــام أحــد ألاســباب النفســية فــي إقــدام الجــا ي علــى جريمــة اختطــاف ألاطفــال 

 .يكون أقل مقاومة وأكثر ضعفا" الطفل"باعتبار أن الضحية 

التشـــبع بتقاليـــد ســـائدة فـــي الوســط املحـــيط تجعـــل العنـــف أســـلوبا ممــا يفســـر الجريمـــة والانحـــراف أيضــا 

 .للشجاعة

  يتوافر ذل  عند املراهقين ألنهم يشعرون باشرتياح واملتعة في إيذا  آلاخرين :فعل ألاذ  حبا باألذ. 

كمــــا قــــد يكــــون ورا  ظــــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال هــــو إشــــباع الغرائــــز الجنســــية املكبوتــــة مــــن طــــرف 

أن معظــم ألاطفــال املخطــوفين يـتم العثــور علــى جثــ هم معتــدى مــن ؤكــده إلاحصـائيات الجـا ي، وهــذا مــا ت

 .عليهم جنسيا

جريمـة  نـه حتمـا سـيقوم بارتكـابإورغم هـذا شيمكـن القـول بـأن كـل مـن يعـا ي مـن خلـل نفسـ ي، ف

الاختطـــاف، وإنمـــا يكـــون هـــذا املختـــل نفســـيا أكثـــر عرضـــة شرتكـــاب هـــذه الجريمـــة نظـــرا لوجـــود الاســـتعداد 

 2. جرامي لديهإلا 

                                                           
منشورات ذات السالسل،   : الكويتالطبعة الثالثة ، . أسباب الجريمة وطبيعة السلون إلاجرامي(. 1483. )عدنان الدوري 4

111 
 111مرجع سابة،    .  عدنان الدوري 5
 169مرجع سابة،    .  عدنان الدوري 1
 .211دار النشر،   : مبادئ علم إلاجرام، الطبعة الثانية، ألاردن(. 2515. )محمد عبد هللا الوريكات 2
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  يقصد بالذكا  مجموعة القدرات والكفـا ات الحـي تتسـم بالتقاط ـا للمعـا ي وألافكـار والقـدرة علـى : الذكاء

ن أغلــبهم يتمتعــون بقــدر أالحـال فــإن ألاشــخا  يتفــاوتون فـي درجــة ذكــائهم، حيـث بيعــة التعبيـر عنهــا، بط

 3. متوسط من الذكا ، والقليل منهم فقط من يتمتع بمستوى عالي أو منخفض من الذكا 

ومـــا تجـــدر إلاشـــارة إليـــه أن ألاذكيـــا  وغيـــر ألاذكيـــا  يرتكبـــون الجـــرائم، لكـــن هنـــان بعـــض الجـــرائم 

لجــا ي متمتعــا بــالخبرة يتطلــب ارتكابهــا قــدرا معتبــرا مــن الــذكا ، حيــث أن هــذه الجــرائم تتطلــب أن كــون ا

والـــــذكا ، والقــــــدرة علــــــى اختيــــــار الوقــــــت والظــــــرف املناســــــب ووســــــيلة الخــــــداع أو التحايــــــل الحــــــي تتفــــــة مــــــع 

  4 . شخصية الضحية

 تأثير الغدد الصماء : 

تناولـــت بعــــض الدراســـات موضــــوع ال رمونـــات ومــــدى عالقتهــــا بالجريمـــة، وتشــــير غالبيتهـــا إلــــى أن  ســــبة 

حيـث يقــول العاملــان . يعــانون مـن اضــطرابات وظيفيـة مــن حيـث إفــرازات غـددهم الصــما كبيـرة مــن املجـرمين 

إنهمـــا ( (The new Criminologyفـــي كتابهمـــا الجديـــد ( Smith" )إدوارد ســـميث"و( Schlapp" )مـــاكس شـــالب"

 5". وجدا أن ثلث املجرمين بوجه عام يعانون من اضطرابات في إفراز غددهم الصما 

ش يعطــي ل ــذه الغــدد ألاهميــة ألاولــى فــي تكــوين الســلون ( Penda" )نيكــوش بنــدا"إلايطــالي بينمــا الطبيــب 

إلاجرامـي، ف ـو يـرى أن إفـرازات هـذه الغـدد تــؤدي إلـى إهاجـة بعـض الاسـتعدادات ألانانيـة والحيوانيـة، ولــذل  

 6 ".فهي لست عوامل جوهرية، وإنما هي عوامل مساعدة، أو عوامل م ي ة للجريمة

 :العوامل الاجتماعية :ثانيا

يقصد بالعوامل الاجتماعية البي ة أو الظروف الحي تحـيط بالشـخ  منـذ بدايـة حياتـه، ويتعلـة ألامـر 

بعالقاتــه مــع غيــره مــن النــاس فــي جميــع مراحــل حياتــه ابتــدا  مــن مجتمــع ألاســرة مــرورا باملدرســة وثــم جماعــة 

 .، ثم العملاللعب أو الرفاق

تعـد العوامـل الاجتماعيـة مـن أهـم العوامـل الدافعـة للجريمـة حيـث أن الظـروف الاجتماعيـة املختلفـة 

ش يولـد الفـرد وهـو مـزود بنمـاذج سـلوكية معينـة، بـل أن "تدفع باألفراد إلى تبني سلوكات إجرامية وانحرافيـة  

ومـن خـالل احتكاكـه الخــا  املجتمـع هـو الـذي يمـنح هـذه النمــاذج مـن خـالل التنشـ ة الاجتماعيـة  مــن ج ـة 

  1. بمجتمعه وتبنيه لقواعده ومعاييره

                                                           
 67  -66دار الثقافة ،     : ألاولى ، ألاردنمحمد صبمي نجم، أصول علم إلاجرام وعلم العقاب، الطبعة  3
 67محمد صبمي نجم، مرجع سابة     4
 196، مرجع سابة،   عدنان الدوري 5
 196، مرجع سابة،   عدنان الدوري 6
 172الدار الجامعية ،   : أسسه وتطبيقاته العلمية، بيروت: علم النفس الجنائي(. 1441. )عبد الرحمان محمد عيساوي  1



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 اصدرات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
159 

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن التغيـــرات الاجتماعيـــة تعتبـــر مـــن أهـــم العوامـــل الحـــي تـــدفع للجريمـــة بحيـــث أن " 

عــدم الاســتقرار القضــائي وضــعف الضــوابط الاجتماعيــة التقليديــة املصــاحبة ل ــذه املتغيــرات تعــرض الــبعض 

 2". تويات متضاربة من السلون الاجتماعي وهذا من شأنه أن يتسبب في إلاجرام من ألافراد إلى مس

 فاألســرة هــي أول . إذا كانــت ألاســرة هــي عامــل الصــحة ألاولــى، فهــي كــذل  عامــل مولــد لالنحــراف  :ألاسةةرة

ـــا  ـــم فــــي ثنايــ ـــع الوحيــــد الــــذي يخــــتلط بــــه فــــي طفولتــــه ألاولــــى، فيرسـ ـــل واملجتمـ ـــان بـ ـــع يصــــاحبه إلا سـ مجتمـ

مـــا يـــدور أمامـــه فـــي ألاســـرة مـــن أحـــداث، وينطبـــع فـــي مشـــاعره مـــا يتلقـــاه مـــن قســـوة أو حنـــان أو  شخصـــيته

 3. عناية أو إهمال

أول من أشار إلى وجود بعض العالقة بين الطفل وبين أبويه وأن ( Cyril Burt" )سيريل بيرت"ويكاد يكون 

مـــن  % 81أن " بيـــرت"ملثـــل هـــذه العالقـــة أهميتهـــا فـــي ظ ـــور بعـــض هـــذه الاضـــطرابات الانفعاليـــة، وكشـــف 

 4. ألاطفال الجانحين الذين درس م كانوا يعانون من مشكالت انفعالية أو عاطفية

نقـــ  الرعايـــة وإلاشـــراف واســـتخدام أســـاليب التنشـــ ة فاألســـرة الحـــي تتســـم بالتصـــدع والتفكـــ  و 

ألاســــرية القائمــــة علــــى العنــــف والتســــلط مــــن شــــأنها أن تــــدفع ألافــــراد إلــــى عــــدم القــــدرة علــــى التكيــــف مــــع 

ـــب  ـــا حين ـــــذ تهتــ ــــه إلـــــى الجريمـــــة والانحـــــراف، فـــــإذا أصـــــاب ألاســـــرة أي خلـــــل فإنهــ ـــع وبالتـــــالي يظ ـــــر ميلـ املجتمــ

أن أول العوامــل الحــي تقـع ورا  الجريمــة تفكــ  ألاســرة ": "يس بهنـامرمســ"ويتخلخـل كيانهــا وفــي هـذا يقــول 

مـن املجـرمين  %31وتصدع ا، فقد دلت إلاحصائيات في جميـع الـدول علـى أن هنـان  سـبة تتـراوح مـابين 

كما أن تد ي املستوى املعيش ي لألفـراد . أسرهم غير متماسكة إما لنباع بين الوالدين أو طالق أو انفصال

يدفع بهم إلى إيجاد سبل لتحصيل املال وبالتالي قد يلجأون إلى اختطاف ألاطفال من ألاسر من شأنه أن 

  5" .الغنية طلبا للفدية
 الفــرد يختــار مجموعــة مـن الرفــاق الــذين يتفقــون معـه فــي ميوشتــه واتجاهاتــه،  :جماعةة الرفةةاق وألاقةةران

وبالتالي ومما ش . ويتقاربون معه في السن، لكي يمض ي مع م أوقات فراغه، ويمارس مع م أفضل هواياته

وهنـا . يدعو للش  بوجود تأثير متبـادل بـين ألاصـدقا  حيـث كـل مـنهم يـؤثر ويتـأخر بـاآلخرين وبشخصـياتهم

جلــــــى أهميــــــة الصــــــداقة، فقــــــد يقــــــوم الشــــــخ  باختيــــــار أصــــــدقا  يتمتعــــــون بصــــــفات ســــــي ة وســــــلوكات تت

وذلــ  بتكــوين عصــابة إجراميــة . منحرفــة، تــؤثر فــي ســلون هــذا الشــخ  فتدفعــه إلــى الانحــراف وإلاجــرام

تشــترن فــي ارتكــاب العديــد مــن الجــرائم، الحــي تظ ــر أغلبهــا فــي جــرائم الاعتــدا  علــى ألاشــخا  بالضــرب أو 

 .لجرح العمدي أو القتل أو اختطاف ألاطفال من اجل املتاجرة بهم أو بأعضائهما

الفـــرد أثنـــا  أن ســـلون بينـــت حيـــث أثبتـــت ألابحـــاث كـــذل  دور جماعـــة الرفـــاق فـــي ســـلون الفـــرد، 

سلوكه يتأثر بسـلوك م، فوحده أو في أسرته، لعندما يكون وجود أصدقائه ورفاقه يكون مغايرا لسلوكه 

 م غير سوي كان الاحتمال قويا في انقياده ل م ألنه إن لم يجاريهم في سلوك م يقاطعونه فإذا كان سلوك

                                                           
دار النشر باملركز : ، الرياض1النظريات الحديثة في تفسير السلون الاجرامي، ط(. 1417.) ث الندوة العلمية السادسة أبحا 2

 11العربي للدراسات ألامنية والتدريب،   
جريمة اختطاف ألاشخا ، رسالة ماجستير في العلوم القانونية تخص  علم إلاجرام (. 2519. )فاطمة الزهرا  جزار 3

 13باتنة، جامعة الحاج لخضر،   : ب، غير منشورة، الجزائروالعقا
 256عدنان الدوري، مرجع سابة ،    4
 46الدار العلمية الدولية،   : علم إلاجرام وعلم العقاب، ألاردن(. 2555. )نبيه صالح 5
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ألنـــه يصـــبح غيـــر متوافـــة مع ـــم، والشـــعور بالقطيعـــة والنبـــذ والحرمـــان مـــن التعامـــل مـــع أفـــراد املجموعـــة  

 1. مؤلم وعمية ألاثر ألنه أقس ل عقاب يتعرض له الفرد املنبوذ على أش يعرض نفسه له

 كمــــــا نجــــــد أن البي ــــــة املدرســــــية ل ــــــا دور كــــــذل  فــــــي إنتــــــاج املجــــــرمين، حيــــــث ألكــــــدت :  املدرسةةةةةةية البيئةةةةةةة

أن املجرمـــون هــــم مــــن ش يســــتطيعون التكيـــف مــــع البي ــــة املدرســــية، : "الدراســـات الحــــي أجراهــــا البــــاحثون 

 ويكـــــون هـــــذا نتيجـــــة ســـــو  املعاملـــــة الحـــــي يتلقاهـــــا مـــــن معلميـــــه، فتبـــــدو عليـــــه مظـــــاهر الانحـــــراف كـــــال روب

 ".والفشل وعدم الانتظام في الحضور وكثرة التغيب وضعف التحصيل املدرس ي والرسوب

 بما أن  التعليم من العوامل ال امـة الحـي تسـاعد فـي تكـوين الفـرد و ضـمان مكانتـه فـي : املستو  التعليمي

ارتكاب جريمة املجتمع، إش أن التعليم يعتبر سالح ذو حدين، ف و أحيانا يكون من العوامل املساعدة في 

طفــال، خاصــة إذا كانــت لــدى الشــخ  اسـتعدادات إجراميــة تدفعــه إلــى الســلون إلاجرامــي، اختطـاف ألا 

حيث يظ ر دور التعليم هنا من خالل إعانة املجرم على ابتكار أساليب وطرق جديـدة شرتكـاب الجريمـة، 

 . وإخفا  آثارها بعد تنفيذها 

 صـدر لكسـب الـرزق و عـيش حيـاة كريمـة، إش أن طبيعـة هـذا بالرغم مـن أن العمـل هـو م:  طبيعة العمل

 .ألاخير  قد تساعد وتؤدي إلى السلون إلاجرامي بطريقة غير مباشرة بحكم طبيعة عمله

فممارســـة بعـــض امل ـــن تجعـــل الفرصـــة مواتيـــة ملـــن لديـــه اســـتعداد اجرامـــي شرتكـــاب جريمتـــه، كالصـــيدلي 

لطبيب أو املمرض الذي يقوم باشعتدا   الجنسـ ي علـى طفـل الذي يس ل للغير تعاطي املواد املخدرة، أو ا

 2. مريض يعال  في املستشفى ، او التاجر الذي يستغل م نته لبيع ا أطفال والاتجار بهم 

  :ة الجغرافية واملناخيلبيئالعوامل ا: ثالثا

ــــنهم  ـــن العلمـــــا  مـ ممـــــن يعتقـــــدون بـــــأن ( Geddings" )جـــــدين "و( Spencer" )كسبنســـــر"هنـــــان فريـــــة مــ

وذلـــ  ألنهـــا تعمـــل مـــن خـــالل بعـــض . للجغرافيـــة تـــأثيرا غيـــر مباشـــر علـــى الســـلون إلا ســـا ي وتطـــور املجتمعـــات

هذه . الظواهر الاجتماعية والاقتصادية املختلفة، ككثافة السكان، والتطور الاقتصادي، والنظم الاجتماعية

كما وأن هنـان بعـض الدراسـات الحـي تحـاول دراسـة . اشراالظواهر الحي ترتبط بالعوامل الجغرافية ارتباطا مب

املنا  والعوامل املناخية وصلتها املباشرة بالجسم إلا سا ي نفسه، إذ أن مثـل هـذه العوامـل ششـ  تـؤدي إلـى 

حدوث بعض الاضطراب في ميبان الجسـم، أو أنهـا تعمـل علـى اسـتثارة بعـض الاسـتعدادات املزاجيـة والعقليـة 

 3 .بشكل غير طبيعي

كما تجدر إلاشارة أن البي ة الجغرافية ل ا تأثير في تشجيع ألافراد على ارتكاب الجريمة، فتكثر الجرائم 

في املناطة الجبلية الوعرة لس ولة اختفا  املجرمون وصعوبة القبض عليهم، بينما تقـل معـدشت الجريمـة فـي 

 .صعوبة القبض عليهماملناطة املنخفضة كالس ول والوديان لصعوبة اختفا  املجرمين و 

  :الوسائل التكنولوجيةمن خالل التقليد : رابعا

                                                           
 39 -32مرجع سابة،     .  فاطمة الزهرا  جزار 1
 49-43،     دار الثقافة: ألاردن أصول علمي إلاجرام والعقاب، الطبعة ألاولى، (. 2558. )أحمد محمد املش دا ي 2
 42مرجع سابة ،   .  عدنان الدوري 3
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إن انتشار ال وائيات ووسائل إلاعالم املختلفة وما تبثه من كل أشكال ثقافة العنف والجريمة تساهم  

يظ ر ألاثـر السـلبي للصـحف مـن خـالل دفـع بعـض ألاشـخا  وخاصـة ضـعاف إذ . في تفش ي ظاهرة الاختطاف

النفــــوس إلــــى محاولــــة تقليــــد أحــــداث الجــــرائم الحــــي عرضــــت فــــي الصــــحف واملجــــالت، كمــــا أن مشــــاهدة التلفــــاز 

والتردد على دور السينما يساهم بشكل كبير في انحراف الفرد وقيادته نحو السلون إلاجرامي، حيـث أن كثـرة 

عنف والجنس على شاشات التلفزيون والسينما، والتعود دائما علـى ر يـة هـذه ألافـالم، فإنـه ش عرض أفرم ال

محالــــة يــــدفع بالشــــخ  الــــذي يشــــاهدها إلــــى ارتكــــاب الجريمــــة، مقلــــدا فــــي ذلــــ  أبطــــال الفــــيلم، أو مســــتخدما 

 1. لبعض ألاساليب الحي استعملوها عند تنفيذهم جريمتهم

 : عقاقير املخدرةتأثير الكحول وإدمان ال:  خامسا

ن العقـاقير املخـدرة تـأثير كبيـر علـى الشخصـية، وربمـا يـؤدي إلـى نان رأي سائد لدى أغلـب البـاحثين أه

حيــث ظ ــرت دراســات متعــددة تناولــت . يعــا ي ســو  توافــة اجتمــاعيشــخ  وان املــدمن . فــي الســلونانحــراف 

( 65)حيــث شــملت عينــة دراســـته  (Sandoz" )ســـاندوز "عالقــة العقــاقير املخــدرة بالجريمـــة، مــن بينهــا دراســات 

مدمنا على مادة املورفين، فوجد أن إثنية وأربعين منهم لم يقبض عليه بأية جريمة قبل إدمانه، بينما بلغت 

مـــدمنا، ( 18)وفـــي دراســـة مماثلـــة تناولـــت . جـــرائم كـــل واحـــد مـــنهم بمعـــدل ثمانيـــة جـــرائم بعـــد حـــدوث إلادمـــان 

جريمة بعد إدمانهم، بينما لم يبلغ معدل جرائم (8,3)أن جرائم كل شخ  من هؤش  بلغت  " ساندوز "وجد 

 2. جريمة قبل إلادمان( 2,8)كل منهم أكثر من 

وأن . يــــرى بعــــض البــــاحثون أن الكحــــول بوجــــه عــــام، يــــؤدي إلــــى إضــــطراب فــــي وظــــائف الجســــم والعقــــل

وأن . قـدرة علـى التكيـف إلاجتمـاعي السـليم الشخ  الكحـولي يعـا ي سـو  توافـة إجتمـاعي و جـز واضـح فـي ال

أو ان الكحولية تقود إلى الكسل، وإلى التشرد، وإلى انقطـاع . الكحول يطلة عنان النبوات العدوانية املكبوتة

 3 .مواصلة العمل أو البطالة

 :  والقيم ألاخالقية الوازع الدينيغياب : سادسا 

بما أن الدين هو مجموعة القيم و املثل العليا الحي تجث الفرد على فعل الخير وتنهل عن فعل الشر، 

ـــالمة  ــــى ســ ــــاظ علـ ـــره والحفـ ــــاعدته لغيــ ــــف بمسـ ـــل الفـــــرد يتصـ ــــدة تجعــ ــــلة الحميـ ـــالق الفاضـ ـــار ألاخــ ـــا أن انتشــ كمــ

 . كما يتصف بالصدق وألامان. آلاخرين وحمايتهم من كل مكروه

عدام الوازع الديني يعتبر من أكبر وأخطر ألاسباب الحي تؤدي إلى ارتكـاب العديـد وبنا ا على هذا فإن ا 

     4.  من الجرائم من بينها جريمة اختطاف ألاطفال

  :العوامل الاقتصادية: سابعا

                                                           
 49-43    مرجع سابة ، أحمد محمد املش دا ي،  1
 256عدنان الدوري، مرجع سابة،    2
 146عدنان الدوري، مرجع سابة،    3
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يشـكل السـبب الاقتصـادي عـامال أساسـيا فـي ظ ـور جريمـة الاختطـاف، حيـث يمثـل هـذا العامـل التربــة  

الخصــبة الحــي تــؤدي إلــى انتشــارها ســوا  علــى املســتوى الــداخلي أو الــدولي، ومــن ثــم هنــان مؤشــرين أساســيين 

 : هما

ختطـاف أكثـرهم مـن ف ـة لقد أشارت الدراسات الحي أجريـت علـى موضـوع الاختطـاف إلـى أن مرتكبـي جـرائم الا 

 . الشباب ألنهم يعانون من أوضاع اقتصادية في أغلب ألاحيان صعبة

أن أغلـــب مـــن يرتكبـــون جريمـــة الخطـــف يتمركـــزون فـــي مـــدن تعـــا ي مـــن أوضـــاع اقتصـــادية واجتماعيـــة 

 نتجـــةممتـــدهورة حيـــث مســـتوى املعيشـــة املتـــد ي، ل ـــذا فـــإن ألاوضـــاع الاقتصـــادية الصـــعبة إنمـــا تخلـــة بي ـــة 

فالبطالـــة والتضـــخم وتـــد ي مســـتوى املعيشـــة وعـــدم التناســـب بـــين ألاجـــور وارتفـــاع ألاســـعار و جــــز . جـــرمينللم

الفــــرد عــــن إلانفــــاق للحصــــول علــــى حاجاتــــه الضــــرورية يترتــــب عليــــه قلقــــه وتــــوتره وحقــــده علــــى املجتمــــع، ممــــا 

 1. يدفعه إلى ارتكاب جرائم الاعتدا  على ألاشخا 

ـــرا  ـــر إلــــى أنــــه كثيــ مــــا يكــــون العامـــــل الاقتصــــادي دافعــــا شرتكـــــاب جــــرائم الاعتــــدا  علـــــى ونخلــــ  فــــي ألاخيــ

 .ألاشخا ، حيث أن السبب في ذل  يعود إلى الضية الاقتصادي الذي يعا ي منه أفراد املجتمع

  :العوامل السياسية: ثامنا

وهي الحي يقوم فيها الخاطف بتنفيذ جريمة بباعث الانتصار لرأي أو مبدأ أو نظرية سياسية يسعى إلى 

ـــــات  ــ ـــــة باشنتخابـ ــ ـــــية، كاملطالبـ ــ ـــالحات سياسـ ــ ــــة بإصـــ ــ ـــية، أو املطالبــ ــ ــ ـــــة سياسـ ــ ــــة، أو حركـ ــ ــــا  منظمــ ــ ـــــا أعضــ ــ تحقيق ـ

ــــة، أو والديمقرطيــــــة، أو املطالبــــــة بتحصــــــين ألاوضــــــاع الاقتصــــــادية أو املطالبـــــــة بعــــــزل مســــــؤول كب ــــي الدولـــ ـــر فــ ــ يـ

 . محاكمته

الحقيقــة أن هــذه الجريمــة مــن الجــرائم املاســة لحريــة إلا ســان وهــي ضــد إلا ســانية، وغاليــا مــا ترتكــب 

ـــــادة  ـــــة القـ ـــر قلـ ــ ـــــام وتثيـ ـــــرأي العـ ـــا الـ ــ ـــف حول ـ ــ ـــي يلتـ ــ ــــة الحـ ـــــات الدينيــ ـــــد الزعامـ ــــة وضـ ـــــد الزعامــ ـــــة ضـ ـــــذه الجريمـ هـ

الرأي العام ل ذه التيارات أو الزعامـات بعـد فتـرة  السياسيين، إذ يجد الجناة في هذه الجريمة فرصة لنسيان

 .من الاختفا 

وربما يكون اختطاف الرهائن وسيلة ضغط على الحكومة املركزية من أجل إطالق سراح معتقلـين أو 

نتيجة قمع من املسؤولين من مناصبهم أو إبعاد بعض البارزين عن املشاركة فـي الانتخابـات وذلـ  باختطـاف 

 2 .بائهم وهذا يجري في البلدان الحي ينعدم فيها ألامن والاستقرارأبنائهم أو أقر 

 :( الضحية أو املخطوف)بالطفل العوامل  الخاصة . 8.3

 ":الطفل"العوامل النفسية الخاصة بالضحية : أوال

ومـــن املميـــبات والخصـــائ  "نجـــد أن ضـــحايا الاختطـــاف يتميـــبون بخصـــائ  تجعل ـــم فريســـة ســـ لة، 

الحـــي مـــن شـــأنها أن تجعـــل ألاطفـــال ضـــحايا ســـ لة الاصـــطياد للمجـــرمين واملتـــاجرين باألطفـــال هـــو طبيعـــة هـــذه 

 3". ريسة س لةاملرحلة الحي يتميب فيها الطفل بقلة الوعي وإلادران وهي من أبرز العوامل الحي تجعل منه ف

                                                           
 31فاطمة الزهرا  جزار، مرجع سابة،    1
2
 1،   1م، ع: جريمة الاختطاف بين الشريعة والقانون، مجلة كركون، ش(. 2512. )عبيد عبد هللا عيد  
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كمــــا أن ســــ ولة خــــداع م وإيهــــام م والتغريــــر بهــــم كــــان عــــامال بــــارزا فــــي إيقــــاع بعــــض ألاطفــــال كضــــحايا  

باألطفال وتهريبهم، وتتفة هذه النتيجة مع الكثير من الدراسات الحي تناولت ضحايا الجريمة  لجريمحي الاتجار

 .يندرج ضمن مف وم الضحية البرئ وهذا (  Fattah)ودراسة ( Von Hintiq, 1937)مثل دراسة 

 ســــتنتج أن وجــــود الطفــــل فــــي الشــــارع لوحــــده، يســــ ل النيــــل منــــه، فيكــــون فريســــة ســــ لة للخــــاطفين، 

فاألطفال في أحيان كثيرة يلعبون بمفردهم خارج املنبل دون رقابة، مما يس ل اختطـاف م مـن خـالل إغـوائهم 

 .  وإيقاع م شستدراج م بهدف اختطاف م

 ":الطفل"مل الاجتماعية الخاصة بالضحية العوا: ثانيا

يرى املختصون في علم الاجتماع أن ظاهرة اختطـاف ألاطفـال ترجـع إلـى الظـروف الاجتماعيـة الصـعبة 

الحــــي تعيشــــ ا املجتمعــــات وا عــــدام ألامــــن والاســــتقرار ومــــن العوامــــل املرتبطــــة باألســــرة والحــــي ل ــــا دور فــــي وقــــوع 

ـــم  ــ ـــر حجـ ــ ـــد كبـ ــ ـــــال نجـ ـــاف ألاطفـ ــ ـــاهرة اختطـ ــ ــــت "ألاســــــرة والاســــــتقرار املعيشــــــ ي والتفكــــــ  ألاســــــري، ظـ ـــــث أثبتــ حيـ

الدراســات أن سجــر أو غيــاب أحــد أفــراد ألاســرة وكثــرة الشــجارات والخالفــات داخــل ألاســرة تعمــل علــى تكــوين 

حالـــة مـــن ا عـــدام ألامـــن داخـــل ألاســـرة وهـــذا مـــا يـــدفع الطفـــل للبحـــث خـــرج ألاســـرة مـــن ملجـــأ وبالتـــالي قضـــا  

 .ت مما يجعله فريسة س لة لعمليات الاختطافمعظم وقته خارج البي

 با ضــافة إلــى كثــرة الشــجارات والتــوتر فــي العالقــات بــين أفــراد ألاســرة وألاهــل وألاقــارب والجيــران  :ألاسةةرة

تؤدي إلى الشعور بالحقد والانتقام مما يدفع بهم إلى تسوية هذه الخالفات عن طرية الاختطاف ويكون 

كمــا أن للمســتوى التعليمــي املتــد ي لألســرة يــنعكس ". حية الســ لة املنــالالطفــل فــي هــذه الحالــة هــو الضــ

سلبا على أفراد ألاسرة عموما والطفل على وجه الخصو ، فكلما ارتفع املستوى التعليمي لألسـرة كلمـا 

قلت إمكانية وقوع أطفال ا كضحايا للجريمة وكلما تد ى املستوى التعليمي لألسـرة كلمـا ازدادت إمكانيـة 

 . أطفال ا كضحايا الجريمة وقوع

 ـــا فـــــي  :املدرسةةةةةة العوامـــــل املرتبطـــــة بالبي ـــــة املدرســــية، إذ نجـــــد بعـــــد املســـــافة بـــــين املدرســـــة املتمثلــــة أساســ

اف، والبيــت ممــا يــدفع ألاطفــال إلــى قطــع مســافات كبيــرة لاللتحــاق باملدرســة ممــا يجعل ــم عرضــة لالختطــ

كما . عمال العنف الحي مورست على ألاطفال وهم في طريق م إلى املدرسةفكثيرة هي حاشت الاختطاف وأ

أن التســـبب وقلـــة املراقبـــة والانضـــباط داخـــل املدرســـة مـــن طـــرف املســـؤولين يجعـــل مـــن ألاطفـــال عرضـــة 

لالختطاف ويكون ذل  إما أثنا  تغيب ألاستاذ أو معاقبة التلميذ أثنـا  الحصـ  الدراسـية بطـرده خـارج 

  1". الصف

جريمةة اختطةاف ألاطفةال، فإنةه يتطلةب تةوافر العديةد مةن العوامةل، منهةا مةا  تالي، ولقيةام وبال

الظةةةروف املحيطةةةة بةةةه ومةةةد  تأثيرهةةةا علةةةى و يتعلةةةق بشخصةةةية الفةةةرد الخةةةاطف وميوالتةةةه وانفعاالتةةةه، 

والةذي تسةاهم ( الطفةل املختطةف)سلوكه وتحديد معالم شخصيته، ومن جهة أخر  نجد الضحية 

ختطافةةه تتمثةةل فةةي صةةغر سةةنه وعةةدم قدرتةةه العقليةةة والنفسةةية علةةى تقةةدير املخةةاطر عةةدة عوامةةل فةةي ا

                                                                                                                                                                      
 172،   مرجع سابة . عبد الرحمان محمد عيساوي  3
 
  64،   طنية للكتابو املؤسسة ال: جنوح ألاحداث في التشريع الجزائري ، الجزائر (. 1442. )قواسميةمحمد عبد القادر  1
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وعليةةةه فةةةإن عوامةةةل السةةةلوك إلاجرامةةةي مةةةا هةةةي إال تكامةةةل لعوامةةةل متعلقةةةة . التةةةي تهةةةدد سةةةالمته وأمنةةةه 

 (. الطفل املختطف)والضحية ( الخاطف)بالجاني 

 :الخاتمة

 ســـتنتج ممـــا ســــبة عرضـــه فـــي هــــذه الدراســـة أن جريمـــة اختطــــاف ألاطفـــال تعتبـــر مــــن أخطـــر الظــــواهر 

هــــا تمــــس حيــــاة إلا ســــان فــــي حريتــــه وأمنــــه واســــتقراره نألن ،وإلاضــــرارالاجتماعيــــة مــــن حيــــث الّنتــــائج والعواقــــب 

انهيـــار القـــيم ألاخالقيـــة فـــي وجـــود هـــذه الجـــرائم فـــي املجتمعـــات العربيـــة  تســـاهمومـــن العوامـــل الحـــي  .وكــــرامته

غيــاب با ضـافة إلـى ، تصـدهم يرفـع معـدل الجريمـة ويســ ل علـى ألافـراد ارتكابهـا ش عـدام قــيم أخالقيـة حيـث 

 .كل أنواع الجرائم  من أكبر وأخطر ألاشيا  الحي تؤدي إلى ارتكابالذي يعتبر الوازع الديني 

  :يليما في الوسط التعليمي  الغشأبرز أسباب تفش ي ظاهرة من بين  وتوصلت الدراسة إلى أن

 .  انهيار القيم  ألاخالقية للمجمع يؤدي إلى ارتكاب جريمة اختطاف  أطفال  -

 .غياب الوازع الديني يودي الارتكاب جريمة الاختطاف  -

 .الظروف الصعبة الحي تعيش ا املجتمعات العربية  -

 .تد ي املستوى املعيش ي لألسر با ضافة إلى وتفك  ألاسري  -

 .توتر العالقات بين ألاقارب يؤدي الى الانتقام -

 .سلبيات العوملة وما نتج عم ا من انهيار املنظومة القيمية للمجتمعات العربية  -

مةةةن القضةةةايا التةةةي أثرناهةةةا النتةةةائج املتوصةةةل إليهةةةا مةةةن خةةةالل هةةةذه الدراسةةةة، وانطالقةةةا وبنةةةاءا علةةةى 

في  ألاطفال واختفائهم فاطاستفحال ظاهرة اختفي العوامل املساهمة والتي تم من خاللها الكشف عن 

ارتأينا أن نتقدم بجملة من الاقتراحات والتوصيات التي نتمنى  ،، وكذا آلاثار الناجمة عنهااملجتمع العربي

، تتمثةةل فيمةةا جريمةةة  اختطةةاف ألاطفةةال أن يكةةون لهةةا صةةةد  وأن تسةةاهم ولةةو بقسةةط قليةةل فةةي الحةةد مةةن 

 : يلي

 .املجتمع التربوية والثقافية في مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال تفعيل دور املؤسسات  -

أســباب والعوامـل املؤديــة لوجـود مثـل هــذه الجـرائم فــي عقـد نـدوات وملتقيــات ومـؤتمرات لدراسـة  -

 .املجمعات العربية

 .التشديد في معاقبة  مرتكبي هذه الجرائم من طرف القانون  -

 .توعية ألاطفال من الحذر من  ألاشخا  املشبوهينتفعيل دور املؤسسات املجتمع التربوية  في  -

علــــى تقــــوى هللا، والاهتمــــام بالجانــــب الروحــــي فــــي تربيــــة التالميــــذ  ححــــل ش  الــــنش الاهتمــــام بتربيــــة  -

 .يكون عندهم فراغ روحي 

 .تفعيل دور كل مؤسسات املجتمع لتصدي ل ذه الظاهرة -

 

 :قائمة املراجع

  ،21سورة البقرة، آلاية ،  11،سورة الصافات، آلاية ، .37آلاية القرآن الكريم ، سورة العنكبوت. 
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   دار : بيـــروت  ،  4ط لســـان العـــرب،(. س.د.)جمـــال الـــدين محمـــد بـــن محـــرم ابـــن منظـــور ،أبـــي الفضـــل

 الصادر 

  ألامــم املتحــدة الســـامية لحقــوق إلا ســان عـــن اختطــاف ألاطفــال فـــي  املتحــدة، تقريــر مفوضـــة  ألامــم

 2513، مارس 2، بند 9إفريقيا، دورة 

 مجمــع اللغــة العربيــة، بــاب الســين، : ، املعجــم الوســيط، تحقيـة(س.د. )مصــطفى، وآخــرون ،إبـراهيم

 م، دار الدعوة،  : ط، ش: ، ش2ج

  1الحديثـــة فـــي تفســـير الســـلون الاجرامـــي، طالنظريـــات (. 1417.) أبحـــاث النـــدوة العلميـــة السادســـة ،

 دار النشر باملركز العربي للدراسات ألامنية والتدريب، : الرياض

 ـــ دا ي ــ ـــــد املشـــ ــ ـــــد محمـ ــ دار : ألاردن أصــــــــول علمــــــــي إلاجــــــــرام والعقــــــــاب، الطبعــــــــة ألاولــــــــى، (. 2558. )أحمـ

 .الثقافة،

 أبعادهــــا وإســــتراتجية مكافحتهــــا : ظــــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال فــــي الجزائــــر (. 2517. )طيبــــة، صونيـــــة بــــن
 ، 38-21، ( 1)11.مجلة حوليات جامعة قاملة  للعلوم الاجتماعية وإلا سانية.

  الحمايـــة الجزائيـــة للطفـــل فـــي القـــانون الجزائـــري، رســـالة ماجســـتير فـــي (. 2511)ســـويقات، ، بلقاســـم

جامعــــــة قاصــــــدي مربــــــاح، كليــــــة الحقــــــوق : ورقلــــــةالحقــــــوق تخصــــــ  قــــــانون جنــــــائي، غيــــــر منشــــــورة، 

 والعلوم السياسية 

 ـــال. (2518) .شــــــروف، مــــــراد ــ ـــاف ألاطفـ ـــــة اختطـــ ـــل : جريمـ ــ ـــي ظـ ــــة فـــ ـــــراض، وآليــــــة املكافحــ ألاســــــباب، ألاغـ

 ،46-85، (2)1.مجلة أفاق للبحوث والدراسات.تفاقيات الدوليةالقانون الجزائري والا

 ســــن املســــؤولية الجنائيــــة للطفــــل فــــي النظــــام (. 2512. )بــــن ســــعود بــــن ســــعد الحــــاريي ،عبــــد العزيــــز ،

ـــعودي ــــة نــــــايف : دراســــــة تأصــــــلية مقارنــــــة بــــــاملواثية الدوليــــــة، رســــــالة ماجســــــتير، الريــــــاض -الســـ جامعــ

 .الدراسات العلياالعربية للعلوم ألامنية، كلية 

 دراســـة قانونيـــة مقارنـــة بأحكـــام : ، جـــرائم الاختطـــاف(2556. )عبـــد هللا أحمـــد املعمـــري  ،عبـــد الوهـــاب

 املكتب الجامعي الحديث: اليمن الشريعة إلاسالمية، 

  دار ال دى : ط، الجزائر.، د1جريمة الاختطاف، ج(. س.د. )عكي  ،عنتر 

 الطبعــــة الثالثــــة ، الكويــــت. طبيعــــة الســــلون إلاجرامــــيأســــباب الجريمــــة و (. 1483. )الــــدوري ،عــــدنان :

 منشورات ذات السالسل

 أسســه وتطبيقاتــه العلميــة، بيــروت: علــم الــنفس الجنــائي(. 1441. )محمــد عيســاوي  ،عبــد الرحمــان :

 الدار الجامعية 

 1م، ع: جريمة الاختطاف بين الشريعة والقانون، مجلة كركون، ش(. 2512. )عبد هللا عيد ،عبيد  

 ـــي ــــوجي ،علــ منشـــــورات الحلمـــــي : أصـــــول علمـــــي إلاجـــــرام والعقـــــاب، لبنـــــان (.  2552. )عبـــــد القـــــادر الق ـ

 .الحقوقية

  جريمــة اختطـــاف ألاشــخا ، رســـالة ماجســتير فـــي العلــوم القانونيـــة (. 2519. )جـــزار ،فاطمــة الزهــرا

 باتنة، جامعة الحاج لخضر: تخص  علم إلاجرام والعقاب، غير منشورة، الجزائر

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74797#80065
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  آليــــات مكافحــــة جريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال،  (. 2516. )فريــــزة، ،فاطمــــة الزهــــرا ، وبوســــماحة ،قــــرينح

جامعــــة :  جيجــــلفــــي القـــانون الخــــا  تخصــــ  قـــانون ألاســــرة،  مـــذكرة مكملــــة لنيــــل شـــ ادة املاســــتر 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق  ، الصدية بن يمي

 ـــا 1484، اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل الصــــادرة عـــــن هي ــــة ألامــــم املتحــــدة ســــنة (1)املــــادة ، صــــادقت عليهــ

املتضـمن املصـادقة مـع  1442ديسـمبر  14مـؤر  فـي  961- 42الجزائر بموجب املرسـوم الرئاسـ ي رقـم 

 . التصريحات التفسيرية

 دار النشر: مبادئ علم إلاجرام، الطبعة الثانية، ألاردن(. 2515. )عبد هللا الوريكات ،محمد 

 املؤسســــة : جنــــوح ألاحــــداث فــــي التشــــريع الجزائــــري، الجزائــــر (. 1442. )عبــــد القــــادر قواســــمية ،محمـــد

 طنية للكتابو ال

 دار الثقافة ، : صبمي نجم، أصول علم إلاجرام وعلم العقاب، الطبعة ألاولى ، ألاردن ،محمد 

 لعلمية الدوليةالدار ا: علم إلاجرام وعلم العقاب، ألاردن(. 2555. )صالح ،نبيه 

 دار الجامعة الجديدة: إلاجرام الجنس ي، مصر(. 2558. ) سرين عبد الحميد نبيه 
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 الوقاية منها آلياتأسباب و دوافع اختطاف ألاطفال و  

 شريط سهيلة                                                                                  بن عبد القادر فاتح     

 الحقوق  دكتوراه، قانون دولي عام كلية طالبة                                   ،كلية الحقوق قانون جنائي   ماستركاتب و باحث 

 الجزائر -1 منتوري إلاخوة جامعة -                                                              .الجزائر 7جامعة منتوري قسنطينة 

 :امللخص

إن التصرفات غير السوية و منذ أن عمر هللا ألارض و هي في تزايد خطير، و ش يكاد ينجو منها أي         

ظواهر الحياة الاجتماعية ولكنها مضرة به و مجتمع من املجتمعات، قديما أو حديثا، و الجريمة ظاهرة من 

هو  منتهكة لجميع قوانينه، كما تعتبر انحرافا طبيعيا لشريحة ضالة من الناس، و الذي يختطف و يقتل

معتدي أثيم، تعّدى على حّة غيره حارما إياه حياة آمنة، كما يعد التطور ال ائل و السريع الذي عرفته 

ها، فمست الجميع و لم يسلم منها الرجال و النسا  و ش الكبار و الصغار، و البشرية عامال مباشرا في تفشي

إذا كان الشخ  البالغ الراشد له قسط من التجربة جعلته يتفادى فخ الجريمة بنسبة كبيرة، فإّن 

ليب الطفل الصغير و ببرا ته و سماحته يعُد صيدا س ال يتفنن الجناة في إيذائه و في إلايقاع به، و من ألاسا

 .الجبانة الحي يستعمل ا الجناة في ترويع ألاطفال هو اختطاف م و التنكيل بهم

إن جريمة الاختطاف ليست حديثة لكنها تطورت و اتخذت أشكاش جديدة، كونها أصبحت تقع على         

من هم في عمر الحداثة بسبب ضعف قدراتهم العقلية و الجسمية، ألامر الذي يس ل على من تسول له 

نفسه ارتكاب ذل  الجرم، و  ترويع ألاطفال بخطف م هي جريمة غير مقبولة لدى البشرية جمعا ، و هي 

 .بمثابة أفعال شنيعة يندى ل ا الجبين، فصور جث هم مشاهد تقشعر ل ا ألابدان

و إن بحثنا عن ألاسباب و الدوافع فهي كثيرة وش تحص ل، لكنها في كل حال ش تبرر تصرفات هؤش  

 :و منه نتسا ل. تطفين، ألن سالمة الطفل الجسدية و النفسية خط أحمر، يحرُم تجاوزهاملخ

 ملاذا خ  املجرمون اختطاف ألاطفال دون سواهم و ما هي دوافع م ؟

 حماية –دافع  –اختفاء  –اختطاف  –أطفال  :الكلمات املفتاحية

 

The causes and motives of kidnapping of children, and prevention 

mechanisms 

Abstract: 

Improper behaviors and since God created man on this earth has been on a dangerous increase, 

And hardly any of the societies, ancient or modern, have escaped from it, and Crime is a 

phenomenon of social life, but it is harmful to it and violates all its laws, as considered a natural 

deviation of a misguided segment of people, And the one who kidnaps and kills is a vicious 

aggressor, who has infringed upon the right of others, depriving him of a safe life, The massive 

and rapid development that humanity has known is a direct factor in its spread, It touched 

everyone, and neither men nor women, nor adults and children, were safe from it, And if the 
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 adult person has a share of the experience that made him avoid the crime trap by a large 

percentage, then The young child, with his innocence and tolerance, is considered an easy prey 

that the perpetrators master in harming and trapping him, One of the cowardly methods used 

by the perpetrators to intimidate children is to kidnap and abuse them. 

The crime of kidnapping is not new, but it has evolved and taken new forms, As it has become 

falling on those who are in the age of modernity due to the weakness of their mental and 

physical abilities, Which makes it easy for the one who tempts himself to commit that crime, 

Intimidating children by kidnapping them is a crime that is not acceptable to all of humanity, 

and it is tantamount to heinous acts, so the pictures of their corpses are chilling scenes. 

And if we search for the reasons and motives, they are many and countless, but in any case they 

do not justify the actions of these kidnappers, Because the physical and psychological safety of 

the child is a red line, it is forbidden to cross it. And from him we ask: 

Why did the criminals single out the kidnapping of children and what are their motives? 

Key words: Children - Kidnapping - Disappearance - Motive – Protection 

 :مقدمة

 فيها الضرر  ألن و ذل  املجتمعات، منها تشكوا الحي الجرائم أخطر الاختطاف و التقطع من جريمة تعتبر     

كما أن اختطاف ألاطفال أخذ منمى خطيرا، )أنفس م  أو أعراض م أو أموال م في سوا    الغير ليشمل يتعدى

حيث عمدت بعض ألاوساط إلى تداول أرقام مرتفعة مزعومة عن حاشت اختطاف ألاطفال في العالم، مما 

أدى إلى الانتشار الواسع لإلشاعات، و  سجت م ات السيناريوهات عن اختفا ات في الكثير من ألاحيان، مما 

مع و انتشرت مع ا حاشت من الخوف و الرعب بين العائالت الحي باتت أثار موجة من الاستنكار في املجت

 .(i)تطالب السلطات بتوفير مزيد من ألامن ألبنائها 

لكن املؤكد أن السنوات ألاخيرة كانت بمثابة زلزال هز مشاعر قلوب الجزائريين و غيرهم من الشعوب        

،  ها إشعن فة جديدة من الجريمة ما كنا  سمعبسبب قضايا اختطاف الصغار و قتل م،  و مع تفش ي آ
 
نادرا

 في ظل غياب 
 
متكامل رادع ل ا، وإن لم يتم التحدث عليها  نظامظ رت هذه ألاخيرة بشكل يكاد يكون متكررا

، أش و هي سافـرة (ii)إلاعالم و الاتصال في السابة، بات تسليط الضو  عليها واجب، بعد أن تعددت وسائل

 .اختطاف ألاطفال
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 iii). 

 املوضوعأهمية : أوال

يكتســـ ي موضـــوع جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال أهميـــة بالغـــة تســـتدعي البحـــث، ألنـــه لـــم يســـبة أن أجريـــت         

دراســـات علميـــة دقيقـــة، ســـوا  كانـــت قانونيـــة أم اجتماعيـــة أو ححـــل نفســـية ل ـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم، كمـــا أن 

النـاس  ث أصـبحت حـديثلالنتبـاه، حيـ وملفـت رهيـب و كبيـر بشـكل و تفشـت اسـتفحلت ألاخيـرة آلاونـة آلافـة فـي

حــاشت الاختطــاف، و قـــد ترجــع قلــة الدراســات إلــى أن الظــاهرة لــم تكــن تمثــل  عــدد تزايــد جميعــا مــن خــالل

 .خطـورة من ذي قبل، أو تم تناول ا باقتضاب و إجـاز من طرف املختصون و وسائل إلاعالم

 ,إلاشكالية

 ملاذا هذه املاهية الكبيرة ل ذا النوع من الجرائم ؟ و ملاذا خ  املجرمون اختطاف ألاطفال دون سواهم ؟ 

 املرصدة للحد من هذه الظاهرة ؟ و هل إلاعدام هو الحل؟الجديدة و ما هي آلاليات 

 :طة التاليةو  لإلجابة عن هذه التسا شت و لإلحاطة بهذه الجريمة، ارتأينا أن نضع  مبحثين وفة الخ

 ألاطفالماهية جريمة اختطاف : املبحث ألاول 

 أسباب و دوافع اختطاف ألاطفال و آليات الوقاية منها: املبحث الثا ي

  دوافع و أسباب اختطاف ألاطفال: املطلب ألاول 

 آليات مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال و الوقاية منها: املطلب الثا ي

 اختطاف ألاطفالماهية جريمة : املبحث ألاول 

 فـــي الســـنوات         
 
 مخيفـــا

 
إن ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفـــال فـــي الجزائـــر و ســـائر أقطـــار املعمـــورة عرفـــت ازديـــادا

 ملواج ـة هـذه الظـاهرة، أطفـال غيـر مـدركين 
 
 عاليـا

 
 بـين ألاهـالي، واسـتنفارا أمنيـا

 
 ورعبـا

 
ألاخيرة، ما خلة خوفا

طرابات اجتماعية و نفسية و من طرف ملعنل العنف يختطفون و يقتلون من طرف جناة مر  ل يعانون اض

 .مجرمون يفتقدون لخلة الرحمة و الرأفة

و الاختطـــاف املتبـــوع بجـــرائم خطيـــرة أخـــرى هـــي أســـاليب يلجـــأ مـــن خالل ـــا الخـــاطف إلـــى ممارســـة أفعالـــه غيـــر 

املبررة، مخالفا بذل  كل التشريعات و القـوانين، و منـه و نظـرا لخطـورة املوضـوع  وجـب البحـث و التنقيـب 
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لإلســـ ام فــــي وقــــف هــــذه الجــــرائم الشـــنيعة، و نتيجــــة ألهميــــة هــــذه آلافـــــة وتأثيرهـــا علــــى الفــــرد و املجتمــــع معــــا  

 :سنتطرق بالتفصيل إلى تعريف جريمة اختطاف ألاطفال في العنصر التالي

 مفهوم جريمة اختطاف ألاطفال و خصائصها: املطلب ألاول 

أصـبحت ظ ـور املجتمعـات، سـوى أنهـا  قـدم ديمـةو ق موجـودة بـل دخيلـة ليسـت ألاطفـال جريمـة اختطـاف

تشــــكل فــــي الوقــــت الحــــالي أهميــــة بالغــــة لــــدى املختصــــين و البــــاحثين و ححــــل عامــــة النــــاس، كــــون العلــــة تضــــُر 

بالنســيج الاجتمــاعي و توجــب تحديــد العقوبــات ل ــا فــي القــانون، كمــا تســتدعي تطــوير الــذات ملواج تهــا وصــوش 

، بصفتها مرة أخرى آفة خطيرة يترتب عنها آثار أكثر خطورة، زد على ذلـ  إلى الاستعجال في محاصرتها أمنيا

 .أنها أخذت في التفش ي،لذل  يستوجب علينا تعريف دقية ل ذه الظاهرة

 تعريف جريمة اختطاف ألاطفال:  الفرع ألاول 

 الاختطاف لغة، اصطالحا و قانونا: الفقرة ألاولى

 الاختطاف لغة: أوال

ِطَفـه  لسان العربمعنل خطف في : الاختطاف
َ
 في ُسـْرعة  واْسـِتالب  خ

ُ
ذ

ْ
خ

َ
 ألا

ُ
ف

ْ
ط

َ
 الاْسِتالُب وقيل الخ

ُ
ف

ْ
ط

َ
الخ

 ب
 
فا

ْ
ط

َ
ُفه خ

َ
ط

ْ
 .استلب الش ي  أي أخذه بسرعةالفتح، بالكسر يخ

 فـــي 
َ

ـــف
َ
ط

َ
  املعجـــم الوســـيطو معنـــل خ

 
فانـــا

َ
ط

َ
، وخ

 
فـــا

ْ
ط

َ
 َمـــرَّ ســـريع: خ

 
 . ا

 
فـــا

ْ
ط

َ
و . جذبـــه وأخـــذه بســـرعة: و الشـــ يَ  خ

َبه واختلسه
َ
 البرُق البصَر : ويقال. اْسَتل

َ
ف

َ
ْمَع . ذهب به: خط ه: وخطف السَّ

َ
َرق

َ
 اْست

 .15سورة الصافات آلاية ( إش من خطف الخطفة ...) وجا  في القرآن الكريم

 .أي تأخذه الطير بسرعة. (iv)(وتخطفه الطير )و قوله تعالي 

 
َ

ف
َ
ط

َ
َبه واختلسه: الش يَ  خ

َ
 .اْسَتل

 الاختطاف اصطالحا: ثانيا

 .هو السلب بالقوة أو التعنيف، و قد يسبقه إغرا  أو تحايل

 .و ش بد من التمييب بين مصطلح الخطف و إلابعاد

الخطــف انتـــباع الطفـــل باســتعمال أحـــد الوســـائل املاديــة أو املعنويـــة مـــن ألاشــخا  الـــذين ل ـــم حيــث يعتبـــر 

 .و يتحقة بأخذه من املكان الذي يوجد فيه إلى مكان آخر دون رضاه حة برعايته،

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AE%D8%B7%D9%81/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AE%D9%8E%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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و يقتضــ ي . نقــل املخطــوف و لــو برضــاه، مــن صــاحب الحــة برعايتــه أو حضــانته إلــى غيــر ذلــ  أمــا إلابعــاد ف ــو  

 إلابعـاد وضـعه فـي مكــان غيـر معـروف بالنسـبة لــه، غيـر ذلـ  الــذي ألفـه لـدى بيـت الوالــدين أو احـد ألاقـارب

 .كالجدة، الخالة أو احد القائمين عليهالحاضنين 

 الاختطاف في القانون : ثالثا

 .يعد الاختطاف سلوكا إجراميا وكذا ظاهرة إجرامية يهتم بدراستها مختلف العلوم الجنائية

 . ويتمثل فعل الخطف في إبعاد القاصر عن مكان إقامته، أو عن الوسط الذي يعيش فيه

 .(v)ل الذي وضع فيه إلى محل آخر بقصد إخفا ه عن بيئتهو الخطف يتحقة بنقل الطفل من املح

هــو إبعــاد أو انتــباع شــخ  عــن مكانــه املــألوف و حبســه أو احتجــازه ألغــراض متنوعــة، و قــد يقــع  :والخطــف

 .و معنوية الخطف باستعمال وسائل مادية

 .(vi)هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد مع ا ألادلة املثبتة لشخصيته ( l’enlèvement)فالخطف 

 الطفل لغة، اصطالحا و قانونا: الفقرة الثانية

 ألاطفال لغة: أوال

 .حدثا أو كان عينا ش ي  كل من الصغير يعني تشديده، مع الطا  بكسر الطفل

 .(vii)يحتلم أن إلى أمه بطن من يسقط حين طفال يدعى الصبي : ال يثم ابن قال

 من تعني و Infansالكلمة الالتينية  من مشتقة Enfantالفر سية  باللغة طفل كلمة أن الفق ا  بعض يقول  و

 .(viii)بعد يتكلم لم

 .(ix)ولد صغير يتراوح عمره بين الوشدة و البلوغ : أطفال.ج( مفرد)طفل 

َ ُروا " : وفي التنبيل العزيز
ْ
ْم يظ

َ
ِذيَن ل

َّ
ْفِل ال ِ

ّ
َساِ  أو الط ِ

ّ
ى َعْوراِت الن

َ
 .31النور آية " َعل

 ألاطفال اصطالحا: ثانيا

البــاحثون، كلمــا وجــدوا  عــالم مــن املجاهيــل املعقــدة كعــالم البحــار الواســـع الـــذي كلمـــا خاضـــه" هــو : الطفــل 

 وحقائة علمية جديدة، ش زالت منخفية عنهم وذل  لـضعف و ضية إدراك م املحدود من ج ة، 
 
فيه كنوزا

 .(x)اتساع نطاق هذا العالم من ج ة أخرى و 
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 ألاطفال قانونا: ثالثا 

وححل  القانون  نظر الفق ا  و رجال وج ات لتنوع وذل  تحقيقه يصعب دقية بشكل للطفل تعريف تحديد إن

 .ألاحداث بشؤون امل تمين من غيرهم املنظمات العلمية الحقوقية و

 :يلي الجزائري على ما الجزائية إلاجرا ات قانون  من 442 املادة نصت فقد

 .عمره من عشر يتم الثامنة لم من كل طفال يعتبر ، أي"عشر الثامنة تمام في الجزائي الرشد سن بلوغ يكون  "

 :يلي على ما الجزائري  من القانون املد ي 92من املادة  52كما نصت الفقرة 

 ،"سنة عشرة ثالثة يبلغ لم من مميب غير يعتبر "

 لتـدابير إخضـاعه يـتم ارتكب جريمة، وإنما الذي الحدث على عام كأصل تقوم املسؤولية ش أنه ذال  معنل و

 .للتهذيب أو للرقابة أو حماية

 تكـون  و عامـا والعشـرين الواحـد يكملـوا لـم الـذين القصـر":علـى أن املراهقـة و الطفولـة قـانون  حـدد بينمـا

 يمكـن بمسـتقبل م مضـرا سـلوك م أو حيـاتهم وضـع يكـون  أو للخطـر تـربيتهم عرضـة أو أخالق ـم و نـحتهم

 (xi). " التربوية واملساعدة لتدابير الحماية إخضاع م

 :كما يلي 2511و جا  في قانون حماية الطفل لسنة 

 .(xii) كاملة سنة (18) عشر الثامنة يبلغ لم شخ  كل: الطفل هو

 .املعنل  نفس "  حدث  " مصطلح يفيد

  الجزائـي  الرشـد  سـن  تحديـد  فـي  العبـرة  تكـون ،  كاملـة  سـنة (18) عشـرة  ثمـا ي  بلـوغ ":  الجزائي  الرشد  سن

و مـن خـالل هـذه  التعـاريف نخلـ  إلـى مف ـوم شـامل بـان ،  الجريمـة  ارتكـاب  يـوم  الجـانح  بسـن الطفـل

 .سنة، و إبعادهم عمن ل م حة رعايتهم 18هـو انتـزاع كل من هم دون :  اختطاف ألاطفال

 خصائص جريمة اختطاف ألاطفال:  الثانيالفرع 

 جريمة الاختطاف جريمة مركبة: الفقرة ألاولى

الجرائم املركبة هي تل  السلوكيات غير املبررة، و الحي تتشكل من عدة أفعال، و كل شكل يعد جريمة بحد 

 ، ألن و جريمــة اختطــاف ألاطفــال تشــبه جريمــة تبــيض ألامــوال مــن حيــث التركيــب بــل أخطــر مــن ذلــ.  ذاتــه

ألاولى تمس أموال الناس أم الثانية فتمس سالمتهم و شرف م و أموال م، فالجا ي في جريمة تبييض ألاموال 

يحـاول إعطا  صبغة شرعية على مال تم تحصيله بطريقة غير شرعية، أي هنان مرحلتـان فـي قيام ـا ، أوش 
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ا  الصـبغة الشـرعة، و هـي مرحلـة مرحلة تحصيل مال عن طرية أفعال مجرمة ثـم مرحلـة التبيـيض أو إعطـ 

 .مجرمة كذل 

لكـن ألاخطــر فــي جريمــة اختطـاف ألاطفــال هــي وجــود ثالثـة مراحــل ملــا يكــون الفعـل إنفــرادي، و أكثــر مــن ثــالث 

 .مراحل ملا يكون الفعل في إطار إجرام منظم عابر للوطن

ون بري ــة ألاغــراض، و عنــي ش يمكــن ملرتكبــي جريمــة اختطــاف ألاطفــال و فــي أي مجتمــع مــن املجتمعــات أن تكــ

باألغـراض ألاهـداف و النوايا الحي يسـعى لتحقيق ـا الخـاطفون فغالبـا مـا تكـون أهــدافا و نوايـا محــددة بدقــــــة 

مســـــــبقا، مثـــــــل الـــــــربح الســـــــريع مـــــــن خـــــــالل الابتـــــــباز املـــــــالي أو الاتجـــــــار بأعضـــــــا  املخطـــــــوفين أو إفـــــــراغ نـــــــزواتهم 

ــــعيفةالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطانية بممارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام م الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أجســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .  ا  علــ

 جريمة اختطاف ألاطفال جريمة جسيمة:  الفقرة الثانية

 .تعد أفعال اختطاف الصغار من الجرائم الجسيمة، من حيث الضرر و من حيث العقاب املقرر ل ا

تعتبر جرائم اختطاف ألاطفال خطايا ضارة تمس سالمة إلا سان الجسمية و املعنوية  : من حيث الضرر -1

في آن واحد، فانتباع الطفل و نقله إلى مكان غريب عنه، ثم احتجازه و إيذا ه هي مجموعة من الجرائم قل 

 .ما تلتقي في سلون واحد

، و قــرر ل ــا جــزا ات تصــل حــد لقــد صــنف ا املشــرع الجزائــري ضــمن قســم الجنايــات  : مةةن حيةةث العقةةاب-8

 .السجن املؤبد في حال إتباع عملية الخطف بأفعال أخرى و باستعمال الوسائل املؤدي إلى وفاة الطفل

 كما تتميب جريمة اختطاف ألاطفال بما يلي: 

إن محــل جريمــة الاختطــاف ســوا  كــان فــردا أو جماعــة، يــتم فيــه التنفيــذ بســرعة  : فةةي التنفيةةةذالسةةرعة  .1

ي أوقات مدروسة و قصيرة جدا، ومنه فالفاعل أو الفاعلين يلج ون إلى هذا ألاسلوب من السرعة فائقة وفـ

 .في التنفيذ ححل يكون الصيد محققا و ش يتركون للضحية فرصة تفادي الفخ

كمــا أن الســرعة فــي التنفيــذ تجنــب الجنــاة انكشــاف أمــرهم مــن ج ــة، و تفــادي املالحقــة القانونيــة مــن ج ــة 

 .بهم كذل  الاستهجان لدى املجتمعو تجن أخرى 

العاصمة، كان قاب قوسين أو أد ى للدخول إلى مدرسته و جدته تراقبه من ( أ. ي)و خير مثال حالة الطفل 

شـــرفة املنـــبل، و لحظـــة دخـــول الجـــدة ظنـــا منهـــا أنـــه ولـــ  إلـــى فنـــا  املدرســـة تـــم خطفـــه فـــي ثـــوان معـــدودات، و 

 .دت إش محفظته ملقاة على ألارضبمجرد التفاتها إلى مدخل املدرسة ما وج
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جـــــريمة اختطــــاف ألاطفــــال تتطلــــب القيــــام  بجملــــة مــــن الترتيبــــات :  إلاعةةةةداد املحكةةةةةةم لعميلةةةةة الاختطةةةةاف .2 

املحكمة، خاصة إذا كانت بغرض الابتباز، فالخاطفون يدرسون جميع السبل و يضعون جميع التدابير الحي 

و عليه قـد تسـتمر مرحلـة التـدبير ملـدة طويلـة قـد تصـل إلـى أيـام أو  تؤدي في نهاية املطاف إلى إبعاد الضحـية،

 .ححل ش ور حسب ما تتطلبه العملية و ألاهداف املرجوة منها

غالبــا مــا يلجــئ الخــاطفون إلــى ارتكــاب فعــل الاختطــاف فــي ســرية : سةةرية التخطةةيط و التعةةاون فةةي التنفيةةذ .3

ل ش ينكشــف أمــرهم، و ألاخطــر مـن ذلــ  هـــو اتصــاشتهم كبيـرة و علــى درجــة عاليـة مـــن التمويــه و التظليــل ححـ

 .املشفرة باملساعدين و املس ليـن و الشركا  في إتمام و إخفا  ألاطفال

 أركان قيام جريمة اختطاف ألاطفال و صور ارتكابها: املطلب الثا ي:  تتميز بالقصيدة .9

 أركان و صور اتيان جريمة اختطاف ألاطفال: املطلب الثاني

جريمة تبدأ و تنتهي باكتمال الوقائع املكونـة ل ـا، و تختلـف هـذه ألاخيـرة بـاختالف أركانهـا و صـور إتيانهـا، كل 

 :.و سنتطرق إلى أركان عنصر على حدى فيما يلي

 أركان قيام جريمة اختطاف ألاطفال: الفرع ألاول 

، فبينمـــا إن أحكـــام القســـم الخـــا  مـــن قـــانون العقوبـــات تختلـــف عـــن أحكـــام القســـم العـــام اخت
 
 كبيـــرا

 
الفـــا

القســم العــام يتنــاول مبــادئ و أحكــام عامــة و شــاملة تتصــف بالثبــات و الديمومــة، نجــد أن القســم الخــا  

يتنـــــاول كـــــل جريمـــــة علـــــى حـــــدا، فيحـــــدد أركانهـــــا و القواعـــــد الخاصـــــة بهـــــا دون ســـــواها، و مـــــن ثمـــــة العقوبـــــات 

 .املستحقة ل ا

 الركن الشرعي: الفقرة ألاولى

 :الشرعية و الذي نصت عليه املادة ألاولى من قانون العقوبات الجزائري  و تطبيقا ملبدأ

 .(xiii)" ش جريمة و ش عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون " 

و الـركن الشــرعي هــو الـركن ألاســاس لتحديــد أي جريمـة و تقريــر عقوبتهــا، و فـي أغلــب التشــريعات العامليــة إن 

 .لم نقل ُجل ا يكون هذا املعمول به

اختطــاف رع الجزائــري و كبــا ي الفق ــا  و الحقــوقيين فــي أرجــا  املعمــورة، لــم يغفــل عــن تجــريم ظــاهرة و املشــ

ألاطفال مشددا بذل  العقاب و الجزا  لكل من ارتكب هذه السلوكيات غير املشروعة إن لم نقل املحرمة، 
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ألافعــال و منــه علـى تحديــد  2519اســتحدثت و عــدل بعـض املــواد و علــى مراحــل عـدة، ليقــف فــي ســنة حيـث  

 .، من خالل التطورات الرهيبة و ألاحداث املتسلسلة ل ذه آلافة الحي طرقت أبواب مجتمعنا(xiv)العقوبات 

 جنايات و الجنح ضد ألافـراد" و تناول موضوع الاختطاف في الباب الثا ي من قانون العقوبات تحت عنوان

الاعتـدا  الواقـع  " ضمن القسم الرابـع بعنـوان " جنايات و جنح ضد ألاشخا " الفصل ألاول منه بعنوان "

 .على الحريات الفردية وحرمة املنازل و الخطف

 " الجنايات و الجنح ضد ألاسرة " كما تناول أيضا ظاهرة الاختطاف في الفصل الثا ي بعنوان

ــــوان ــ ــ ــــت عنــ ــ ــ ـــع تحــ ــ ــ ــ ـــم الرابـ ــ ــ ــ ـــمن القسـ ــ ــ ــ ـــــة ضـ ــ ــ ـــليم م "و آلاداب العامـ ــ ــ ــ ـــــدم تسـ ــ ــ ـــــر وعـ ــ ــ ــــف القصـ ــ ــ   ."خطــ

ــــواد ـــن  324و  328، 327، 326، 1مكـــــرر  243، 249مكـــــرر،  243،  243ـــــــ، 242، املـــــادة (لـــــةمعد)  241: املـ مـــ

 يوليـو سـنة 11وافـة Hا 1936رمضـان عـام  28مـؤر  فـي  12-11قـانون رقـم قانون العقوبات و كذل  مواد 

 .يتعلة بحماية الطفل 2015

 الركن املادي: ثانيةالفقرة ال

قانـــون ش يعاقــب بغيــر أفعــال ظاهـــرة و ملموســة، و تختلــف نــحيح أن القصــد يكتســ ي أهميــة بالغــة، لكــن ال

الشـكلية أو جـرائم السـلون يتمثـل  ففـي الجـرائم  ألاعمال املكونة ل ذا الركن حسب صـنف الجريمـة، طبيعة

بصرف النظر عما قد يترتب  عليه، القانون  الركن املادي في صورة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعاقب

 .عنه من نتائج

شبـــد مــن إتيــان فعــل وتحقـــة نتيجــة إجراميــة ووجــود عالقـــة  أمــا فــي جــرائم النتيجــة فتحقيـــة الــركن املــادي

 .و جريمة اختطاف ألاطفال تستوجب ثالثة عناصر .سببية بينهما

 :السلوك إلاجرامي-1

و . لنشــاط املــادي الــذي يرتكبــه الجــا ي بغــرض تحقيــة نتيجــة ســوا  باســتعمال وســائل ماديــة أو أدبيــةو هــو ا

ـــلون  ـــاف ش تقـــــوم بالســ ـــا ألن جريمــــة الاختطــ ـــلوكا ايجابيــ ـــا يعــــد ســ ـــف أو إلابعــــــاد، كمــ ـــا فـــــي الخطــ ـــل أساســ يتمثــ

 "ش يختطف الطفل بامتناع املجرم عن الخطف أو إلابعاد "السلبي وهو الامتناع 

و يشترط في جريمة الخطف أن يكون محل ا طفل حي وقت اقتراف الجريمة، فهي تقع فقط إذا كان املجني 

عليـــه إ ســـان حيـــا، فـــإذا انتفـــت هـــذه الصـــفة فـــي محـــل الاعتـــدا  ش تقـــوم جريمـــة الخطـــف، وان جـــاز معاقبـــة 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ف وان جــاز الجــا ي عــن جريمــة أخــرى، كمــن يأخــذ جثــة ميــت ويحجزهــا فــي بيتــه، فــال يســأل عــن جريمــة خطــ 

 .سؤاله عن جريمة إخفا  جثة

 .سنة، وأن يكون حيا وقت الاختطاف 18محل الجريمة، قاصر دون سن أن يكون : شرط

 :النتيجة إلاجرامية-2

و تتحقة من خالل الوصول بالطفل إلى مكان غير مألوف بالنسبة له، و يشكل خطـرا علـى شـرفه و سـالمته 

بإرادته أو دون إرادته، و ش يشترط وصول الخاطف بالضـحية إلـى الجسدية أو حياته ككل، وجد فيه نفسه 

املكان املقصود أو إلى مكان آخر، ألن تقييد حرية الطفل و احتجازه يعد نوعا من أنواع الانتهان و الاعتدا  

 .على حرية ألاشخا 

 :العالقة السببية بين السلوك و النتيجة -3

جرامــــي و النتيجـــة املحققــــة، و باعتبـــار الاختطــــاف مـــن الجــــرائم هـــي تلــــ  الرابطـــة الحــــي تـــربط بــــين الســـلون إلا 

العمديـــة و الحـــي تتميـــب بالقصـــيدة مـــن خـــالل املمارســـات الحـــي تتبـــع فعـــل الاختطـــاف أو إلابعـــاد، فـــإن العالقـــة 

 .مفترضة أساسا ححل لو شرع في ذل  و لم تتحقة النتيجة كاملة

بعــد ســبة لإلصــرار ثــم التحضــير و  أو إلابعــاد الخطــفو مــن خــالل هــذه العناصــر نقــول أن الفعــل املــادي هــو 

منه التنفيذ، و سأتطرق إلى مراحل تنفيذ جريمة اختطاف ألاطفال شحقـا، و العالقـة السـببية بـين الفعـل و 

 
 
، فـــي الظـــروف الحـــي ارتكـــب فيهـــا،  حـــداث تلـــ  النتيجـــة وفقـــا

 
النتيجـــة متـــوفرة محـــل كـــان هـــذا الفعـــل صـــالحا

 .ملجرى ألامور العادي

 الركن املعنوي : الفقرة الثالثة

أن يكــون الجــا ي مكلفــا أو مســؤوش مباشــرا عــن الخطــف، كمــا هــو معــروف فــإن الجريمــة هــي فعــل أو امتنــاع 

عــن فعــل يمكــن إســناده إلــى فاعلــه يهــدد بــالخطر مصــلحة مــا محميــة بجــزا  جنــائي أو تــدابير امــن، و ش يكفــي 

ســــلون إجرامــــي ذو مظ ــــر مــــادي بــــل شبــــد مــــن تــــوافر نيــــة   ثبــــات املســــؤولية الجنائيــــة أن يصــــدر عــــن الجــــا ي

 .داخلية أو باطنية يضمرها الجا ي في نفسه

 وألاديـان، ش تعاقـب إلا سـان عـن أفكـاره ونوايـاه وش عـن مشـاعره وخالفـا لألخـالق و رغم أن غالبية القـوانين

ي الحـــديث ادخـــل النيـــة فـــإن التشــريعات الحديثـــة و القـــانون الجنــائ. وأحاسيســه مـــا دامـــت حبيســة مخيالتـــه
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آلاثمـــة و اعتبرهـــا مرحلــــة هامـــة مــــن مراحـــل الســــلون إلاجرامـــي بـــل عــــددها ركنـــا أساســــيا لقيـــام املســــؤولية و  

 .سماها الركن املعنوي 

و جناية اختطاف ألاطفال جريمة مقصودة، تستلزم أن يتوافر فيهـا القصـد الجنـائي بانصـراف إرادة الجـا ي 

مشـروعية ذلـ  الفعـل، أي أن يوجـه أفعالـه الشـنيعة إلـى قاصـر لــم يكمـل  إلى ارتكاب الفعل مع علمه بعدم

 .و أكثر من ذل  ما سيقوم به بعد فعل الخطف أو إلابعاد سن الثامنة عشر كاملة

و يجب أن يكون القصد الجنائي معاصـر للخطف من خالل الاستدراج أو إلاكراه أو التحايل و ش صعوبة في 

و النيــة آلاثمــة تثبــت بتــوفر عنصــران أساســيان و همــا  .قــت النشــاط و النتيجــة معـــاألامــر إذا توافـــر القصــد و 

 :العلم و إلارادة

 :العةلةم-1

هـــو املعرفـــة املســـبقة بموضـــوع الحـــة املعتـــدى عليـــه و بـــالظرف املشـــدد الـــذي يغيـــر مـــن وصـــف الجريمـــة الحـــي 

عليه قانونا و أن ألافعـال التاليـة تستوجب تشديد الجزا ، أي علم الجا ي بأن ذل  الفعل مجرم و معاقب 

لســــلون الخطــــف أو إلابعــــاد تزيــــد مــــن ظــــروف التشــــديد و تلغــــي ظــــروف التخفيــــف و بالتــــالي عقوبــــة قاســــية 

 .مستحقة

 :عناصر العلم

  أن يقـوم الشـخ  بخطـف طفـل و هـو يعلـم :  العلـم بخطـورة الفعـل علـى املصـلحة الحـي يحميهـا القـانون

 .ي تقييد حريته و احتجازهبأنه ليس له الحة في رعايته و ف

 أن يقوم الشخ  بإبعاد الطفل أثنا  دخوله املدرسة: العلم بزمان ارتكاب الفعل إلاجرامي أو مكانه. 

 أن يعرف الخاطف بأن الطفل ابن تاجر يمل  ألاموال: العلم ببعض الصفات في املجني عليه. 

 الشـخ  رضـيعا بعـد تسـلقه الحـائط أن يخطف : العلم بالظرف املشدد الذي يغير من وصف الجريمة

 .و دخوله البيت ليال

 :إلارادة -2

قيام الخاطف بارتكاب الفعل و إرادتـه حـرة دون إكـراه أو خلـل نفسـ ي أو مر ـ ي يعـوق دون قيـان املسـؤولية 

الجزائيــــة، أي أن تنصــــرف إرادتــــه الحــــرة و الســــليمة إلــــى ارتكــــاب الجريمــــة و إلــــى تحقيــــة النتيجــــة الضــــارة، و 
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تطـــاف ألاطفـــال تقضـــ ي بتــوافر قصـــد جنـــائي بكـــل عناصــره النفســـية و الالزمـــة لقيام ـــا، أي تجـــاوز جريمــة اخ 

 .الجا ي ملرحلة النشاط الذهني أو مرحلة التفكير كما يقال، ثم الشروع في مرحلة التنفيذ

 صور ارتكاب جريمة اختطاف ألاطفال: الفرع الثاني

 :لجريمة الاختطاف عدة صور  نذكر ها

 الخطف بالعنف أو بالقوة: لىألاو الفقرة 

 .و تستعمل فيها مختلف الوسائل البدنية و آلالية لسلب جسم شخ  مرغما دون إرادته

 .وسيلة، و هي املؤثر الذي يغير أو يميل ِإلى تغيير حالة سكون الجسم: القوة

بــــاألحوال و يكــــون علــــى باطــــل، كمــــا يقتــــرن العنــــف  هــــو منهــــاج أو أســــلوب ممارســــة القــــّوة ضــــد الغيــــر: العنةةةةف

ألاسرية والاجتماعية، و يتم استخدامه من طرف املجرمين لتخويـف النـاس و إشـعارهم أن عـنف م سـيطال 

 .أي شخ ، ححل لو كانوا في محصنين

 الخطف باإلكراه: الثانيةالفقرة 

 ، و بخطــر أو ضــرر جســيم وشــي  الوقـــوعو تســتعمل فيهــا الوســائل املاديــة كالجـــر و املعنويــة كتهديــد الضــحية 

 .املكره يعلم املطلوب منه فيمتنع و يجبر على الفعل و هو كاره له و يكون بالقوة أو التهديد

هـو الـذي يشـل إرادة الجـا ي بقـوة ماديـة ش قبـل لـه بمقاومتهـا، فيترتـب علـى ذلـ      اسـتحالة : إلاكراه املادي

 .أن ينسب إلى املتهم أنه تصرف على نحو معين و ش تقوم مسؤوليته

كـره مـن خطـر أو :  املعنوي  إلاكراه
ُ
مصدره قوة إ سانية تضع الشـخ  تحـت تصـرف ا و هـذا بسـبب خـوف امل

 ....ضرر جسيم قد يمسه في جسده أو شرفه، كالتهديد بــ 

 الخطف باالستدراج: الثالثةالفقرة 

و تتـــــم دون عنـــــف، كــــــقيام الخــــاطف بتصـــــرفات مســـــتحبة لــــدى الضـــــحية بغـــــرض جذبــــه إلـــــى املكـــــان أو ححـــــل 

التوقيت املناسب  تمام الجريمة، كمناداة الطفل شستالم قطع الحلوى أو استظ ار جرو صغير من  وصول 

داخـــل الســـيارة، إذن فـــالخطف باشســـتدراج هـــو علـــم الضـــحية بحقيقـــة قصـــد الخـــاطف و لكنـــه يـــذهل عـــن 

ادتهـا ثـم يفــر النتيجـة لج ل ـا، أو لتصـديقه مــا يمنيـه بـه، كــأن يأخـذ الخـاطف الطفــل إلـى السـيارة للتمتــع بقي

 .به إلى مكان آخر

 .هو التغرير بالضحية، ترن املعاجلة و أصله النقل من حال إلى حال: الاستدراج
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 الخطف بالتحايل: الرابعةالفقرة  

أو كـأن يتقـدم  .و تستعمل فيها وسائل الغش و الخداع، و ش يهم إن كان املجني عليـه قـد تبـع الجـا ي بإرادتـه

 .طف ألنه ش يعرف املطلوب منه و يدلس عليه ألامر بش ي  آخرالضحية طائعا لصالح الخا

هـو الغــش و الخـداع، و يمكــن وقــوع التحيـــل بواسـطة اســتعمال وعــود كاذبــة أو تحريـر كتــب  fraude: التحيـل

 .(xv)مزورة أو الاستعانة في نقل املجني عليه باسم أهله و بما ل م عليه من سلطان 

 باإلغواءالخطف : الخامسةالفقرة 

 .و يقع على الفتاة القاصر دون علم أهل ا و على غير إرادتهم، بقصد العبث بها تحت ستار وعـد بالزواج

 أسباب و دوافع اختطاف ألاطفال و آليات الوقاية منها: املبحث الثاني

ينـدى ترويع ألاطفال بخطف م هي جريمـة غيـر مقبولـة لـدى البشـرية جمعـا ، و أفعـال تشـيب ل ـا الـر وس، و 

 .ل ا الجبين، فصور قتل م و التنكيل بجث هم مشاهد تقشعر ل ا ألابدان

و إن بحثنا عن ألاسباب و الدوافع فهي كثيرة وش تحص ل، لكنها في كل حال أفعال ش تبرر هؤش  املختطفين، 

 .ألن سالمة الطفل الجسدية و النفسية خط أحمر، يحرُم تجاوزه

مـــن الجـــرائم، و حصـــرنا أفعـــال الخــــاطف، أكيـــد ســـنجد أنفســـنا أمــــام و إذا غصـــنا فـــي أعمـــاق هـــذا الصــــنف 

أعمـــــال مقصـــــودة و لكنهـــــا معقـــــدة، بعضـــــ ا يرجـــــع لســـــلوكيات انفراديـــــة و أخـــــرى منظمـــــة بإحكـــــام مـــــن طـــــرف 

تنظيمـــات إجراميـــة، إرهابيـــة و  مافياويـــة،  و ســـأحاول فـــي هــــذا العنصـــر بلـــذات الغـــو  فـــي دوافـــع اختطــــاف 

 .ة، و الجزائر بصفة خاصةألاطفال في العالم بصفة عام

 دوافع و أسباب اختطاف ألاطفال: املطلب ألاول 

كـــــان يعـــــد خـــــروج الطفـــــل مـــــن رحـــــم أمـــــه و إطالقـــــه ألول صـــــرخة بمثابـــــة إعــــــالن لبدايـــــة ألافـــــراح و الـــــوشئم و 

ألاعراس، حدث هذا في زمن غير بعيد، لكن اليـوم و منـذ لحظـة خروجـه إلـى العـالم أصـبح يحـاط بمجموعـة 

فــي ظــل " هــاجس اختطــاف ألاطفــال. "بــات و التأمينــات خوفــا مــن اختفــا ه و عــدم ظ ــوره مــرة ثانيــةمــن الترتي

 .ج ل النوايا و الدوافع ورا  هذه الجريمة

 دوافع اختطاف ألاطفال: الفرع ألاول 
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تهتم مختلف علوم إلاجرام بدراسة الجوانب النفسية للجا ي والحي تدفعه شرتكاب الجريمـة، وهـي مـا تسـمل  

ويقوم هذا العلم على دراسة القدرات الذهنية للمجرم ومدى استعداده  مل التكوين النفس ي للمجرم، بعوا

 .أو ميله الذهني شرتكاب الجريمة

مصدرها الوسط العائلي املقرب و ذل  بدافع  ألاطفال و تشير التقارير ألامنية إلى أن أغلب حاشت اختطاف

 .عتدا  الجنس يالانتقام و تصفية الحسابات أو بدافع الا 

  (نفس ي)الدافع الانتقامةةةةي : الفقرة ألاولى

مــن بــين الــدوافع املحركــة لظــاهرة اختطــاف ألاطفــال هــو الــدافع الــذاتي، حيــث يتميــب هــذا العنصــر مــن        

الاختطاف بأنه يأخذ وقتا طويال في تنفيذه ألن الخـاطف يبقى ملـدة طويلـة يترصـد فريسـته، ويكـون املقصـود 

جـرا  حكـم قضـائي حرمـه مـن هنا هو تحقية هدف و طمع نفســي و هو الثــأر، كخطـف أب ألبنـه كـان فقـده 

 .الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة، حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث يخطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نكايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زوجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وش بــد مــن إلاشــارة أن مثــل هــذا الفعــل إلاجرامــي يخلــف آثــارا ســلبية علــى شخصــية الضــحية وعلــى اثــر        

إن اختطاف الطفل يدخله في حالة مـن ال شاشـة النفسـية " : "هيرفي شابليبه" هذا يقول الطبيب النفسا ي

 ، وبهذا يكون اختطاف ألابنا  فعال انتقاميا محضا، يهدف إلى إيذا "املشكلة وكذل  مستقبالوقت حدوث 

 .الطرف الثا ي بإبعاده عن أهله و الاستحواذ على حضانـته

 :ما يلي( الدافع الانتقامي)و يغذي هذا النوع أي 

  (.مرحلة الطفولة أو املراهقة) تعرض الجا ي نفسه للخطف سابقا 

 ـــ ـــان العــ ــــي الشـــــريعة الحرمــ ــــة فـ ــــه املكفولـ ـــرات حياتـــــه مـــــن حقوقـ ـــن فتــ ـــرة مــ ــــي فتــ ــــا ي فـ ـــأن يحـــــرم الجـ اطفي، كــ

 .إلاسالمية و في القوانين الوضعية، تخلة له عقد نفسيا ش يتخل  منها إش باشنتقام

 خصومة تورطت فيها عائلة الطفل الضحية. 

 الغيرة املرضية. 

 (عضوي )دافع الاعتداء الجنسةةةةي : الفقرة الثانية

تكــرر حـــوادث خطـــف ألاطفـــال بأســاليب مختلفـــة، وبـــات ألامـــر ظـــاهرة تســترعي انتبـــاه ألاهـــل واملـــربين وأوليـــا  ت

 بـــاشبتباز املـــالي أو تصـــفية حســـابات  ألامـــور،
 
وتجبـــرهم علـــى البقـــا  يقظـــين، و لـــم يعـــد قـــرار الخطـــف مرتبطـــا

الرعـــب فـــي نفـــوس تـــزال ترســـم  شخصــية فحســـب، بـــل أصـــبح يقـــوم علـــى أســـباب ودوافـــع جديــدة وغريبـــة مـــا
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أش و هي الخطف ملمارسة الشذوذ الجنس ي، و هي عمليـة اختطـاف يكـون الـدافع منهـا الاعتـدا  جنسـيا  ألاسر 

علــى املخطــوف، وهــذا مــا تؤكــده  ســبة ألاطفــال املختطفــين يوميــا فــي إرجــا  املعمــورة، حيــث يــتم العثــور علــى 

 .ن التعرف على الفاعــلجثث أغلبهم معتدى عليهم جنسيا، مقتولين ححل ش يتمكنوا م

و هذه الظـاهرة ليسـت إش مرضـا نفسـيا ناتجـا عـن الكبـت الاجتمـاعي الحاصـل فـي مجتمعنـا، و هـذا مـا يعـرف 

بالشذوذ الجنسـ ي، حيـث تفشـت هـذه الظـاهرة بكثـرة وبشـكل مبـالغ فـي أوسـاط مجتمعنـا إلاسـالمي مـع العلـم 

 ن أنها ظاهرة غريبة أصل ا أوربا أتت و دخلت من التلفزيو 

 :غير أن هنان عوامل أخرى و هي

 إقامات طالب الجامعات -تجمعات السجون  -تجمعات الجنود  -: التجمعات (1

 الاغتراب (2

 الجنس و دعوات إلالحاد (3

 الاستعمار (9

 اختالشت في عمل الوالدين (1

 سو  استخدام التكنولوجيا الحديثة (6

 .(xvi)وجود القابلية و الاستعداد  (7

 (اقتصادي)املةةاديالةةدافةع : الفقرة الثالثة

يرجـــــع هـــــذا الباعـــــث إلـــــى ألاوضـــــاع املتأزمـــــة الحـــــي تعيشـــــ ا املجتمعـــــات، ومـــــن بينهـــــا ف ـــــات كبيـــــرة مـــــن املجتمـــــع 

 .الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري، بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب انتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و البطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألاوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانية

ون ويقـوم الجنـاة باختطــاف الطفـل بغــرض طلـب فديــة مـن ذويهــم علـى أن يــتم تسـليمه بعــد ذلـ ، ويكــ       

غالبـــا املخطـــوف قاصـــر مـــن عائلـــة ميســـورة، حيـــث يعـــد ألاطفـــال مـــن العـــائالت الثريـــة أكثـــر اســـتهدافا فـــي هـــذه 

لكــن الخــاطفون ش يعترفــون بالقواعــد العامــة  .الجريمــة كأبنــا  رجــال ألاعمــال، وكــذا اختطــاف أبنــا  التجــــار

بغرض قتل م و انتباع أعضائهم و  ححل للجريمة، فقد يتم اختطاف أطفال فقرا  ليس بغرض الابتباز و إنما

 .من ثم الاتجار بهم

ـــرة و   .منظمـــــة، جعلـــــت مـــــن هـــــذا الفعـــــل مصـــــدرا لثرواتهـــــا و تقـــــدم علـــــى هـــــذه العمليـــــات جماعـــــات خطيــ

نور الدين زرهو ي في مؤتمر نحفي أجراه حول ظاهرة اختطاف / حيث أفاد وزير الداخلية السابة السيد 
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ذي عرفتـــه هـــذه الظـــاهرة فــــي آلاونـــة ألاخيـــرة، أن هـــذه العمليـــات ليســــت ألاطفـــال فـــي الجزائـــر بعـــد التفــــاقم الـــ 

صـادرة كمـا يضــن الجميـع عــن مجموعـات مـن املنحــرفين، بهـدف ابتــباز املـال مـن ألاهــالي، بـل ألامــر أخطـر مــن 

ـــم بـــاألدوات و . ذلــ  و هـــي مخططــات معـــدة بعنايــة تتـــولى عصــابات محترفـــة تنفيــذها ويســـتدل هــؤش  فـــي قول ـ

التقنيــات الحــي توظف ــا هــذه العصــابات فــي النيــل مــن الشــخ  املســتهدف، وكــذا طــرق ســير بــا ي  ألاســاليب و 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتبدال و غيرهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وعمليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب الفديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي طلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .العمليـ

تهـــدف إلـــى زعزعـــة املجتمـــع الجزائـــري أوش و الحـــط مـــن قيمـــه  وتعتبـــر هـــذه العمليـــات، عمليـــات تخريـــب       

 . املالية ثالثـا ومبادئه ثانيا، ووسيلة لحل ألازمة

 :و تتنوع صور اختطاف ألاطفال بغرض الدافع املادي كما يلي

 تحريض القصر ممارسة الدعارة. 

 غير القانو ي بيع م بغرض التبني 

 الابتباز املالي 

 التســول بهم 

 اج م ضمن مخططات السياحة الجنسيةإدم 

 الاتجار باألعضا  البشرية 

 استعمال م في طقوس الشعوذة 

 الزج بهم في الحروب 

 استغالل م في الترويج للمخدرات... 

 أسباب اختطاف ألاطفال: الفرع الثاني

 تيعد الطفل صغير و إدراكه لم يكتمل، و ألن عقلـه غـض لـم تـ
 
لإلجـرام، إمـا م اسـتنارته، يعتبـر حـدثا معرضـا

أن يكــون هــو الجــا ي و إمــا أن يكــون هــو املجنــي عليــه، و بــذل  هنــان خطــر يهــدد نــحته، أخالقــه و تربيتــه و 

 .منه حياته و مستقبله، و لقد تعددت ألاسباب

 اختطاف الطفل بغرض الاعتدا  الجنس ي أو ممارسة الشذوذ: لسبب ألاول ا

 اختطاف الطفل بغرض إخفا   سبه: السبب الثا ي

 اختطاف الطفل بغرض الابتباز املصلمي: لسبب الثالثا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A
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 اختطاف الطفل بغرض الابتباز املالي: السبب الرابع 

 اختطاف الطفل بغرض التسول به: السبب الخامس

 اختطاف الطفل بغرض الاتجار بأعضائه: السبب السادس

 (الجريمة إلارهابية)اختطاف الطفل بغرض الترهيب : السبب السابع

 اختطاف الطفلة القاصر بغرض الزواج بها: منالسبب الثا

 اختطاف الطفل بغرض استعمال جسده أو أحد أطرافه في الشعوذة: السبب التاسع

 اختطاف الطفل بغرض تهجيره خارج حدود الدولة شستغالله كيد عاملة: السبب العاشر

 اختطاف الطفل للزج به في الحرب: السبب الحادي عشر

 طاف الطفل بغرض شستعماله كدرع بشري اخت: السبب الثا ي عشر

 اختطاف الطفل بغرض: السبب الثالث عشر

 اختطاف الطفل بغرض تسخيره في تجارة املخدرات: السبب الرابع عشر

 التبني غير الشرعياختطاف الطفل بغرض : السبب الخامس عشر

 (الخاطف أحد الوالدين)اختطاف الطفل بغرض الحضانة : السبب السادس عشر

 اختطاف الطفل بغرض استغالله في السياحة الجنسية: السابع عشر لسببا

 اختطاف الطفلة القاصر للزج بها في الدعارة: السبب الثامن عشر

 اختطاف الطفلة القاصر بغرض التحريض على فساد ألاخالق: السبب التاسع عشر

 اختطاف الطفل بغرض الانتقام: السبب العشرون

 اختطاف الطفل بسبب جنون املختطف :السبب الواحد و العشرون

 اختطاف الطفل بغرض تحويله إلى منحرف أو إشراكه في جرائم: السبب الثا ي و العشرون

ـــــاه : الســـــــبب الثالـــــــث و العشـــــــرون ـــــب الانتبــ ـــ رة و جلــ ــ ــــب الشــ ـــــرض كســـ ـــل بغــ ــ ـــاف الطفــ ــ ـــع و اختطــ ــ ـــبب الرابــ ــ الســ

اختطــاف : امس و العشــرونالســبب الخــاختطــاف الطفــل بغــرض إجبــاره علــى اعتقــاد ديــن معــين : العشــرون

 الطفل ألام ة و قتله

 و قتله( mingi) اختطاف الطفل املينجي : السبب السادس و العشرون

 اختطاف الطفل الزهراوي و قتله: السبب السابع و العشرون
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المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 اختطاف الطفل و إيذائه بسبب الغيرة املرضية: السبب الثامن و العشرون 

 اختطاف القاصر و الاعتدا  عليها بغرض إلحاق العار بعائلتها :السبب التاسع و العشرون

 اختطاف الطفل بغرض إجرا  تجارب طبية أو عسكرية :السبب الثالثون 

 محاولة اختطاف الطفل: السبب الواحد و الثالثون 

 التهديد باختطاف الطفل: السبب الثا ي و الثالثون 

 الاختطاف الخطأ للطفل: السبب الثالث و الثالثون 

 آليات مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال و الوقاية منها: املطلب الثاني

إن إلا سان هـو العنصـر الرئيسـ ي فـي أي تشـييد مسـتهدف، و الطفولـة هـي املرحلـة ألاساسـية فـي بنـا  إلا سـان 

ـــماوية  ـــن الشـــــرائع الســ ـــم تكـــــن لتخفـــــى عــ ــــة لــ ــــذه املرحلـ ــــة، وأهميـــــة هـ ــــؤثرة ومنتجـ ـــية فاعلـــــة، مـ ذاتـــــه كشخصــ

و مـــن خاللـــه فـــإن مختلـــف التشـــريعات العامليـــة ، (xvii)لقديمـــة وش عـــن القـــوانين و العلـــوم الحديثـــةوالقـــوانين ا

 .تظ ر جليا مدى ألاهمية البالغة الحي منحتها لحماية الطفل جزائيا، من مواد و تدابير مختلفة

 آلاليات القانونية لحماية ألاطفال من جريمة اختطاف ألاطفال: الفرع ألاول 

 إلاعالنات و الاتفاقيات الدولية :الفقرة ألاولى

إن النصو  القانونية الدولية املتعلقـة باألطفـال كثيـرة وفـي ازديـاد مسـتمر ومعظـم هـذه النصـو  هـي الحـي 

تنشــأ آلاليــات و ألاج ــزة لحمايــة الطفــل، هــذه ألاخيــرة الحــي لعبــت دور واضــح و م ــم بمشــاركة املنظمــات غيــر 

ــــة  ـــي أذنـــــت ل ــــــا اتفاقيـ ــــة الحـــ ــــوانين  1484الحكوميـ ـــل و تعــــــديل القــ ـــعية الطفــ ـــين وضـــ ـــياتها لتحســ بتقــــــديم توصـــ

الداخليـــة، و يـــرخ  ل ـــا للمشـــاركة فـــي ألاشـــغال التحضـــيرية ملجلـــس حقـــوق الطفـــل كعضـــو مالحـــظ دون أن 

يكــــون ل ـــــا حـــــة التـــــدخل و عنـــــد إصــــدار توصـــــيات مـــــن املجلـــــس للـــــدول أو الجمعيــــة العامـــــة يبـــــدأ عمـــــل هـــــذه 

ملستوى الداخلي، إضافة إلى الدور امل م الذي تلعبه املنظمات إلاقليمية املنظمات في متابعة تنفيذها على ا

 .و سنبدأ باشتفاقيات العاملية و القارية من خالل الفقرة ألاولى. على كل املستويات

 الاتفاقيات الدولية: أوال

نصـو  إلاعـالن  ش يمكن ذكر جميع مواد الاتفاقيات أو املؤتمرات، و بإمكان كل م تم باملوضوع الرجوع إلى

 .أو الاتفاق



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  185  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

   )xviii(1284إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالن جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف لحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق الطفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل لعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  -1 

ـــــادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــــــــــــــون الطفــــــــــــــــــــــــــــــل أول مــــــــــــــــــــــــــــــن يتلقــــــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــــــي أوقــــــــــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــــــــدة: 3املـ

 .يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغالل: 9املادة 

 إلاعالن العاملي لحقوق إلانسان -2

 .فرد حة في الحياة والحرية وفى ألامان على شخصهلكل : 3املادة 

 )xix( إعالن حقوق الطفل -3

ويحظر الاتجار . يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور إلاهمال والقسوة والاستغالل: املبدأ التاسع

 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

 اتفاقية الرضا بالزواج، والحد ألادنى لسن الزواج، و تسجيل عقود الزواج -4

 للطفل الدولي لالختطاف املدنية بالجوانب الخاصة الهاي اتفاقية -1

إلاعةةةةالن املتعلةةةةق باملبةةةةادئ الاجتماعيةةةةة والقانونيةةةةة املتصةةةةلة بحمايةةةةة ألاطفةةةةال ورعةةةةايتهم مةةةةع الاهتمةةةةام  -6

 ،الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي

 اتفاقية حقوق الطفل -7

 . جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ألاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخاص مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الاختفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء القسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري  الاتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لحمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -8

 :21املادة        

 :تتخــــــــــــــــذ كــــــــــــــــل دولــــــــــــــــة طـــــــــــــــــرف التــــــــــــــــدابير الالزمــــــــــــــــة ملنــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــرائم التاليــــــــــــــــة واملعاقبــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــا جنائيـــــــــــــــــا - 1

انتــــباع ألاطفـــــال الخاضــــعين شختفـــــا  قســــري أو الـــــذين يخضـــــع أحــــد أبـــــويهم أو ممــــثل م القـــــانو ي شختفـــــا  ( أ)

 .ون أثنـــــــــــــــا  وجـــــــــــــــود أم ـــــــــــــــاتهم فـــــــــــــــي ألاســـــــــــــــر نتيجـــــــــــــــة شختفـــــــــــــــا  قســـــــــــــــري قســـــــــــــــري، أو ألاطفـــــــــــــــال الـــــــــــــــذين يولـــــــــــــــد

إلاعةةةةالن املتعلةةةةق باملبةةةةادئ الاجتماعيةةةةة و القانونيةةةةة املتصةةةةلة بحمايةةةةة ألاطفةةةةال و رعةةةةايتهم مةةةةع الاهتمةةةةام  -4

 الخاص بالحضانة و التبني على الصعيدين الوطني و الدولي

 الغير دعارة واستغالل باألشخاص الاتجار حظر اتفاقية -15

 البروتوكوالت امللحقة باالتفاقيات الدولية: ثانيا

و املتعلـــــة بحمايـــــة ضـــــحاي املنازعـــــات  1494امللحـــــة البرتوكـــــول ألاول إلاضـــــافي إلـــــى اتفاقيـــــات جنيـــــف أوت  -1

 .الدولية ملسلحة
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 .حماية ألاطفال: 77املادة  

بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجـــار باألشـــخا ، وبخاصـــة النســـا  وألاطفـــال، املكمـــل شتفاقيـــة ألامـــم  -2

 (xx)املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية

البروتوكول الاختياري شتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال واستغالل ألاطفـال فـي البغـا  وفـي املـواد  -3

 (xxi).إلاباحية

 روتوكول الاختياري شتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتران ألاطفال في املنازعات املسلحةالب -9

 وألاطفال، بالنسا  الاتجار تحريم حول  الدولية البروتوكول امللحة باشتفاقية -1

 :محتوى البرتوكول 

  ـا 18حسـب التعريـف هـم ألاقـل مـن )حظر الاتجار باألطفال لألطفـال ألغـراض الاسـتغالل الجنسـ ي ( عام 

(CSEC )واملمارسات العمالية املستغلة أو نزع أعضا  الجسم. 

 الاتفاقيات إلاقليمية و إلافريقية: الفقرة الثانية

 الاتفاقيات إلافريقية :أوال

تكفل الاتفاقيات و املعاهدات و آليات املراقبة في العالم حفظ حقـوق إلا سـان، وعلـى الـرغم مـن ذلـ  فـإن 

و هــذا مــا تطلــب علــى . دائمــا فعالــة، وتعجــز معظم ــا عــن إقــرار بعــض حقــوق إلا ســانهــذه ألانظمــة ش تكــون 

ألامم و الدول ذات املصالح املشـتركة صـياغة قـوانين مـن خـالل اتفاقيـات إقليميـة تضـمن صـيانة حقوق ـا و 

 .حقوق أفرادها

 1445امليثاق ألافريقي لحقوق ورفاهية الطفل  -1

 )xxii(لخاصة بحقوق ورفاهية الطفلإ شا  وتنظيم اللجنة إلافريقية  -2

 الاتفاقيات إلاسالمية و العربية:  ثالثا

 .سنتطرق في هذا الفرع إلى أهم الاتفاقيات العربية و إلاسالمية الحي أعطت حماية كبيرة للطفل

 املواثية و الاتفاقيات العربية -أ

 امليثاق العربي لحقوق إلا سان -1

 .وفى الحرية وفى سالمة شخصه ويحمل القانون هذه الحقوق لكل فرد الحة في الحياة : 51املادة 

 النسخة ألاحدث/ امليثاق العربي لحقوق إلا سان -2
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 :15املادة  

تحظـــر الســـخرة والاتجــــار بـــاألفراد مــــن اجـــل الـــدعارة أو الاســــتغالل الجنســـ ي أو اســــتغالل دعـــارة الغيــــر أو أي  -

 .شكل آخر أو استغالل ألاطفال في النباعات املسلحة

 الاتفاقيات إلاسالمية -ب

 .البيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملي عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق إلانسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي إلاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم -1

 لكل طفل على أبويه حة إحسان تربيته، وتعليمه، وتأديبه( د) 

إذا  جز والدا الطفل عن الوفا  بمس وليتهما نحوه، انتقلت هذه املس ولية إلى املجتمع، وتكون نفقات ( هـ)

 الخزانة العامة للدولة -الطفل في بيت مال املسلمين 

 عهد حقوق الطفل في إلاسالم -8

اعتمـــد وفـــتح بـــاب التوقيـــع والانضـــمام والتصـــدية عليـــه مـــن قبـــل املـــؤتمر إلاســـالمي الثـــا ي والثالثـــون لـــوزرا  

 2551يونيه /حزيران 35إلى  28اليمن، خالل الفترة من  -الخارجية املنعقد في صنعا  

 1926جمادي ألاول  23إلى  21املوافة 

 آلةيةات حمايةة ألاطفةال في التشةريع الجزائةري  :الفقرة الثالثة

 آليات الحماية القانونية لألطفال على ضو  القوانين الجزائرية املستحدثة:  أوش

 قانون العقوبات الجزائري املستحدث -1

 .2014سنة  فبراير 4 املوافق لة 1435 عام الثاني ربيع 4 في مؤرخ 51-14 رقم قانون 

 قوانين خاصة -8

  يوليـو  15  املوافـة1436 عـام  رمضـان  28  فـي  مـؤر   15-12  رقـم  قـانون -الطفـل،  بحمايـة القـانون املتعلـة

 .الطفل  بحماية  يتعلة   2015  سنة

 آليات مختلفة لحماية ألاطفال من جريمة الاختطاف: الفرع الثاني

و بأسةاليب مختلفةة، و باتةت الظةاهرة تسةترعي انتبةاه ألاهةل  العالم تتضاعف حواد  اختطاف ألاطفال في

 بةةاالبتزاز املةةالي أو .  وتجبةةرهم علةةى البقةةاء يقظةةين واملةةربين وأوليةةاء ألامةةور،
 
و لةةم يعةةد قةةرار الخطةةف مرتبطةةا

لفدية أو تصفية حسابات شخصية فحسب، بل أصبح يقوم على أسباب ودوافع جديدة وغريبة ا طلب

 :ما تزال ترسم الرعب في نفوس ألاس، و عليه أر  هناك ثال  مستويات ملكافحة الظاهرة

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 (.قبل الاختطاف)أساليب و وسائل الوقاية : الفقرة ألاولى 

ـــى ـــاف و تفويـــــت الفرصـــــة علـــ ــــادي فعـــــل الاختطــ ــــ  أن تفـ ــــة بعــــــد  ش شـ ــــة الجريمـ الخـــــاطف أفضـــــل مـــــن معالجـ

، و سأختصــر كالمــي (xxiii)وقوع ــا، و مــن هنــا امتــدحت كــل الثقافــات الوقايــة و أعطتهــا ألافضــلية علــى العــالج 

 :في مطات ححل ش أطيل

 :الجانب الاجتماعي: أوال -

 الجــنس الحاجــات الجســدية والنفســية الفطريــة الحــي أوجــدها الخــالة فــي  إحــدى الــزواج يعــد: الةةزواج

وامـــرأة، يفيــد إباحـــة العالقــة الجنســـية بينهمــا علـــى الوجــه املشـــروع، ويجعــل منهمـــا  و هــو بـــين رجــل. البشــري 

ا ا على تربية أفرادها وتنش تهم أساس  بهالة من التفخيم  الزواج و قد أحاط إلاسالم .ألسرة، يتعاونان فيها مع 

ا  والتعظيم والاهتمام لخطورته
 
ا الاجتماعية، وسماه ميثاق

 
 .(xxiv)غليظ

 لفقدانها، معرضين هم من الوالدين أو فاقدي رعاية ألاطفال ماليين يواجه:  دور آلاباء في رعاية ألاطفال 

  والحـي اليوميـة حيـاتهم فـي كبيـرة تحـديات
 
 بلـوغ م وححـل الطويـل املـدى علـى و ذلـ  علـيهم، آثـر ل ـا يكـون  مـا غالبـا

 .من طرف ألاوليا  يجعل منهم طعما س ال للمجرمين الرشد، كذل  عدم ممارسة الرقابة و املرافقة سن

 التربيةةةة الجنسةةةةية لألبنةةةاء (xxv):    ش شــــ  أن ال ـــدف ألاساســـ ي مــــن التربيـــة الجنســــية هـــو إلاســــ ام فـــي بنــــا

الشخصـــــــية القـــــــادرة علـــــــى القيـــــــام ... الشخصـــــــية الســـــــوية خلقيـــــــا و اجتماعيـــــــا و عقليـــــــا و جســـــــميا و شـــــــعوريا

 ها و ترقية الحياة على ظ رها وفة منه  سليمبواجبات الخالفة في ألارض بأعمار 

 دور املؤسسات الدينية، التربوية، الرياضية و وسائل إلاعالم : 

 التحسيس بخطر جريمة اختطاف ألاطفال. 

 الدعوة إلى ضرورة رعاية ألابنا  و تحمل املسؤولية. 

 مبادئ التعاون و التراحم بين أفراد املجتمع  شر. 

  إلى لزوم النهي عن املنكر، من خالل التبليغ عن جرائم إيذا  ألاطفال، و عـدم دعوة الجماعات و ألافراد

 .كتم الش ادة للوصول إلى الحقيقة

 إمداد الفرد بإطار سلوكي مرتض ل و نابع من تعاليم إلاسالم. 

 تنمية الضمير عند الفرد و الجماعة. 
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  لتنمية م ارات ألاطفال و املراهقين في تفادي فعل الاختطاف من خال: 

 .إشباع حاجياتهم ححل ش يكون عرضة لالبتباز -

 .م ارة استكشاف التصرفات املشبوهة لدى الغربا  -

 .كيفية تكوين صداقات سليمة -

 .إخطار الوالدين مسبقا بكل تصرف سيتم إتيانه -

  و قــــد خلصــــت العديــــد مــــن الدراســــات العلميــــة و ألامنيــــة العربيــــة إلــــى عالقــــة إلاجــــرام بنوعيــــة البــــرامج

مــــن مسلســــالت غربيــــة تــــدعو إلــــى الانحــــالل، و أفــــالم ألاكشــــن املثقلــــة بجــــرائم القتــــل دون  ســــيان املعروضــــة 

ألن تــأثير هــذه املــواد الســينمائية علــى شخصــية ألافــراد لــه وقــع خطيــر . مسلســالت الكرتــون املوج ــة لألطفــال

 .وه بالتلفازخاصة على ألاطفال، و كم هي قص  القتل الحي أقدم على ارتكابها أشخا  تأثروا بما ش د

 (الجزائر : مثال) وسائل البحث و التحري في إيجاد و استرجاع الطفل : الفقرة الثانية

، باتخــاذ إجــرا ات فعالــة فــي مواج ــة جريمــة اختطــاف ألاطفــال و 2512لقــد تزايــد اهتمــام الدولــة منــذ ســنة 

خاصة منها ألامنية على وضع بكافة صورها وأشكال ا، وألجل ذل  فقد عملت الدوائر الرسمية السياسية و 

 .كافة طاقاتها و مؤسساتها للبحث في آليات جديدة تحد من هذه الظاهرة

  وضع أرقام خضرا 

 استغالل كاميرات املراقبة 

 التنسية ألامني ملختلف ألاج زة 

 استحداث وحدات أمنية خاصة بجريمة الاختطاف تعمل على: 

  الرصد و الكشفتطوية الجريمة باستغالل املعلوماتية و أنظمة. 

  تفعيل نظام للتبليغات و الشكاوي. 

 (.بعد الاختطاف)الردع  و العالج : الفقرة الثالثة

 ـــــات : تنويــــــع ردع الخــــــاطف بمختلــــــف العقوبــــــات ــــة و العقوبــ ــــات التبعيــ ــــة و العقوبــ ـــــالبة للحريــ ـــلية السـ ــ ألاصـ

 التكميلية بالحرمان من أغلب الحقوق واملزايا املدنية و السياسية
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  جمـــة يصـــعب عالج ـــا، و أثــــر مشـــاكل و  إن فعـــل الاختطـــاف يـــؤدي إلـــى صـــعوبات:  ملخطـــوفعـــالج الطفـــل ا

إلاســـا ة يعـــذب املخطـــوف لبقيـــة حياتـــه، و عليـــه وجـــب العـــالج حســـب نـــوع إلاســـا ة و حســـب نـــوع الجـــنس، و 

 ..مدى الضرر الذي تم احداثه

 :الخاتمة

ش يجـــر ا الكثيــر علــى الخـــوض  تعتبــر جريمــة اختطــاف ألاطفـــال آفــة عظيمــة،و موضـــوع هــام و حســاس جــدا،

بخصو  الجريمة، بـل يقـال أنهـا أفعـال منعزلـة، " ظاهرة " فيه، و ححل بعض الدول تجرم استعمال عبارة 

 ححل لينجر عنها استهجان و  شأ حالة احتقان و تدمر و منه توجس و ترقب لدى الجماهير،

و .  ا تحمـــل فـــي طياتهـــا إلاجـــرام املـــنظمممـــا جعل ـــا جريمـــة حساســـة جـــدا، تتجـــاوز حـــدود الدولـــة أحيانـــا،  كمـــ

تتخــــــذ جريمــــــة اختطــــــاف ألاطفــــــال أشــــــكاش و مســـــــتويات هادفــــــة شرتكابهــــــا، كالجريمــــــة السياســــــية و الجريمـــــــة 

إلارهابيـــة و الجريمـــة املنظمـــة، إش أن عـــدد كبيـــر مـــن الحـــاشت تبـــين أنهـــا اختفـــا  أو هـــروب مـــن البيـــت و لـــيس 

 .نظير نتائج الدراسة الضعيفة أو لطيش ألاوشد و نق  التربيةاختطافا، و هذا بسبب الخوف من العقاب 

و بعد دراستنا ل ذا النوع من الجرائم و من خـالل مـا سـبة، توصـلنا لـبعض الاقتراحـات و التوصـيات أهم ـا 

 :مايلي

 :الاقتراحات و التوصيات

 .على مستوى كل قطاع حضري أو مناطة نائية إعداد قائمة تخ  الشواذ و املسبوقين .1

، (اختطـاف ألاطفـال)يضم  كم هائل من  البيانــات، املتعلقـة بمجـال معــين : ضرورة خلة بن  معلومات .2

تعال  ألاخيرة، و تنظم و تخزن في من أجـل الرجوع إليها بغرض اسـتعمال ا فـي ظـروف تسـمح بتـوفير الوقـت و 

 .املال

ـــن ال ويـــــة .3 ـــف عــ ـــتخدام  أج ـــــزة الكشــ ـــاز املاســـــحات ..مينأســـــرع طـــــرق القـــــبض علـــــى املجـــــر .. تعمـــــيم اســ ج ــ

 .الذكية الجديدة

 .خلة نظام انذار مبكر لدى الدول الفقيرة .9

 .وضع مكاف ت للش ود و املبلغين .1

 .مصادرة كل ألاموال و العقارات و آلاشت املستعملة في جريمة اختطاف الطفل الحي انتهت بمقتله .6

 .تنمية و تطوير م ارات ألاطفال في تفادي فعل الاختطاف .7
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 . 70جامعة ماليا، كواالمبور، ماليزيا، ص الفقه و األصول، 

 .51، ص أفريل 111العدد ، 9013مجلة الشرطة الجزائرية، - 1

 

   .والتطبيقات النفسية، الجزائر،انظرمديرة مركز البحوث ، 2013فكراش سميرة،  - 1

http://www.lahona.com/2013/02/12/13438 .بالجزا-الطفولة-ضد-جديدة-جرائم/ html 
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1 - F.DEKEUWER-DEFOSSER, Les Droit de l'enfant .Que sais je? PUF.2001 
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ق اإلنستتتتتتتتتتتتتان، جامعتتتتتتتتتتتتتة مينيستتتتتتتتتتتتتوتا األمريكيتتتتتتتتتتتتتة، المكتبتتتتتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتتتتتة لحقتتتتتتتتتتتتتو - 1
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 ألطروحات و البحو : ثالثا 

املدنيـــة للطفـــل وفقـــا ألحكـــام التشـــريع الـــداخلي والاتفاقيـــات الدوليـــة، مـــذكرة الحمايـــة ، 2551أقمـــوم ثلجـــة،  .1

 .ـ تخرج، املدرسة العليا للقضا

ي، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه، -ع-ج-الجــرائم امل ــدرة لعصــمة الــدما  فــي ق ،2554علــي حســن محمــد جمــال، .2

 .جامعة ماليا، كوالامبور، ماليبياقسم الفقه و ألاصول، 

 الةمجالت : رابع

 .أفريل 111العدد ، 9013،مجلة الشرطة الجزائرية .1

 آلاوامر و القوانين: خامسا

 الجريـدة الرسـمية لسـنة – 15/52/1472املتعلة بحمايـة الطفولـة و املراهقـة ،  الصـادر بتـاريخ  72/53ألامر  .1

1472. 

 .قانون العقوبات، املعدل و املتممو املتضمن  58/56/1466املؤر  في  116-66:  قانون رقم .2

يــعــــدل ويــتــــمم ألامــــر  2014فــبــرايـــر ســنــــة  9املـــوافـــة  1931ربــيــع الــثــــا ي عـــام  9مــــؤر  فــي  19 - 51قــانـــون رقــم  .3

 و املتضمن قانون العقوبات 1466يونيو سنة  8املوافة  1386صـفر عام  18املـؤر  في  66-116رقـم 

  بحمايـة  يتعلـة  2015  سـنة  يوليـو  15  ملوافـة ا  1436 عـام  رمضـان  28  فـي  مـؤر   15-12  رقـم انون قـ .9

 .الطفل

 املواقع الالكترونية: سادسا
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https://www1.umn.edu/humanrts/arabic./ 
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(.الاسباب وآلاثار)ظاهرة اختطاف الاطفال    

يمان بومدينا  

              -2البليدة –دكتوراه في   علوم علم الاجتماع الجريمة والانحراف       جامعة لونيس ي علي 

 ملخص

ظاهرة اختطاف الاطفال في الجزائر تعتبر من الجرائم الدخيلة ، اذ اثارت الرأي العام علـى الصـعيد املحلـي    

واملختصــين فــي املجــاشت القانونيــة والقضــائية  والعــالمي ، كمــا انهــا اصــبحت نقطــة اهتمــام مــن قبــل البــاحثين

والاجتماعية والنفسية والسياسية وححل الاقتصادية ، ولذا شبـد مـن الوقـوف علـى اسـباب وعوامـل انتشـارها 

وتفاقم ــا والبحــث عــن حلــول للحــد مــن هــذه الظــاهرة والعمــل علــى تكييف ــا قانونيــا وفق يــا للمســتجدات الحــي 

 .تدخل ضمن نطاق ا

من خالل هذه الورقة البحثية التطرق الى خصائ  الظاهرة وكذا صور ارتكابها ضف الى ذل  تـم  نحاول    

التطــرق الــى الـــدوافع وألاســباب ، وكــذل  الجـــرائم املرتبطــة بجريمـــة الاختطــاف ، با ضــافة الـــى الاثــار الســـلبية 

 .املترتبة على هذه الظاهرة وفي الاخير تم التطرق الى اليات مكافحة الظاهرة

Abstract   

    The phenomenon of child in Algeria is considered as an extraneous crime as it aroused public 

at the local and global level .it has also become a point of interest by researchers and specialists in 

the legal, judical, social , psychological, political , and even economic fields and for this it's 

necessary to stop on the causes and factors of its spread and exacerbation and the search for 

solutions to reduce this phenomenon and work to adapt it legally and judicially to the 

developments that fall within its scope. 

   Through this article  ,we are trying to define the concepts of the issue while  addressing the 

characteristics of the phenomenon and the pictures of its perpetration. In addition, we talked 

about causes as well as the crimes associated with crime of kidnapping.  Also , the negative 

effects of this phenomenon. at the end, the issue of fighting this phenomenon was discussed.   

   Key words : kidnapping, children , the causes of kidnapping. 
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 مةةةقةةةةدمةةةة 

شزمـــت الظــــاهرة إلاجراميـــة املجتمعــــات البشــــرية منـــذ أقــــدم العصــــور ، كمـــا عانــــت منهــــا إلا ســـانية علــــى مــــر     

الــزمن ، ول ــذا تعــددت الاتجاهــات إلايديولوجيــة بــين محاولــة كشــف ميكانيبمــات العمــل إلاجرامــي ، فالجريمــة 

وعليـه يمكـن .ر ثقافتهـا وحضـارتهافي العصر الحاضر قد يختلف معناها من مجتمع إلى آخر شختالف ا في عناصـ

القــول ان الســلون الاجرامــي هـــو ســلون ا ســا ي يصــدر عـــن الا ســان اقــل مــا يقـــال عليــه انــه ش اجتمــاعي ألنـــه 

 .يناقض في ذل  الف م واملعايير السائدة في املجتمع

ادت التغيـــرات الحـــي مـــرت بهـــا املجتمعـــات ســـوا  العربيـــة منهـــا او الغربيـــة مـــن احـــداث اجتماعيـــة واقتصـــادية    

وتكنولوجية الى احداث تغيرات في الكـم والنـوع واتجـاه الجريمـة ، ومـن الجـرائم الحـي كثـر الحـديث عنهـا مـؤخرا 

واقع من هـذه الظـاهرة إش انهـا تتفـاوت في املجتمع الجزائري ظاهرة اختطاف ألاطفال حيث ش يمكن ان يخلو 

بحيـــث نجـــد القـــانون الجزائـــري يجـــرم هـــذا الفعـــل ويحـــاول بقـــدر . فـــي درجـــة حـــدتها وتفاقم ـــا مـــن مجتمـــع ألخـــر

الامكان الحفاظ على سالمة الاشخا  وخاصة مـنهم الاطفـال القصـر باعتبـارهم الطـرف الضـعيف الـذي قـد 

، كمـــا ش يـــؤثر هـــذا الفعـــل فقــط عليـــه بـــل علـــى املجتمـــع ككـــل  يتــأثر بشـــكل ســـريع مقارنـــة باألشـــخا  البــالغين

مةةا هةةي الاسةةباب املؤديةةة الةةى انتشةةار : وعلةةى ضةةوء مةةا سةةبق نطةةرح التسةةاؤل الاتةةي .وعلــى اســرته بشــكل خــا 

 ظاهرة اختطاف الاطفال ؟ وما هي اثارها على الطفل واملجتمع ؟  

  :الدراسة أهمية

 وضوع املعال ، إلى جانب املقاربة املعتمدة في سياقه، حيثتكتس ي دراستنا هذه أهميتها من نوعية امل

 الظ ـور  فـي بـدأت الحـي اختطـاف الاطفـال واختفـا هم هـي جديـدة بظـاهرة التعريـف ىتهـدف الدراسـة الحاليـة إلـ

 مـن غيرهـا عـن تختلـف الخصـائ  مـن بمجموعـة تميبهـا عـن أسـفر ممـافـي السـنوات الاخيـرة ،  والانتشـار

 مـن سـوا  مواج تهـا وكيفيـة  الخصوصـية هـذه مـن يـتال م بمـا مع ـا التعامـل ضـرورة يسـتتبع ممـا ،الجـرائم

 م مة وهي وألامنية  القانونية الناحية من أو ميدان الفقه والفتاوى  في املتخصصين عمل وهو الشرعيةالناحية

توصـياتها والبنـا  عليهـا استفادة  الباحثين والقضاة ورجال ألامن من  وآلامن با ضافة الى بالقانون  املشتغلين

   .وتطويرها  جرا  دراسات معمقة تعود باملنفعة على الجميع

 :أهداف الدراسة

 : تتمثل اهداف هذه الدراسة فيما يلي 

 ،  واملشكالت  املوضوعية وإلاجرائية الحي تثيرها اختطاف الاطفالمحاولة تحديد ماهية  -1

ـــالمحاولــــة الوصــــول لف ــــم ظـــــاهرة  -2 والتهديــــدات الناجمـــــة عنهــــا وعــــن مــــدى درجـــــة  اختطــــاف الاطفـ

  .خطورتها

جريمـــة اختطـــاف الاطفـــال علـــى املســـتوى الفـــردي  الاثـــار الناجمـــة عـــن  معرفـــة التعمـــة فـــي  ةمحاولـــ -3

 . والجماعي 
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 تحديد املفاهيم : اوال 

 :شبد من تحديد بعض املفاهيم الخاصة باملوضوع

 مفهوم الاختطاف   

ــــف ـــف : الخطــ ــ ـــل الخطـ ـــل الاســــــتالب ، وقيـــ ــ ـــ ي  ، هــــــذا بمعنـ ـــــذ الشـــ ـــــرعة واســــــتالب ، وســــــرعة اخـ ــــي سـ اي الاخــــــذ فــ

  (76-71، الصفحات 1447منظور، لسان العرب، ) .الاختالس مسارقة

ومنــه فمعنــل املصــطلح فــي اللغــة العربيـــة يقــوم علــى الاخــذ والســلب والاخـــتالس الســريع ، وهــذا مــا يهمنــا فيمـــا 

 (19، صفحة 2551جزار، جريمة اختطاف الاشخا  ، ) .مصدر خطف في موضوع الجريمة اشتة من

يعتبر الاختطاف في نظر فق ا  علم الاجرام فعل اجرامي معاقب عليه بموجـب نـ  قـانو ي، حيـث كيـف علـى 

الفعـــل باســـتعمال القـــوة خاصـــة عنـــد اختطـــاف ، غالبـــا مـــا يقتـــرن ارتكـــاب هـــذا  انـــه  جنحـــة ش عـــذر شرتكابهـــا

املعمـري ) .، كما عرف هذا الفعل على انـه الاسـر بطريقـة غيـر مشـروعة باسـتعمال القـوة19الاطفال دون سن 

 (24، صفحة 2556، .ع

فعرف :  اخترنا منها ما يلي اما بالنسبة ملوقف الفقه من تعريف الاختطاف فقد وردت العديد من التعريفات

الاستاذ عبد الوهاب عبد هللا احمد املعمري مصطلح الاختطاف على أنه الاخذ السريع باستخدام قوة مادية 

او معنوية او عن طرق الحيلة والاستدراج ملا يكن ان يكون محـال ل ـذه الجريمـة وإبعـاده عـن مكانـه او تحويـل 

 (2556، .املعمري ع) .خط سيره بتمام السيطرة عليه

 :تعريف الطفل

 :يطلة لفظ الطفل على من لم يبلغ سنا معينا يحدده القانون ، ويمر الطفل بثالث مراحل هي   

 .مرحلة الرضاعة وتبدأ منذ امليالد ححل سن الثانية/ 1

 .مرحلة الطفولة املبكرة تبدأ من السنة الثانية الى العام الخامس/ 2

 .مرحلة الطفولة املتأخرة تبدأ من السنة الخامسة الى الثانية عشرة/ 3

عرفــــة، تجــــريم ) .وتطلـــة تســــمية الطفولــــة علــــى الفتــــرة مــــن املــــيالد الــــى ان يكتمــــل النمــــو وتبــــدأ مرحلــــة النضــــوج

، 2551، (باششـخا  والاعضـا  البشـرية مكافحـة الاتجـار )الاتجار باشطفال في القـوانين والاتفاقيـات الدوليـة 

 (45صفحة 
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 خصائص جريمة اختطاف الاطفال: ثانيا  

،  ان الجريمة فعل مجرم معاقب عليه ولكل جريمة خصائ  خاصة ش تشترن فيها مع غيرها من الجرائم   

هــذه  وهــذه الخصــائ  هــي صــفات قــد توصــف بهــا العقوبــة مــن حيــث الجســامة او غيــر جســيمة ، وقــد تكــون 

، فالجريمــة الحــي تقــوم بفعــل واحــد هــي جريمــة بســيطة والجريمــة الحــي تقــوم بــأكثر مــن  الصــفات لــذات الفعــل

فعل هي جريمة مركبة ، كما قد تكون الجريمة ذات نتائج مادية ضارة او ذات  نتائج معنوية تنذر بـالخطر او 

 :يمة وذل  كما يلي، وسوف تقتصر دراستنا على بعض الخصائ  البارزة للجر  تهدد بالضرر 

 :جرائم الاختطاف من الجرائم الجسيمة:  اوال 

ان جريمـــة الاختطـــاف بأنهـــا جســـيمة بـــالنظر الـــى العقوبـــة املســـلطة علـــى مرتكبيهـــا وهـــذا هـــو مســـل  القـــانون    

مـن قــانون  51بــالنظر الـى عقوبتهـا وهـذا حسـب املـادة ( جنايـة، جنحـة، مخالفـة)الجزائـري فـي  تقسـيم الجـرائم 

بض او الاختطـــاف مـــع ارتـــدا  بـــزة اذ وقـــع القـــ"علـــى انـــه  242العقوبـــات، وقـــد قـــرر قـــانون العقوبـــات فـــي املـــواد 

او بانتحـال اسـم كـاذب او بموجــب  296رسـمية او شـارة نظاميـة او يبـدو عليهـا ذلـ  علـى النحــو املبـين فـي املـادة 

امـــر مـــزور علـــى الســـلطة العموميـــة فتكـــون العقوبـــة الســـجن املؤبـــد، وتطبـــة العقوبـــة ذاتهـــا اذا وقـــع القـــبض او 

مــؤر   23.56الامــر رقــم  242املــادة ) ".او بتهديــد املجنــي عليــه بالقتــلالاختطــاف بواســطة احــدى وســائل الاليــة 

 (، املتضمن قانون العقوبات الجزائري املعدل واملتمم 2556ديسمبر  25في 

ومــا بعـــدها بخصــو  جريمـــة الاختطــاف عقوبـــة متفاوتــة بحســـب الظــروف املصـــاحبة للجريمــة بـــالحبس اكثـــر 

( 25)ســنوات، ويمكــن ان تصــل الــى ( 15)ســنوات عنـدما يكــون مــن شــخ  عــادي والـى ( 1)شــ رين الــى ( 2)مـن 

 (126عكي ، جريمة الاختطاف، بدون سنة، صفحة ) .عشرون سنة

سـائل النقـل او ويمكن ان يصل الى املؤبد اذا استعمل الجا ي بزة رسـمية او نظاميـة او كـان باسـتعمال احـد و 

يونيو  8املؤر  في  116-66بتهديد املجني عليه بالقتل، ويالحظ في التعديل الاخير في املادة الصادرة باألمر رقم 

اذا وقـــع تعــــذيب " بأنـــه  243، الـــذي جـــا  فــــي املـــادة  2519فبرايـــر  16، املعـــدل واملـــتمم واملـــؤر  فــــي 1466ســـنة 

ـــف او املقبــــوض عليـــــه  " او املحبــــوس او املحجــــوز يعاقــــب الجنــــاة بالســــجن املؤبـــــدبــــد ي علــــى الشــــخ  املختطـ

ـــــادة ) ـــــمبر  25مـــــــؤر  فـــــــي  23.56الامـــــــر رقـــــــم  243املـ املتضـــــــمن قـــــــانون العقوبـــــــات الجزائـــــــري املعـــــــدل  2556ديســ

، ان املشرع اضاف حالة اخرى وهي من الجسامة بإمكـان ان يوقـع عليهـا املشـرع اشـد العقوبـات وهـي (واملتمم

التعــــذيب البــــد ي علــــى جســــم املجنــــي عليــــه ســــوا  كــــان انثــــل او ذكــــر م مــــا كــــان ســــنه وذلــــ  باســــتعمال وســــائل 

الغرامـة املاليـة سـنة اضـافة الـى  25سـنوات الـى  15تدليسية ، او غش او عنـف او تهديـد ، تكـون العقوبـة مـن 

، كـذل  الحــال اذا كـان مــن (دج 25.555دج الــى  15.555)مليـون دينــار جزائـري  2مـن مليـون دينــار جزائـري الــى 

ورا  الاختطـــاف هـــو دفـــع فديـــة فـــان العقوبـــة تكـــون مؤبـــدة ، ونظـــرا لجســـامة الجريمـــة فـــان انقضـــا  الـــدعوى 
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( عشـــرون)25وتتقــادم العقوبـــة بمضــ ي  ســـنوات مــن يـــوم وقــوع الجريمـــة ،( عشــرة)15العموميــة يكــون بمضـــ ي  

 (32-24عكي ، جريمة الاختطاف، بدون سنة، الصفحات ). من ان يصبح الحكم نهائي ابتدا سنة 

 :  جرائم الاختطاف من الجرائم املركبة: ثانيا

فالجريمة املركبة هي تل  الجريمة الحي تتكون من عدة افعال وكل فعل يشكل جريمة مستقلة فيـتم جمـع    

هــذه الجـــرائم وجعل ـــا جريمــة واحـــدة يكـــون ل ــا حكـــم واحـــد ، امــا اذا كانـــت تقـــوم بفعــل واحـــد يكفـــي لحـــدو ها 

فـي كــل مــرة جريمــة بســيطة  وتمام ـا فإنهــا تســمل جريمــة بسـيطة، فــإذا تكــرر ذلــ  النشـاط او تعــدد فانــه يكــون 

اخـذ او سـلب بسـرعة فـي حـد ذاتـه فعـل : مستقلة قائمة بذاتها وجريمة الاختطاف كما سبة بيان مف وم ا هي

مستقل، وفعـل الابعـاد عـن مكـان الجريمـة فعـل اخـر مسـتقل بذاتـه أيضـا ، وش تتحقـة هـذه الجريمـة إش بهمـا 

 (94، صفحة 2556، .املعمري ع) .معا

 :جرائم الاختطاف من جرائم الضرر : ثالثا

 .توصف الجريمة من حيث طبيعة نتائج ا الاجرامية بأنها من جرائم الضرر او من جرائم التعرض للخطر   

ويقصــد بالنتيجــة الاجراميـــة مــا احدثــه الجـــا ي بفعلــه الاجرامــي فـــي الحــة محــل الحمايـــة الجنائيــة وش يخـــرج    

عن كونه ضررا او مجرد خطر ، فإذا كان ضررا عدة الجريمة من جرائم الضرر وان كان خطرا فان الجريمة 

ن جـرائم الضـرر الحـي تحـدث نتيجـة تعد من جرائم الخطر ، واغلب الجرائم الواردة احكام ا في القانون هي م

 .ظاهرة محددة تكون عنصرا في ركنها املادي

امـــا جريمـــة التعـــريض للخطـــر فهـــي الحـــي ش يطلـــب القـــانون لتمام ـــا حـــدوث نتيجـــة ضـــارة ظـــاهرة ومحـــددة ،     

وإنمــا يكتفــي بحــدوث فعــل ذي خطــر اي حــدوث فعــل مــن شــانه ان يحــدث ضــررا لــو اســتمر او لــو قــدر لــه ان 

 . ثر الذي كان متوقعا ومطلوبا منه ان يحدثهيحدث الا

وبالتـــالي فـــالخطر املقصـــود بـــه فـــي الجـــرائم هـــو الضـــرر املتوقـــع ولـــيس الضـــرر الواقـــع او الكـــائن ، وهنـــا يظ ـــر    

 (27، صفحة 2551جزار، جريمة اختطاف الاشخا  ، ) .الفرق بينها وبين جرائم الضرر 

ويمكـــــن اعتبـــــار جريمـــــة الاختطـــــاف مـــــن جـــــرائم الضـــــرر شن الجريمـــــة ش تـــــتم دون ضـــــرر يصـــــيب املخطـــــوف ،    

وبالتــالي فــان هــذه الجريمــة ذات نتيجــة ماديــة نتيجــة الفعــل الاجرامــي الــذي قــام بــه الجــا ي ، ألنــه قــد ادى الــى 

الاختطــاف غالبــا هــو حرمـان املجنــي عليــه الضــحية مــن حريتــه لوقــت معــين قــد يطــول او يقصــر ، وال ــدف مــن 

مجــــرد الخطــــف وإنمــــا الغالــــب ان يكــــون هــــذا الفعــــل مقدمــــة او اداة للوصــــول الــــى جريمــــة أخــــرى ،  قــــد تكــــون 

 .الجرح والضرب او الابتباز او الاغتصاب او القتل

اما ايجابي في صورة تقييد الحرية في لحظـة معينـة : والسلون املادي املكون للجريمة قد يكون في صورتين    

ويســمل قــبض او لوقــت مــا وهــذا حــبس ، وإمــا ســلبي فــي صــورة عــدم الســماح للشــخ  بــالتحرن والتنقــل مــن 



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  199  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

ان كانـــت قبضـــا ( قفيـــةالو )مكـــان وجـــوده وهـــذا حجـــز ، وجريمـــة الاختطـــاف مـــن الجـــرائم ذات الســـلون املنتهـــي 

، 2551جـزار، جريمـة اختطـاف الاشـخا  ، ) .ان كانت حبسا او حجزا( املستمر)ومن جرائم السلون املمتد 

 (28صفحة 

 صور ارتكاب الاختطاف:ثالثا   

ان دوافع ارتكاب هذه الظاهرة جعل منها جريمة متطورة ، فبينما كانت تتم في صـور فرديـة ونـادرة نجـدها    

الان تحـــولن واتخـــذت صـــورة الاجــــرام املـــنظم ، وأصـــبحت مرتبطـــة بــــبعض الا شـــطة الاجراميـــة وعلـــى العمــــوم 

، جريمــة اختطـاف الاطفــال، .املعمـري ع) هنـان صـورتان رئيســيتان لجـرائم الاختطــاف جا تـا علــى النحـو التــالي

 : (31، صفحة 2554

 :الخطف بالتحايل وإلاكراه  -1

ان الاكراه او الحيلة يمثالن صورتان من صور عـدم الرضـا فـي جريمـة الخطـف ضـد حريـة إلا سـان ، وبالتـالي 

بــا كراه ســوا  كــان ماديــا او معنويــا ّ، ويتحقــة ذلــ  فــان فعــل الاكــراه يتمثــل فــي انتــباع املجنــي عليــه مــن بيئتــه 

باســــتعمال فعــــل شــــأنه ان يعــــدم الارادة وامتثــــال املخطــــوف ألوامــــر خاطفــــه ، رغمــــا عــــن ارادتــــه امــــا الحيلــــة او 

الخداع او الغش فهي اي فعل من افعال التدليس الحي تمكن الجا ي من ايقاع املجني عليه على نحو تتحقة 

 .معه جريمة الخطف

 :الخطف بغير تحايل وإكراه  -8

ان مــا يميــب هـــذه الصــورة ان املجنـــي عليــه او عليهــا يوافـــة علــى الانتقـــال مــع املــتهم برضـــا  ، وان هــذه املوافقـــة 

ليســت منتبعــة بقــوة او التهديــد او الحيلــة ، وإنمــا هــي عــن رضــا مســتنير عــن بيئتــه التامــة وعــن ارادة واضــحة ، 

نونيــا لــذل  تقــع جريمــة الاختطــاف ححــل لــو هــرب الضــحية قاصــر كــان ام غيــر ان هــذا الرضــا غيــر معتــرف بــه قا

راشدا من اهله برضا ففي هذه الصورة ش يتطلب الامر اكثر من تـوافر الاحكـام العامـة بجريمـة الاختطـاف مـع 

 (31، صفحة 2554، جريمة اختطاف الاشخا ، .املعمري ع) . تخلف عنصر التحايل وإلاكراه

 الدوافع وألاسباب وراء ظاهرة الاختطاف: رابعا 

احتلت ظاهرة الاختطاف جملة من املتغيرات الحي ميبتهـا عـن غيرهـا مـن الجـرائم حيـث يسـعى مرتكبوهـا الـى    

 :تحقية اغراض متنوعة ، وهذا ما جعل املختصين يتسا لون حول الدوافع الكامنة ورا  ذل 

يرون انها مرتبطة بالحالة النفسية للفرد املجرم ومـا يعانيـه مـن امـراض نفسـية وضـغوطات فعلما  النفس * 

عصــبية وعقليــة او قــد يكــون مصــاب باشكت ــاب او يكــون تحــت صــدمة فتتكــون لديــه تصــورات ذهنيــة تدفعــه 

 .الى ارتكاب جريمة الاختطاف
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 .ى القيام بخطف شخ  مايعتبر دافع الانتقام ايضا من بين الاسباب النفسية الحي تدفع ال*  

امــا علمــا  الاجتمــاع يــرون بــان الظــروف الاجتماعيــة مــن بــين اهــم الاســباب ورا  ارتكــاب هكــذا ســلون ويعــد * 

الوســــط الاجتمــــاعي الــــذي يعــــيش فيــــه الفــــرد ومــــا يعانيــــه مــــن انتشــــار الافــــات الاجتماعيــــة والتصــــدع ألاســــري ، 

 .الى القيام بارتكاب الجريمةوالفقر ، والبطالة ، خاصة في اوساط الشباب تدفع 

 .في حين ربطه السياسيون بأنه طريقة من الطرق الارهابية التقليدية لتوفير الاموال من اجل تمويل م* 

 .يرجع كذل  سبب خطف شخ  ألغراض مادية كلجو  شخ  شختطاف شخ  ما لتجريده من ماله* 

غبـات الجنسـية وارتكـاب الفجـور والتعـدي علـى يعود ايضا السبب ورا  ارتكاب الجريمة من اجل اشباع الر * 

 .الاعراض وبوجه اخ  على الاناث

ـــــزاب *  ـــــا الاحــ ــــة وتلجـ ـــــدة ومتنوعــ ـــــة عديـ ــــة وطائفيـ ـــية ومذهبيــ ــ ـــــراض سياسـ ـــى اغـ ــ ـــــا الـ ـــف ايضـ ــ ـــبب الخطـ ــ ــــود سـ يعــ

 .السياسية الى مثل هذه الطرق من اجل احداث ضجة اعالمية

ـــا  البشــــرية واملتــــاجرة بهــــاقــــد يكــــون الســــبب كــــذل  ورا  القيــــام بمثــــل هكــــذا جريمــــة ل*   .غــــرض ســــرقة الاعضـ

، (اعمــال املــؤتمر الســادس حــول حمايــة الطفولــة)مصــابيح، ظــاهرة اختطــاف الاطفــال فــي الجزائــر بــين والاثــار )

 (19، صفحة 2519

 .كذل  يرجع سبب اختطاف الاطفال الى ممارسة طقوس السحر والشعوذة *

 .الردع والعقاب للمجرمين مرتكبي هذا الفعل الاجرامي ححل يكون عبرة لكل من يفكر في الاختطافغياب * 

 الجرائم املرتبطة بجريمة الاختطاف: خامسا 

ش تتوقــف هــذه الجريمــة عــن فعــل الخطــف ، بــل هنالــ  افعــال تصــاحبها لتحقيــة الغــرض وال ــدف منهــا ومــن 

 :يليالجرائم املصاحبة لجريمة الاختطاف ما 

 :جريمة احتجاز الاشخاص -1

ان جريمـة احتجــاز الاشــخا  مــن الجــرائم الحــي تســتهدف حريـة الا ســان ، حيــث يقــع الاعتــدا  علــى الحريــة    

الشخصــية وهــي تمــس حــة املجنــي عليــه فــي حريــة الحركــة والتنقــل ، وتقــع هــذه الجريمــة ححــل لــو كــان التقييــد 

وتعــد هــذه .عتــدا  علــى اغلــى مــا يملــ  الا ســان وهــو حريتــهللحريــة ســاعات محــدودة وهــي خطيــرة ألنــه تمثــل الا 

الجريمـة اكثـر الجـرائم ارتباطـا لجريمـة الخطـف فيمـا ان فعـل الخطـف هـو اخـذ او انتـباع املخطـوف مـن محــل 

ـــل )مرزو ـــــي، جـــــرائم اختطـــــاف قاصـــــر ) .اقامتـــــه فـــــالحجز يكـــــون تلقائيـــــا ومتضـــــمنا للخطـــــف ـــ ادة مـــــذكرة لنيــ شــ

 (84، صفحة 2511، (املاجستير في القانون الجنائي 
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 :جريمة الاتجار بالبشر -8 

تــرتبط جريمــة الاتجــار بالبشــر بجريمــة الاختطــاف ذلــ  ان الجــا ي فــي الاختطــاف م مــا كــان دافعــه الــى ارتكــاب 

خذ املخطوف من الجريمة شبد ان يكون قد قام باحتجاز املخطوف وتقييده ، وفعل الخطف هو عبارة عن ا

مكانه ونقله الى مكان أخر ، هذا الفعـل يعتبـر كـذل  اتجـار بالشـخ  املخطـوف وتقييـد لحريتـه وذلـ  عنـدما 

يكــــون هــــدف الجــــا ي همــــا هــــو امــــا املتــــاجرة بأعضــــا  البشــــرية للمخطــــوف او شســــتغالله فــــي الــــدعارة والتســــول 

 .يكــون الاطفــال هنــا الاكثــر عرضــة ل ــذه الجريمــةوالاســترقاق ، املمارســات الشــبيهة بــالرق ، الاســتعباد والبيــع و 

 (97، صفحة 2559فودة، الجرائم املاسة باشداب العامة والعرض، )

 :جريمة الاغتصاب -3

تعــــد جريمــــة الاغتصــــاب مــــن جــــرائم هتــــ  العــــرض الحــــي يرتكبهــــا شــــخ  علــــى شــــخ  اخــــر دون ارضــــا  حيــــث 

الاغتصــاب بجريمــة الاختطــاف ارتباطــا كبيــرا ، هــذا شن  ســبة كبيــرة مــن حــاشت الاختطــاف تــتم تــرتبط جريمــة 

بـــدافع الاغتصـــاب وتـــأثير هـــذه الجريمـــة ش يقـــف عنـــد املجنـــي عليـــه فقـــط بـــل يمتـــد ليصـــل الـــى املجتمـــع بأكملـــه 

طفــــين هنــــا ويمــــس بأمانــــه وســــكينته ، وفــــي ذلــــ  مســــاس بط ــــارة املجــــامع ككــــل ، يــــتم اســــتغالل الاطفــــال املخت

بطرق احتيالية ، اذ يتم تسخيرهم للعمل في النوادي الليلية الحي تعتبر محالت للدعارة ، وكذا اسـتغالل م فـي 

مرزو ــــــي، جــــــرائم اختطــــــاف ) .انتــــــاج الصــــــور الخليعــــــة ، واملتــــــع الجنســــــية بهــــــدف تشــــــجيع الســــــياحة الجنســــــية

 (88، صفحة 2511القاصر، 

 :جريمة الايذاء الجسدي -4

يـــرتبط الاختطـــاف ايضـــا بجريمـــة الايـــذا  الجســـدي ذلـــ  ان معظـــم حـــاشت جـــرائم الاختطـــاف يصـــاحبها ايـــذا  

املعمري ) .واعتدا ات جسدية كالصفع على الوجه ، او الشد من الشعر او الركل لعدم الامتثال ألوامر الجا ي

 (341، صفحة 2556، (دراسة قانونية مقارنة باحكام الشريعة الاسالمية)الاختطاف، جرائم .ع

 :جريمة الابتزاز -0

تــرتبط جريمــة الاختطــاف بجريمــة الابتــباز فــي بعــض الحــاشت حيــث يكــون الابتــباز هــو احــد اهــم اهــداف الجــا ي 

علــى قيمــة ماليــة مــن والــد مـن الاختطــاف ، وتتضــح صــورته بشــكل اكبــر فــي صــورة اختطـاف الاطفــال لحصــول 

 .املخطوف او من يهمه أمره ، ويمثل الابتباز احد اغراض الجا ي في عملية الاختطاف كما هو واقع في الجزائر

 (155، صفحة 2511مرزو ي، جرائم اختطاف القاصر، )

 الاثار السلبية املترتبة على اختطاف الاطفال: سادسا 

 :من الاثار غير املرغوب فيها والحي تنجم جرا  تعرض الطفل لالختطاف ، ما يلي
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ينتج عنه ضعف الثقة في النفس والشعور با حباط وامليل الى العدوان با ضافة الى شعوره بالقلة وبالعجز  

 .والنق  والصراع الداخلي خاصة للذين يتعرضون لالغتصاب والتحرش الجنس ي

دراســــات الحــــي اجريــــت علــــى الاطفــــال ضــــحايا الاختطــــاف عــــن صــــورة اكلينيكيــــة واضــــحة وقــــد كشــــفت نتــــائج ال

املعــالم تكمــن فــي صــدمة الاســا ة الحــي قــد تبــدي اثارهــا فــي مــا يعــرف باضــطراب ضــغوط مــا بعــد الصــدمة عنــد 

الاطفــال وهــو اضــطراب يظ ــر فــي الخــوف الشــديد ، ال لــع والســلون املضــطرب ، او غيــر املســتقر وجــود صــورة 

او افكـار او ادراكـات متكـررة وملحـة عـن الصــدمة وألاحـالم املز جـة املتمثلـة فـي الكـوابيس اثنـا  النــوم ،  ذهنيـة

اضـــافة الـــى الســـلون الا ســـيابي ، والاستشـــارة الزائـــدة ، وصـــعوبة التركيـــب وصـــعوبات اثنـــا  النـــوم ، فاملشـــكالت 

حة النفســـية للطفـــل ألنهـــا لـــى الصـــعـــن صـــدمة الخطـــف تظـــل قائمـــة و شـــطة عالنفســـية والســـلوكية الناتجـــة 

 .تبقى عبارة عن خبرة له

اضـافة الـى اضــطرابات فـي النمـو الــذهني ، وأغـراض انفعاليـة تتضــمن الغضـب وإلانكـار والكبــت والخـوف ولــوم 

فــــي  مصـــابيح، ظــــاهرة اختطــــاف الاطفــــال) .الـــذات والشــــ  والشــــعور بــــالعجز وانخفـــاض تقــــدير الــــذات والــــبالدة

 (58، صفحة 2519اعمال املؤتمر السادس حول حماية الطفولة، )الجزائر بين العوامل والاثار

 :اليات مكافحة ظاهرة اختطاف الاطفال في الجزائر: اوال 

شبـــد للولـــوج فـــي ســـبيل مكافحـــة ظـــاهرة اختطـــاف الاطفـــال بيـــان اهـــم الاليـــات القانونيـــة الحـــي جـــا  بهـــا املشـــرع 

ملواج تهــا والحــد مــن خطورتهــا ثــم اظ ــار ابــرز الاج ــزة وال ي ــات الحــي ل ــا القــدرة علــى التصــدي ل ــذه الجزائــري 

 .الظاهرة

وجريمـــة الاختطـــاف فـــي الشـــريعة تـــدخل ضـــمن جريمـــة الحريـــة وهـــي حديـــة انـــزل هللا بهـــا حـــدا شـــرعيا ش يجـــوز 

 :للقا  ي ابداله او تغيره وعقوبتها ما ورد في القران الكريم

ـــا جـــــزا " الـــــذين يحـــــاربون هللا ورســـــوله ويســـــعون فـــــي الارض فســـــادا ان يقتلـــــوا او يصـــــلبوا او تقطـــــع ايـــــديهم  انمــ

 "وأرجل م من خالف او ينفوا من الارض ذل  ل م خزي في الدنيا ول م في الاخرة عذاب عظيم

ســــرة وملـــا كانــــت جريمـــة اختطــــاف الاطفــــال تمـــس امــــن املجتمــــع وســـالمته اذ فيهــــا مـــا يهــــز الامــــن وفيهـــا تــــرويح لأل 

ــــي الـــــبالد  ــــطراب فـ ـــالم ، وإشـــــاعة الفو ـــــ ل والاضـ ــــانها إلاســ ـــي صـ ـــى الاعـــــراض الحــ ـــا اعتـــــدا ات علــ والطفـــــل ، وفيهــ

وإضــاعة الثقــة فــي قــدرة الحكــام علــى ضــمان الامــن العــام فــان املجــرمين الــذين اعتــادوا الاجــرام ش يرجــى مـــنهم 

ز فيمــا اذا لـم نلحق ــا بحــد الحرابــة تعزيــ)التوبـة وإلاقــالع عــن القتــل والخطـف بــل يجــوز ان تشــرع ل ـم عقوبــة 

 .، وإلاعدام والقصا  الحي امر بها هللا عز وجل(وإلافساد في الارض

اما فيما يخ  الاليات القانونية فمن ابـرز مـا اعتمـده املشـرع ملكافحـة جريمـة اختطـاف الاطفـال فـي انـه قـام 

م فعـــل الخطـــف عنـــدما يكـــون فـــي بتجـــريم فعـــل الخطـــف مـــن خـــالل املـــواد القانونيـــة ، فاملشـــرع الجزائـــري جـــر 
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صورته البسيطة دون قوة او حيلة ، وتكييف ا علـى اسـاس انهـا جنحـة ولكـن عنـدما اسـتفحلت هـذه الجريمـة  

وأصبحت تهدد استقرار املجتمع خاصـة وإنهـا اصـبحت تـتم بـالقوة والحيلـة وبطـرق وحشـية اسـتحدث املشـرع 

 (94-98، الصفحات 2516بن دادة، ) .دمواده في التجريم كل ذل  ، وكيفت على انها جناية قص

والغاية من التجريم هي تحقيـة الحـد مـن انتشـارها واعتمـد املشـرع الجزائـري كـذل  ضـمن الاليـات القانونيـة 

بجنحــــة ملكافحــــة الجريمــــة ، علــــى اليــــة العقــــاب فقــــد حــــدد املشــــرع الجزائــــري عــــدة عقوبــــات فــــي حالــــة القيــــام 

دج ، وهــذا  2555الــى  155اختطــاف طفــل تتمثــل فــي الحــبس مــن ســنة الــى خمــس ســنوات وغرامــة ماليــة مــن 

يندمج في حالة عدم استخدام العنف او التهديد ، اما في حالـة اسـتخدام العنـف والتهديـد والاسـتدراج تكـون 

 .هرة والردع الكلي ل االعقوبة هي السجن املؤبد ، وقد جا ت هذا العقوبة للحد من تفش ي هذه الظا

ويتجلــى دور املجتمــع فــي مكافحــة هــذا الظــاهرة مــن خــالل الج ــود الكبيــرة للحــد مــن انتشــارها والتخفيــف مــن 

حدتها وذان مـن خـالل التوعيـة الحـي تقـوم بهـا مؤسسـات املجتمـع املـد ي كالجمعيـات واملؤسسـات الاجتماعيـة 

لظاهرة ويرجع ذل  لقدرتها على غرس قيم احترام حقوق من ال ي ات الحي تلعب دورا بارزا في مكافحة هذا ا

الا ســان ، ومــا تشــكله مــن ضــوابط للتقييــد بتعــاليم القــانون اضــف  الــى تميبهــا بخاصــية هامــة تتمثــل فــي ان 

اعضا ها من صفوة املتخصصـين ، وقـادة املجتمـع املحلـي الـذين ل ـم القـدرة علـى التـأثير فـي الجمـاهير والقيـام 

عمـال ملكافحـة هـذه الجريمـة ويعـد الـدور الـذي تقـوم بـه املؤسسـات الاجتماعيـة ذات الطــابع ببرنـامج توعيـة وأ

الـديني والطـابع الثقـافي فعـاش فـي ترسـيخ وتنميـة الـوعي الامنـي لـدى املـواطن باآلثـار السـلبية املترتبـة علـى جريمـة 

 (73، صفحة 2511قاصر، مرزو ي، جرائم اختطاف ال) .اختطاف ألاطفال

فقيــــام املرشــــدين يغــــرس القــــيم واملبـــــادئ الصــــحيحة القــــادرة علــــى مواج ــــة مثـــــل هــــذا الظــــواهر ، وكــــذا قيـــــام 

 .املساجد بالتوعية وإلارشاد ينتج عنه الحاجة امللحة ملحاربتها والتصدي ل ا

طاقــــات الشــــباب وشــــغل ويتمثــــل دور املؤسســــات الثقافيــــة فــــي مكافحــــة ظــــاهرة اختطــــاف الاطفــــال مــــن خــــالل 

اوقات فراغ م ، وإبعادهم قدر املستطاع عن دهاليب الجريمة ، من هنا كان ضروريا ملثـل هـذه املؤسسـات ان 

تقـــوم بالتوعيـــة لخطـــورة هـــذه الظـــاهرة ومحاولـــة معرفـــة اســـبابها ودوافـــع القيـــام بهـــاو ايجـــاد الحلـــول ملكافحتهـــا 

 .بشحل الطرق والوسائل املمكنة

الميـة فــان الاعـالم يــؤدي دوره مـن خــالل التوعيـة الصــحيحة وتخلـي  املــواطنين مـن القــيم ومـن الناحيــة الاع

والاتجاهــات الســلبية املرتبطــة بج ــاز الامــن وقــوى مكافحــة الجريمــة ، وتخليصــه مــن سلســلة الالمبــاشة حيــال 

اختطــــاف  مظـــاهر إلاجــــرام ، وتوســــيع مجاشتــــه املعرفيــــة بتقــــديم املعلومــــات الواضــــحة والشــــاملة حــــول ظــــاهرة

الاطفـال عبــر مختلـف الوســائل السـمعية البصــرية واملكتوبـة ، ومــا يترتـب عليهــا مـن اثــار وتحديـد اهــم الوســائل 

 .للوقاية منها
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يتمثل دور الاعالم ايضا في البحث عن اسباب هذه الظاهرة ، وتحديد املواقف منها ، فمن هنا يتضح لنا ان  

الجميـــع افـــراد او مؤسســـات دينيـــة وثقافيـــة ، وكـــذا مختلـــف مكافحـــة هـــذه الظـــاهرة والتصـــدي ل ـــا مســـؤولية 

القطاعــات ، فــاملجتمع كلــه مســؤول عــن الحــد مــن هــذه الظــاهرة وبــذل الج ــد شست صــال ا مــن الجــذور و شــر 

 (131-135، الصفحات 2512حمدي، الاعالم الجنائي، ) .سبل التوعية والوقاية منها

 خةةةةةةاتةةةةمةةةةة

من خالل ما سبة  تبين لنا ان هذه الظـاهرة مـن الظـاهر الاجراميـة الخطيـرة فـي املجتمـع  كونهـا تحـدث اثـرا    

بالغا على املستوى الفردي واملجتمعي ، مما يفرض على الدولة اتخاذ اجرا ات ردعيـة وتـدابير ملنـع والحـد مـن 

 .انتشارها

كمـــا نجــــد ان املشـــرع الجزائــــري اهـــتم بتنظــــيم جريمـــة اختطــــاف ألاطفـــال ، وذلــــ  بـــد ا بتعريف ــــا ضـــمن مــــا    

تتطلبه خصوصية املجتمع الجزائري ، حيث حر  على حماية الطفل من جريمة الاختطاف الواقعة عليه ، 

 .وذل  من خالل النصو  الردعية الحي تعاقب على كل ما يمس بأمنه وسالمته

الظـــاهرة تعـــددت غاياتهـــا لتصـــل الـــى ازهـــاق ارواح ـــم واملتـــاجرة بأعضـــائهم ، كمـــا انهـــا اصـــبحت غايتهـــا هـــذه    

جنســية وهــو مــا يجعــل منهــا جريمــة تمــس بــالقيم الاخالقيــة للمجتمــع ، شســيما وان هــذه الظــاهرة فــي املجتمــع 

 .الجزائري مسكوت عنها ملا ل ا من اثار سلبية على سمعة الضحية وعائلتها

يتعــين تفعيــل دور كــل الج ــات املعنيــة بمتابعــة  ومالحقــة مرتكبــي هــذه الجريمــة ، فــالبرغم مــن الج ــود  لــذا   

املبذولـــة للحـــد منهـــا إش انهــــا تبقـــى ج ـــود تفتقــــر الـــى الجديـــة فــــي املمارســـة الواقعيـــة ، حيــــث مازالـــت غيـــر فعالــــة 

بـة الاعــدام الحــي اقرهــا املشــرع ملكافحـة جريمــة اختطــاف الاطفــال وغيــر فعليـة ش ســيما فيمــا يخــ  تنفيــذ عقو 

 . كعقوبة مشددة شرتكاب جريمة اختطاف الاطفال

 : قةةةةةةائةةةةةمةةةةة الةةةةمةةةةراجةةةةع

 .دار صادر: لبنان(. إلاصدار الطبعة الثالثة) لسان العرب(. 1447. )ابن منظور / 1

املتضـــــمن قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري املعـــــدل  2556ديســـــمبر  25مـــــؤر  فـــــي  23.56الامـــــر رقـــــم  242املـــــادة / 2

 (.بال تاريخ. )واملتمم 

املتضـــــمن قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري املعـــــدل  2556ديســـــمبر  25مـــــؤر  فـــــي  23.56الامـــــر رقـــــم  243املـــــادة / 3

 (.بال تاريخ. )واملتمم

فـال فـي القنـوات الجزائريـة الخاصـة املعالجة الاعالمية لظاهرة اختطاف الاط(. 2516. )بشرى مليا  بن دادة/ 9

ـــالم والاتصـــــال .  ـــ ادة ماجســـــتير فـــــي علـــــوم الاعــ ـــل شــ ام البـــــوا ي ، كليـــــة العلـــــوم الا ســـــانية . مـــــذكرة لنيــ

 .جامعة العربي بن م يدي : والاجتماعية 
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 .دار الراية: الاردن(. إلاصدار الطبعة الاولى) الاعالم الجنائي(. 2512. )بها  الدين حمدي/ 1 

دار : القـاهرة(. إلاصـدار الطبعـة الاولـى) الجرائم املاسة بـاشداب العامـة والعـرض(. 2559. )لحميد فودةعبد ا/ 6

 .املكتب القانونية للنشر

 .املكتب الجامعي الحديث : الاسكندرية  .جريمة اختطاف الاطفال(. 2554. )عبد هللا حسين املعمري / 7

دراسـة قانونيـة مقارنـة باحكـام الشـريعة )جـرائم الاختطـاف  (.2556. )عبـد الوهـاب عبـد هللا احمـد املعمـري / 8

 .املكتب الجامعي الحديث: اليمن  (.الاسالمية

 .دار ال دى: الجزائر .جريمة الاختطاف(. بدون سنة. )عنتر عكي / 4

باتنــــة ، كليــــة الحقــــوق . مــــذكرة ماجســــتير . جريمــــة اختطــــاف الاشــــخا  (. 2551. )فاطمــــة الزهــــرا  جــــزار/ 15

 .جامعة الحاج لخضر : السياسية  والعلوم

. مـــذكرة لنيـــل شــــ ادة املاجســـتير فــــي القـــانون الجنــــائي . جــــرائم اختطـــاف القاصــــر(. 2511. )فريـــدة مرزو ـــي/ 11

 .جامعة الجزائر : الجزائر، كلية الحقوق 

املـؤتمر اعمـال )ظاهرة اختطاف الاطفال فـي الجزائـر بـين العوامـل والاثـار(. 2519, نوفمبر. )فوزية مصابيح/ 12

 .طرابلس. السادس حول حماية الطفولة

مكافحـة الاتجـار )تجريم الاتجـار باشطفـال فـي القـوانين والاتفاقيـات الدوليـة (. 2551. )محمد السيد عرفة/ 13

 .جامعة نايف العربية للعلوم الامنية : السعودية  (.باششخا  والاعضا  البشرية
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 أسبابها وآليات مكافحتها دراسة سوسيولوجةجرائم الاتجار باألطفال  

 صبرينة عمي علي. د                                                                        يسرمد جاسم محمد الخزرج.د

 تخص   علم النفس العمل والتنظيم                                       اختصا  الانثروبولوجي/ علم أشجتماع /التخص  العام

 الجزائر/البويرة –جامعة أكلي محند أولحاج                                                                                       جامعة تكريت/العراق

                                          

يتســـم الطفــل بخنـــه مخلـــوق ضـــعيف جســديا وعقليـــا بشـــكل يجعلـــه غيــر قـــادر علـــى رعايـــة  :لخةةصامل
والتـي .  وحماية نفسه، مما يجعله أكثر عرضة للعديد من الجرائم ومنها جريمـة االتجـار باألطفـال

كمــا أنهــا تتميــز بــالخطر حيــث  تعــد احــدى القضــايا الراهنــة وتمــس هــذه الظــاهرة جــل بلــدان العــالم،
ثالث أكبر تجارة في العالم خرقا لحقوق الطفل بشكل خاص وحقوق االنسان بشـكل عـام، أضحت 

وبناء على هذا كان لزاما علينا من تسليط الضوء علـى هـذه .  وذلك بعد تجارة السالح والمخدرات
الجريمة التي مست كافـة شـعوب العالم،وذلـك مـن خـالل توضـيح ماهيـة جريمـة االتجـار باألطفـال 

ككل، مع التنويه إلى أهم اآلليات واإلجراءات الواجـب ا على الضحية وعلى المجتمع ثيرهومدى تخ
  .اتباعها لتدعيم جهود حماية األطفال ومنع هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها

  .االتجار باألطفال  -الطفل  -الجرائم : الكلمات المفتاحية
 

Child trafficking crimes, their causes and mechanisms to combat them, a 

sociological study 

Abstract: The child is characterized as a weak creature, physically and 

mentally, in a way that makes him unable to take care and protect himself, 

which makes him more vulnerable to many crimes, including the crime of 

child trafficking. Which is one of the current issues and this phenomenon 

affects most countries of the world, as it is characterized by danger, as it has 

become the third largest trade in the world in violation of the rights of the 

child in particular and human rights in general, after the arms and drug trade. 

Based on this, it was necessary for us to shed light on this crime that affected 

all the peoples of the world, by clarifying the nature of the crime of child 

trafficking and the extent of its impact on the victim and on society as a 

whole,  while noting the most important mechanisms and procedures to be 

followed to strengthen efforts to protect children, prevent this phenomenon 

and punish perpetrators . Keywords: crime, child, child trafficking                                                                                

.  
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 :قدمةامل 

تعد مرحلة الطفولة من أهم املراحل العمرية الحي يمـر بهـا الا سـان، لـذا ف ـو بحاجـة ملحـة للحمايـة الجزائيـة 

ش ســيما وأنـــه بـــات م ـــدد باشســـتغالل وعرضـــة شرتكـــاب الجـــرائم عليـــه، وذلـــ  فـــي جميـــع بلـــدان العـــالم ألســـباب 

 .  د جريمة الاتجار باألطفالومن بين الجرائم املمارسة عليه نج. تتعلة بوضعه املادي والاجتماعي

والحي تعتبر أحد أ شطة منظمات الاجراميـة لكونهـا تـدر عوائـد ماليـة طائلـة، كمـا أن طبيعـة هـذه الظـاهرة      

تتطلـــــب حركـــــة بـــــين الـــــدول، فـــــاملجرمون يحركـــــون الضـــــحايا فـــــي مجتمعـــــاتهم املحليـــــة إلـــــى منـــــاطة أخـــــرى عـــــابرة 

قادرين على التحدث باللغة ألاجنبية، كما أنهم ش يستطيعون  للحدود الوطنية لجعل الضحايا معزولين وغير 

التوا م مع الثقافة الغربية عنهم، مما يفقدهم الـدعم املـادي واملعنـوي ملقاومـة اسـتغالل م،إلى جانـب مخـاطر 

 (8،   2551املرزوق، . )العنف والادمان واملشاكل الصحية املرتبطة باستغالل م بدنيا

أصــــبح ش بــــد مــــن التصــــدي ل ــــذه الجريمــــة الحــــي ش يكــــاد يخلــــو أي بلــــد منهــــا خاصــــة مــــع بنــــا  علــــى مــــا ســــبة      

التقدم التكنولوجي، بحيث أصبحت جريمة ذكية تحدث فـي بي ـة معلوماتيـة الكترونيـة يقترف ـا أفـراد مرتفعـي 

إلـــى الـــذكا ، وهـــو مـــا يفـــرض علينـــا البحـــث فـــي مف ـــوم هـــذه الجريمـــة ومحاولـــة التعـــرف علـــى أســـبابها با ضـــافة 

 .الكشف عن آلاليات الضرورية ملكافحتها

 :ولإلجابة على هذه املشكلة ارتأينا في هذه املداخلة التعرض إلى مجموعة من العناصر وهي   

 .مف وم الجريمة والاتجار لغة واصطالحا -

 .مف وم الطفل لدى علما  النفس وعلما  الاجتماع وكذل  في القوانين الدولية-

 .األطفالمف وم الاتجار ب  -

 خصائ  جريمة الاتجار باألطفال وأنماط ا   -

 .أسباب جريمة الاتجار باألطفال وألاثار الناجمة عنها -

 .آلاليات املناسبة والالزمة ملكافحة جريمة الاتجار باألطفال-

اســـة باعتبـــاره ألاكثـــر مالئمـــة فـــي در يعتمـــد البحـــث الحـــالي علـــى املـــنه  الوصـــفي التحليلـــي، : منهجيةةةة الدراسةةةة -

 .الظواهر الاجتماعية

 :تعريف الجريمة-1

 .(7. ،  2513محمود، ". )الجريمة لغة مأخوذة من الجرم وهو الذنب واكتساب الاثم":لغة-1-1



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  208  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

هـــي ســـلون مخـــالف لألخـــالق وآلاداب والعدالـــة يخـــل بنظـــام املجتمـــع وقيمـــه، ويســـبب ضـــررا ":اصةةةطالحا-1-8 

 .بمصالح ألافراد وحقوق م

علـى أنهـا فعـل غيـر مشـروع، صـادر عـن إرادة جرميـة يقـرر لـه " محمـود نجيـب حسـني"كما عرف ا ألاستاذ        

 (24-28.    ، 2514روابح، ". )القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا

 :تعريف الاتجار -1

يعــــــرف الاتجــــــار لغــــــة بأنــــــه أتجــــــر اتجــــــارا، وتــــــاجر متــــــاجرة، واتجــــــر اتجــــــارا أتجــــــر، والتــــــاجر مــــــن يبيــــــع " :لغةةةةةةة-8-1

 (7،  2513محمود، ". )ويشتـــــــــــــــــــري 

 .(335،  2514بشير،". )الاتجار يقصد به البيع والشرا  بقصد الحصول على الربح":اصطالحا -8-8

 :تعريف الطفل-3

". املولود أو الوليد ححل البلوغ: أطفال، أي الصغير ومؤنثه طفلة، والطفل بكسر الطا جمع : الطفل :لغة-3-1

أصــل نــحيح مطــرد يقــاس عليــه، يقــال للــذكر طفــل ( طفــل)والطــا  والفــا  فــي كلمــة ( "11. ،  2511فخــار، )

أن  الصــــبي يــــدعى طفــــال حــــين يســــقط مــــن بطــــن أمــــه إلــــى'' : وفــــي لســــان العــــرب قــــال أبــــو ال شــــيم. ولألنثــــل طفلــــة

كمـا يمكـن أن يقـال أيضـا فـي اللغـة العربيـة الطفـل يعنـي الصـغير  .(114. ،  2517رحما ي وأبخحـي، ". )يحتلم

 . من كل ش ي 

وبالتدقية في قوامس اللغة العربية نجد ثمة بعض ألالفاظ ل ا نفس الدشلـة ملف ـوم الطفـل ونـذكر منهـا       

 (.16-11ة،     فخار، نفس املرجع الساب.)الحدث، القاصر، الصغير

الطفــل هــو عــالم مــن املجاهيــل املعقــدة كعــالم البحــار الواســع الــذي كلمــا خاضــه البــاحثون،  : اصةةطالحا-3-8

كلمــا وجــدوا فيــه كنــوزا وحقــائة علميــة جديــدة، شزالــت مخفيــة عــنهم وذلــ  لضــعف وضــية ادراكــم املحــدود 

 .(11   س،. أبو رموز، د")من ج ة، واتساع نطاق هذا العالم من ج ة أخرى 

 :مف وم الطفل لدى علما  الاجتماع-

لـــم يضـــع علمـــا  الاجتمـــاع تعريفـــا للطفـــل بـــل اكتفـــوا بالحـــديث عـــن تحديـــد ســـن الطفولـــة، واختلفـــوا فـــي        

تحديد سن الطفولة تبعا شختالف وج ات النظر، فمنهم من يرى أن مف وم الطفل يتحدد بسن معينة يبدأ 

ـــن العمـــــر ــــة عشـــــر مــ ـــى الثانيـ ـــن املـــــيالد إلــ ــــوين وهنـــــان مـــــن يـــــرى الطفولـــــة هـــــي املرحلـــــة ألا . مــ ـــل تكـ ــــى مـــــن مراحــ ولـ

 (.12 -11 ,2551البلبيس ي،. )الشخصية ونموها، وتبدأ من مرحلة امليالد ححل طور البلوغ
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علمـا  الـنفس يحيطـون الطفـل برعـايتهم، لـيس فقـط منـذ وشدتهـم، ولكـن : مف وم الطفل لدى علمـا  الـنفس- 

دأ لدى علما  النفس باملرحلـة الحـي تبدأ هذه الرعاية من الجنين في بطن أمه، ولذل  فإن مرحلة الطفولة تب

 (7س،  . إسماعيل، د". )يكون فيها جنينا، وتنتهي هذه الفترة بالبلوغ لدى الذكور والاناث

بشـــأن  1446لعــام ( 18)عرفــت منظمـــة العمــل العربيــة فــي الاتفاقيـــة رقــم :مف ــوم الطفــل فــي املواثيـــة الدوليــة-

م الثالثــة عشــر ولــم يكمــل الثامنــة عشــر مــن عمــره عمــل ألاطفــال، بــالن  علــى أن الحــدث هــو كــل شــخ  أتــ

 .سوا  كان ذكرا أم أنثل

أن الطفل هـو كـل شـخ  دون  1444لعام ( 182)بينما عرفت منظمة العمل الدولية في الاتفاقية رقم        

 (.6نفس املرجع السابة،  . )الثامنة عشر من عمره

ـــار باألطفــــال هــــو كافــــة :تعريةةةةف الاتجةةةةار باألطفةةةةال-4 التصــــرفات املشــــروعة وغيــــر املشــــروعة الحــــي تحيــــل  الاتجـ

الا سان إلى مجرد سلعة أو ضحية، يتم التصرف فيه بواسطة وسطا  محترفين عبر الحدود الوطنيـة بقصـد 

اســـــتغالله فـــــي أعمـــــال ذات أجـــــر متـــــدن، أو فـــــي أعمـــــال جنســـــية أو مـــــا شـــــابه ذلـــــ  وســـــوا  تـــــم التصـــــرف بـــــإرادة 

 .(333،  2514بشير، . )ى من صور العبوديةالضحية أو قسرا عنه أو بأي صورة أخر 

قد عرف البروتوكـول الاختيـاري امللحـة باتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـع ألاطفـال واسـتغالل م فـي  كما        

بيـع ألاطفـال أي فعـل أو تعامـل يـتم بمقتضـاه نقـل طفـل مـن جانـب أي "  2الدعارة والصور الخليعـة فـي املـادة 

بــن )ألاشــخا  إلــى شــخ  آخــر، لقــا  مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض شــخ  أو مجموعــة مــن 

 (.193  ، 2518عومر وعثما ي، 

وعرف ـا بروتوكـول ألامـم املتحـدة الخـا  بمنـع وقمـع الاتجـار باألطفـال، بأنـه تجنيـد أشـخا  أو نقل ــم أو       

ال ا، أو غيـــر ذلـــ  مـــن أشـــكال القصـــر أو تنقـــيل م أو إيـــوائهم أو اســـتقبال م، بواســـطة التهديـــد بـــالقوة أو اســـتعم

الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو إســـا ة اســتغالل حالــة استضــعاف أو تلقــي مبـــالغ 

 (.48،  2516خيرة، . )مالية أو مزايا لنيل موافقة شخ  ما لغرض الاستغالل

 :خصائص جريمة اختطاف والاتجار باألطفال-0

 :تطاف واتجار ألاطفال بالعديد من الخصائ  نذكرها فيما يليتتصف جريمة اخ     

تقـــوم هـــذه الجريمـــة علـــى عـــدم الاعتـــداد برضـــا الضـــحية، شســـيما وأنـــه طفـــل فرضـــاه ش يعتـــد بـــه فـــي مختلـــف -

 .املواد الدولية

 هذه الجريمة في الغالب هي نتاج استغالل ظـروف اقتصـادية واجتماعيـة مترديـة تعـا ي منهـا العديـد مـن دول -

 (.87-86،    2525بوزيتونة و لحرش، . )العالم



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  210  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

موضـوع هـذه الجريمـة هــو الطفـل دون سـن الثامنــة عشـرة سـنة، ف ــو الـذي يقـع عليــه الاعتـدا  بسـبب نقلــه  - 

 . من قبل الجا ي أو تجنيده أو ايوائه أو استقباله

شكتمال ــا، بمعنــل أنهــا جريمــة عناصــر جريمــة الاتجــار باألطفــال ش تتحقــة دفعــة واحــدة بــل تحتــاج الــى وقــت  -

 .مستمرة فعنصر الزمن جوهري فيها

 .جريمة الاتجار باألطفال تعتمد على جماعات منظمة وأشخا  محترفين في هذا املجال - 

 (.163-162،    2514بن بطو، . )املسؤولية الجنائية في هذه الجريمة ش تسقط بالتقادم-

لف ـــم ظـــاهرة الاتجـــار باألطفـــال وتفســـيرها ش بـــد مـــن تنـــاول املوضـــوع مـــن حيـــث  :أسةةةباب الاتجةةةار باألطفةةةال-6

 (.36-31،  2551املرزوق، )قاعدة العرض والطلب،ومعرفة ألاسباب والعوامل الحي ترتبط بكل منها 

 :ألاسباب املرتبطة بعامل العرض-6-1

ي منــاطة الريــف الــذي تتــأثر بشــدة ألاوضــاع الاقتصــادية الســي ة فــي كثيــر مــن الــدول، وخاصــة الفقــر املنتشــر فــ-

 .بانهيار القطاع الزراعي في الاتحاد السوفياتي سابقا

 .الهجرة من ألارياف الى املدينة والنمو املتصاعد في املراكز الصناعية والتجارية في املدن-

مين تفســـخ النظـــام العـــائلي وضـــعف العالقـــات والـــروابط الاجتماعيـــة ممـــا أدى الـــى ضـــعف دور العائلـــة فـــي تـــأ-

 .الحماية والرعاية ألطفال ا

املســـؤولية امللقـــاة علـــى عـــاتة ألاطفـــال فـــي دعـــم عـــائالتهم ممـــا يتوجـــب علـــيهم بـــذل الغـــالي والنفـــيس فـــي ســـبيل -

 .تأمين عائالتهم

 .ازدياد عدد ألاطفال املتشردين في العالم-

 .نق  القوانين وألانظمة، وكذل  عدم وضع ا موضع التنفيذ في حال وجودها-

 .املعيل بالعائلة يجبر أحيانا ألاطفال على الدخول في تجارة الجنس وفاة-

 :ألاسباب املرتبطة بعامل الطلب-6-8

انتشــــار تجــــارة ألاطفــــال مــــن أجــــل الاســــتغالل الجنســــ ي مــــن خــــالل اســــتغالل تكنولوجيــــا املعلومــــات كــــالقنوات -

 .الفضائية والانترنت

 .املكلفين بمكافحة تجارة الجنسفساد بعض املسؤولين الرسميين في بعض الدول -
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اســــتغالل ألاطفــــال العمــــل بمــــا فــــي ذلــــ  العمــــل تحــــت ظــــروف الاكــــراه أو فــــي ظــــروف العبوديــــة أو فــــي الاعمــــال - 

 . الشاقة

 .أنواع عصابات جرائم الاتجار بالبشر-7

وهـي ايطاليـة وتعنـي ألاسـرة ورئـيس املافيـا هـو رئـيس ألاسـرة وتربعـت عـائالت املافيـا إلاجراميـة فـي  :املافيةا-  7-1

ايطاليــا، وتركيـــا، وألبانيـــا، وشــيكاغو، وألس فيقـــاس، ولـــوس أنجلــوس، وتمـــارس هـــذه املنظمــات عـــدة أ شـــطة 

( غتيال والابتباز وتجارة املخدراتتهريب ألاسلحة إدارة املالهي الليلية وأوكار الدعارة والقيام بعمليات الا )منها 

 .أسرة وتظم عشرين إلف مجرم  12ويبلغ عدد اسر املافيا في أمريكا 

عضــو  41.555ومقرهــا الرئيســ ي فــي اليابــان وعــدد املنضــمين إلــى املؤسســة إلاجراميــة اليــاكوزا : اليةةاكوزا - 7-8

اليـــاكوزا فــي جميـــع أنحــا  جنـــوب شـــرق  وتعمــل اليـــاكوزا فــي تجـــارة املخـــدرات والــدعارة وتجـــارة الســالح وتنتشـــر 

 .أسيا 

وهي ترمز إلى قص  أبطال الثالثيات الجماعة السرية ومركزها هونـ  كونـ  وعـدد أعضـا  : الثالثيات-  7-3

ــــى  155.555عصـــــابات الثالثيــــــات  ــــطة هــــــذه العصــــــابات إلـ ـــا، )مجـــــرم وتمتــــــد أ شـ لنــــــدن، هولنـــــدا، كنــــــدا، أملانيـــ

ريب املخدرات من تايالند إلى أوربا وتنقل ألاشخا  الراغبين في الهجرة وتعمل في ته( بلجيكا، جنوب أفريقيا

، ش يوجـد 2514الحريـري، ) .من أسيا إلى أوربا بتأشـيرات مـزورة وتسـيطر علـى أنديـة القمـار والاتجـار باألطفـال

 (ترقيم للصفحات

 :أنماط الاتجار باألطفال -2

 :لالتجار باألطفال أنماط متعددة فيما يلي أبرزها  

الاستغالل الجنس ي سوا  كان للممارسة الجنسـية، أو البغـا ، أو التصـوير، أو عمـل : الاستغالل الجنس ي-2-1

. أي نوع من املـواد إلاباحيـة الحـي يـتم فيهـا اسـتخدام ألاطفـال  شـباع رغبـات جنسـية ألخـرين مقابـل ربـح مـادي

ـــع أن هـــــذا ال نــــــوع مـــــن الاتجــــــار كـــــان دارجــــــا وشـــــائعا إش أنـــــه ومــــــع التطـــــور التكنولــــــوجي والوســـــائط املتعــــــددة ومــ

وإلانترنـــت، أصــــبح هــــو ألاكثــــر شــــيوعا إذ تقــــدر إلاحصــــائيات أن هـــذا النــــوع مــــن التجــــارة هــــو مــــن أســــرع ألانــــواع 

 .انتشارا وربحا في العالم

صــة فــي الــدول العربيــة الحــي تتميــب مجتمعاتهــا يعــد التســول أحــد أكبــر أنــواع الاتجــار باألطفــال، خا :التسةةول 2-8

فبا ضــــافة إلـــى إيجــــاد عاهـــات متعمــــدة  .ويكمــــن ورا  التســـول أخطــــار مضـــاعفة لألطفـــال. بطبيعتهـــا العاطفيـــة

لألطفـــــال مـــــن أجــــــل اســـــتعطاف ألاخــــــرين، فـــــإنهم معرضــــــون لخطـــــر التعامــــــل املباشـــــر مــــــع الغربـــــا ، واحتماليــــــة 
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كاشعتدا  الجنسـ ي واللفظـي والتحقيـر وإلاذشل مـن قبـل آلاخـرين نظـرا تعرض م ألنواع أخرى من الاعتدا ات،  

 لتواجدهم املستمر في الشوارع وكذل  خطر الحوادث املرورية

نظــــرا لســــ ولة تــــواري ألاطفــــال، وعــــدم الشــــ  بهــــم، وكــــذل  قلــــة املعلومــــات الحــــي  :التةةةةرويج للممنوعةةةةات. -2-3

الكحــــول واملمنوعــــات وألا شــــطة غيــــر املشــــروعة، وهــــذا لــــديهم، يــــتم اســــتخدام ألاطفــــال فــــي توزيــــع املخــــدرات و 

 .يعرض م لخطر إلادمان عليها، وكذل  يس ل التخل  منهم في حال تم إلقا  القبض عليهم

استخدام م كعمالة رخيصة للخدمة في املنازل والحقـول، حيـث تكـون بعضـ ا غايـة  :العمالة الرخيصة. 2-4

في قطف بعض النباتـات العطريـة الحـي يجـب أن يـتم القيـام بهـا  في القسوة، كاألطفال الذين يتم استخدام م

وألاطفال الذين يتم تشغيل م في املصا ع والبنا  وغيرها من امل ن كثيرا ما يكون ل ا تبعات . في الصباح الباكر

 وش يوجـد ل ـؤش . غير نحية، فتساهم في حدوث أمراض دائمة تؤثر على العظام أو الج از التنفسـ ي أو الجلـد

ألاطفـــال عـــادة مصـــدر مـــالي، وقـــد يــــتم إرســـال مبلـــغ إلـــى ذويهـــم، وفــــي كـــل ألاحـــوال ش يوجـــد أي تـــأمين لصــــحتهم 

 .وسالمة نموهم وتغذيتهم وبي ة عيش م

ألاول التبني ألجل إعطـا  الطفـل حيـاة جيـدة فـي ظـل أسـرة مسـتقرة تريـد أن تتبنـل . وللتبني وج ين :التبني-2-0

ه إش أن الكثير من الحاشت يتم بها التبني بطريقة غير مشروعة، عن طرية طفال، وهذا بالرغم من مشروعيت

سماســـرة ودون اســـتكمال ألاوراق الرســـمية الحـــي تثبـــت هويـــة الطفـــل وأصـــوله، وتوثـــة هويـــة املتبنـــين، وتعمـــل 

فــالكثير مــن العمليــات تحصــل باســم التبنــي ولكــن أصــل ا هــو زيــادة . علــى دراســة وضــع م إذا كــان مناســبا أم ش

أمـا الوجـه الثـا ي مـن التبنـي ف ـو الاحتيـال  .عدد ألاطفـال شسـتخدام م فـي أعمـال مختلفـة تجلـب املـال للمتبنـي

وإيهـام م بـأن أبنـا هم سـوف يحظـون بحيـاة . على أهل الطفل، خاصة أول   الـذين يعـانون مـن الفقـر والعـوز 

شرا  ألاطفال من أهل ـم، ثـم بـيع م  أفضل في ظل العائلة الجديدة الحي ستتبناهم، ولكن في واقع الحال يتم

 .إلى عصابات أخرى تستخدم م في أي عمل آخر يجلب ل م املال

. يتم بيع ألاطفال شستخدام م كقطع غيار لبيـع أعضـائهم، وححـل ألاجنـة ش تسـتثنل مـن ذلـ  :قطع غيار. 2-6

ف نان عصابات تس ل عمليات بيع ألاطفال تحت مسميات مختلفة شستخدام أعضائهم حيث يكون ال دف 

ها،إذ يــتم ألاول هـو إيصــال العضــو املعــين فــي الطفـل ســليما، وش يهــم مــا يحصــل للطفـل فــي أثنــا  العمليــة وبعــد

 (.1-9،  2515قارو ي، .)التخل  من أغلب ألاطفال وهنان عيادات خاصة تقوم بما يلزم

 :آثار جرائم الاتجار باألطفال-2

مــن بــين الاثــار الجســدية الحــي تنشــأ عــن ظــاهرة الاتجــار باألطفــال نجــد الايــدز والســارس  :آلاثةةار الجسةةدية-2-1

 (.شيوجد ترقيم للصفحات,2558نور واملبارن، ). والتهاب الكبد الوبائي وغيرها من الامراض
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تعــــد ألاثــــار النفســــية الناتجــــة عــــن الاتجــــار باألطفــــال مــــن املســــائل الحــــي يصــــعب قياســــ ا : آلاثةةةةار النفسةةةةية -2-8 

وتحديــدها، حيــث أن أكثــر مــا يشــعر بــه هــؤش  ألاطفــال هــو السجــل والــذنب وتــد ي مســتوى تقــدير الــذات، بــل 

وبعضـــ م يحـــاولون أن يخلقـــوا واقعـــا مختلفـــا يـــرون أن مـــن .  العـــيش وإلانقـــاذوبعضـــ م يعتقـــد أنـــه ش يســـتحة 

يتــــــاجر بهــــــم هــــــم أصــــــدقائهم الــــــذين يقومــــــون بمســــــاعدتهم واملحافظــــــة علــــــيهم، وبعضــــــ م يعــــــانون مــــــن الــــــوهم 

شعتقادهم بأنهم تمت خيانتهم من قبل أشخا  يثقون بهم، بينما يعا ي البعض آلاخر مـن الكـوابيس وألارق 

دان الامــل والاكت ــاب والعزلــة عــن املجتمــع والرغبــة فــي الانتقــام والــبعض آلاخــر يصــل الــى مرحلــة واليــأس وفقــ

 (.61-65،  2551املرزوق، . )الانتحار للتخل  من هذا الوقع

 :إن من أهم آلاثار الاجتماعية الحي تنشأ عن هذه الظاهرة ما يلي:آلاثار الاجتماعية  -2-3

ون وثائة الجنسية وظ ور مشكالت ال وية لثقافية والاجتماعية وترسيخ وجود أشخا  من الذين ش يحمل-  

 .قيم دونية لعمل اليدوي وتد ي الخدمات الاجتماعية وانتشار ألامراض املجتمعية مثل السرقة واملخدرات

أكـــد تقريـــر ألامـــم املتحـــدة الـــذي أشـــار إلـــى أن أمـــوال عصـــابات الجريمـــة املنظمـــة والاتجـــار بالبشـــر تتجـــه نحـــو - 

إضعاف الشباب والعمل على الانحطاط والانهيار ألاخال ي في املجتمع وما يترتب عليه من انخفاض في القدرة 

  .إلانتاجيـة ومــا يتبعــه مــن تفكــ  اجتمــاعي كمــا تهـدد جــرائم الاتجــار بالبشــر ســيادة الدولــة و ســيج ا الاجتمــاعي

 (، ش يوجد ترقيم للصفحات2514الحريري، )

ـــلون- ــ ـــف والسـ ــ ـــل للعنـ ــ الاجرامــــــي، وربمــــــا ارتكــــــاب الجـــــــرائم املباشــــــرة كــــــرد فعــــــل تجــــــاه املجتمــــــع أو تصـــــــفية  امليـ

 للحسابات وتقسيما للعوائد من التجارة

 .زيادة معدشت الوشدة غير الشرعية -

 .انتشا  ظاهرة الانتحار بين ألاطفال للشعور بفقدان قيمة الحياة-

 .بين أفراد املجتمع زيادة املشكالت التربوية فضال عن ارتفاع  سبة ألامية-

 (65-14نفس املرجع السابة،  .)حدوث الا شطار الاجتماعي بين الفرد ومجتمعه أو بينه وبين أسرته-

 :آلاثار الاقتصادية -2-4

ـــر تــــأثيرا فــــي الدولــــة الاقتصــــادية بمــــا يحقــــة - تغلغــــل املحتــــرفين فــــي عصــــابات الجريمــــة املنظمــــة فــــي املواقــــع ألاكثـ

 .أهداف م

الناميـة علـى الاسـتفادة مـن ر وس ألامـوال ألاجنبيـة املتنقلـة إليهـا بصـرف النظـر عـن مصـادرها، حر  الدول -

 .بهدف تنفيذ خطط التنمية الطموحة فيها رغم آلاثار السلبية الحي تضر باشقتصاد شحقا
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ظ ـــــور عـــــادات اقتصـــــادية غيـــــر ســـــليمة أهم ـــــا تشـــــجيع املعـــــامالت املشـــــبوهة كاشســـــتثمارات ســـــريعة الربحيــــــة - 

 .قصيرة ألاجل والسعي إلى التأثير أو الضغط على املسؤولينو 

زعزعة التنمية الاقتصادية والتشكي  في قدرات النظام السياسـ ي وشـرعيته بمـا يـؤثر علـى اسـتقرار ألاوضـاع -

 .الاقتصادية

انتشــــــار الامــــــراض الســــــرية بـــــــين أبنــــــا  املجتمــــــع خاصـــــــة ف ــــــة الشــــــباب بمــــــا يـــــــنعكس علــــــى قــــــدراتهم إلانتاجيـــــــة -

 .اماتهم في التنميةوإس 

زيــادة ألاعبــا  الحــي تتحمل ــا الدولــة فــي تــوفير الرعايــة الطبيــة والاجتماعيــة لألشــخا  ضــحايا الاتجــار بالنســا  -

 (63-62نفس املرجع السابة،  . )وألاطفال

 :آلاليات الواجب اتباعها ملحاربة ظاهرة الاتجار باألطفال-15

ة العاملية في الاتجار باألطفال من جذورها ولكنها حتما ستحد منها النقاط التالية لن تستأصل املشكل         

 :بشكل ملحوظ

أخذ املوضوع على أعلى املستويات الحكومية والتنفيذية والتشـريعية والقضـائية علـى محمـل الجـد، وإيجـاد  -

 .ر ية واضحة ومحددة وخطط عملية للتطبية

لالنتقال بثقافة املجتمـع مـن حالـة إلانكـار، إلـى حالـة ف ـم العمل الجاد من قبل الج ات الحكومية وألاهلية  -

 .املشكلة وإيجاد حلول ل ا

التطــرق للموضــوع ضــمن املنــاس  الدراســية فــي الكليــات املختلفــة لف ــم وإيجــاد حلــول للمشــكلة علــى حســب  -

 التخصـــــ ، مثـــــل الكليـــــات الحقوقيـــــة وألادبيـــــة والعلميـــــة، والتشـــــجيع علـــــى عمـــــل مشـــــاريع التخـــــرج فـــــي جميـــــع

 .املراحل بما يخت  بدراسة الوضع الحالي وإيجاد حلول له

إيجاد برامج تهدف  عادة تأهيل ألاطفال ضحايا الاتجار، وإعادة ثقتهم بأنفس م، وإحساس العزة لديهم مع -

 .التركيب على التعليم

شــر أو غيــر إيجــاد عقوبــات مشــددة للمتــورطين فــي موضــوع الاتجــار باألطفــال ســوا  كــانوا متــورطين بشــكل مبا-

 .مباشر

تحميـــل البـــالغين ولـــيس الطفـــل مســـؤولية مـــا يقـــع عليـــه، وأن تحفـــظ نرامـــة الطفـــل، ويراعـــى وضـــعه النفســـ ي -

 .بالحدود القصوى في أي تعامل أو تحقية
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 تدريب جميع العاملين في موضوع الاتجار باألطفال للتعامل مع القضية بجدية وم نية عالية - 

ال ضــمن قــانون العقوبــات وكــذل  الجــرائم الحــي توصــل وتســ ل عمليــة الاتجــار إدراج جريمــة الاتجــار باألطفــ -

 .مثل الخطف أو التحايل أو التبوير

يجـــب علـــى وســـائل إلاعـــالم موضـــوع الاتجـــار باألطفـــال والتعريـــف بـــاملف وم وجوانـــب الوقايـــة والتأهيـــل بشـــكل  -

 .إبداعي

ـــل دورات تدريبيــــة لكــــل مــــن يمكــــن أن يســــاهم فــــي التعــــرف علــــتنظــــيم  - ى املتــــاجرين وألاطفــــال املتــــاجر بهــــم ححـ

ســـــائقي التاكســـــ ي وألاتوبيســـــات ووســـــائل النقـــــل العـــــام فـــــي املنـــــاطة ألاكثـــــر عرضـــــة لعمليـــــات تصـــــدير واســـــتيراد 

الاطفــال او ححــل اســتخدام ا كمعــابر، وذلــ  للتعــرف علــى مؤشــرات وعالمــات الاتجــار، والتعــرف علــى ألاطفــال 

 .( 12-11،  2515قارو ي، .) م في العمل القسري الذين يتم الاتجار بهم بهدف استغالل 

 .دعم أسرة الطفل لتمكينها من حمايته وحماية اخوته ورعايتهم-

تنفيــذ إلاجــرا ات الحــي مــن شــأنها زيــادة مناعــة الف ــات املســتهدفة خاصــة ألاطفــال، بمكافحــة الفقــر والتخلــف -

 (156 -151،  2511البحيري، . )وا عدام املساواة في فر  التعليم

اســــتنتاجا ملــــا تــــم التوصــــل إليــــه يمكننــــا القــــول إن ظــــاهرة الاتجــــار باألطفــــال هــــي ظــــاهرة ش إ ســــانية  : الخاتمةةةةة

خطيرة، كونها جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، وتمس جل دول العالم وتنشأ عنها آثار عديدة تؤثر علـى 

ـــى املجتمــــع والاقتصــــا ـــن ج ــــة وعلــ ـــية والجســــمية للطفــــل مـ . د املحلــــي والــــدولي مــــن ج ــــة أخـــــرى الصــــحة النفسـ

كمــا . وملكافحــة ومحاربــة هــذه الجريمــة يســتلزم ألامــر ضــرورة التــ زر بــين مختلــف الــدول مــن خــالل تعزيــز ألامــن

يمكــن أيضــا  شــر الــوعي لــدى أفــراد املجتمــع ملكافحــة هــذه الظــاهرة، عــن طريــة املســاجد واملــدارس الجامعــات 

 .ووسائل الاعالم املسموعة واملرئية

 :مة املراجعقائ

 (. ط. د. )تربية الطفل في إلاسالم(. س.د. )أبو رموز، سيما راتب عدنان-1

". إشــكاليات قانونيــة" حقــوق الطفــل بــين  املواثيــة الدوليــة  والشــريعة إلاســالمية(.  س.د. )إســماعيل، ســامح-2

ــــالي.  ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابط التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفرة علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :متـ

88/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%https://www.arabccd.org/files/0001/10  

الاتجـــار بالبشـــر وبخاصـــة ألاطفـــال مـــن وج ـــة النظـــر العلميـــة النفســـية (. 2511. )البحيـــري، أميـــرة محمـــد بكـــر-3

 .القاهرة: دار النهضة العربية. والاجتماعية والقانونية

https://www.arabccd.org/files/0001/1088/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84.pdf
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( 69)التشـــريع املصـــري رقـــم الضـــمانات إلاجرائيـــة لضـــحايا الاتجـــار بالبشـــر فـــي (.  2514. )بشـــير، عـــادل حميـــد-9 

 .915-314، نطاق الصفحة (39)1مجلة الشريعة والقانون، الجز  (. دراسة مقارنة) 2515لسنة 

حقــوق الطفــل فــي الشــريعة إلاســالمية  وامليثــاق العــالمي لحقــوق الطفــل (.  2551. )البلبيســ ي، هنــادي صــالح-1

ــــالي. ]أطروحـــــــــــــــــــــة دكتـــــــــــــــــــــوراه، الجامعـــــــــــــــــــــة ألاردنيـــــــــــــــــــــة  [". دراســـــــــــــــــــــة مقارنـــــــــــــــــــــة" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابط التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفرة علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : متـ

http://www.riyadhalelm.com/researches/8/164_hquq_tefl.pdf 

ــــا ي، عبــــــد القــــــادر-6 ــــومر، محمــــــد الصــــــالح وعثمــ ـــن عــ ــــة للطفــــــل مــــــن الاســــــتغالل (.  2518.  )بـــ ــــة الجنائيــ الحمايــ

مجلــــة ألاســــتاذ الباحــــث للدراســــات القانونيــــة والسياســــية، . ي فــــي مواج ــــة جريمــــة الاتجــــار باألطفــــالالاقتصــــاد

 .198-131، نطاق الصفحة (15) 2املجلد 

مجلـــة دفـــاتر السياســـة والقـــانون، . املف ــوم واملكافحـــة: جريمـــة الاتجـــار باألطفـــال(.  2514. )بــن يطـــو، ســـليمة -7

 .175-165، نطاق الصفحة (2) 11املجلد 

. الخطر الجنائي لجريمـة الاتجـار باألطفـال وآليـات مكافحتهـا(.  2525. )بوزيتونة، لينة ولحرش، أيوب التومي-8

 (.1)مجلة الباحث ألاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، املجلد 

ـــبت 2517. )الحريـــــــــري، محمـــــــــد ســـــــــرور-4 ــ ــ ــــبتمبر الســ ــ ــ ـــــه(. 28، سـ ــ ـــــبل مكافحتــ ــ ـــــر وســ ــ ـــار بالبشــ ــ ــ ــــي ...الاتجـــ ــ ــ ـــــرا ة فــ ــ قــ

، 2521نـوفمبر،  28املركز العربي للبحوث والدراسات، استرجعت بتاريخ . الاستراتيجيات والاتفاقيات الدولية

 http://www.acrseg.org/41360من املكز العربي للبحوث والدراسات 

مجلــة . جريمــة الاتجــار باألطفــال وآليــات مكافحتهــا فــي املواثيــة والاتفاقيــات الدوليــة(.  2516. )خيــرة، طالــب-15

 .154-41، نطاق الصفحة (3) 2البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 

ـــى البلـــــوغ حقـــــوق الطفـــــل(.  2517. )رحمـــــا ي، إبـــــراهيم وأبخحـــــي، الســـــعيد-11 ـــن الـــــوشدة إلــ ـــالم مــ ـــي إلاســ ــــة . فــ مجلـ

 .148-111،  نطاق الصفحة (1)  3الدراسات الفق ية والقضائية، املجلد 

مطبوعـــــــة دروس لطلبـــــــة الســـــــنة الثانيـــــــة  . محاضـــــــرات فـــــــي القـــــــانون الجنـــــــائي العـــــــام(. 2514. )روابـــــــح، فريـــــــد-12

ـــــا س ــ ــ ــ ـــطيف. ليسـ ــ ــ ــ ــ ـــــااي سـ ــ ــ ــ ـــين دبـ ــ ــ ــ ــ ـــــد ملـ ــ ــ ــ ــــة محمـ ــ ــ ــ ــــالي. جامعــ ــ ــ ــ ـــــرابط التــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ــــوفرة علــ ــ ــ ــ  https://fdsp.univ-:متــ

2018_-2.dz/images/2019setif 

ـــن إبــــراهيم-13 ـــار، حمــــو بــ  [الحمايـــــة الجنائيــــة للطفــــل فـــــي التشــــريع الجزائـــــري والقــــانون املقـــــارن (.  2511. )فخـ

http://thesis.univ-: رابــــــــــــــــط املوقــــــــــــــــع الالكترو ــــــــــــــــي. ]أطروحــــــــــــــــة دكتــــــــــــــــوراه، جامعــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد خيضــــــــــــــــر بســــــــــــــــكرة

biskra.dz/2456/1/Th%C3%A8se_2016.pdf 

http://www.riyadhalelm.com/researches/8/164_hquq_tefl.pdf
http://www.acrseg.org/41360
https://fdsp.univ-setif2.dz/images/2019-2018_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_2.pdf
https://fdsp.univ-setif2.dz/images/2019-2018_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_2.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/2456/1/Th%C3%A8se_2016.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/2456/1/Th%C3%A8se_2016.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/2456/1/Th%C3%A8se_2016.pdf
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ورقة عمل مقدمة ملنتدى الدوحة ملكافحة . الاتجار باألطفال بين الواقع وإلانكار(.  2515. )قارو ي، سرور-19 

ــــوح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع والطمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الواقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار بالبشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالي(. ر يـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتقبلية)الاتجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابط التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفر علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :متـ

http://www.befreepro.org/befreecenter/images/stories/PDF/childtrafficking.pdf 

رســـالة ماجســــتير،  [". دراســـة مقارنـــة"جريمــــة التجـــار بالبشـــر (.  2513. )محمـــود، أحمـــد عبـــد القـــادر خلـــف-11

 :متوفر على الرابط التالي ]جامعة النهرين

جريمـــة الاتجـــار بالنســـا  وألاطفـــال وعقوبتهـــا فـــي الشـــريعة (.  2551. )املـــرزوق،  خالـــد بـــن محمـــدد ســـليمان -16

رســـــالة ماجســـــتير، جامعـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلـــــوم  [". دراســـــة تأصـــــيلية مقارنـــــة''ألاســـــالمية  والقـــــانون الـــــدولي 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالي. ]ألامنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابط التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفرة علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : متـــ

https://nccm.gov.eg/UploadedFiles/FormsFiles/2021/9/humantrafficking.pdf 

ـــــز . الهجـــــــرة غيـــــــر املشـــــــروعة والجريمـــــــة(. 2558. )نـــــــور، عثمـــــــان محمـــــــد واملبـــــــارن، ياســـــــر عـــــــوض الكـــــــريم-17 مركــ

 .الرياض: البحوث جامعة نايف للعلوم ألامنيةالدراسات و 
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 .ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري، ألاسباب وألابعاد 
 سيد علي موس ى

 لجزائرا/ بليدة، اللونيس ي علي-  8جامعة البليدة، دكتور جامعي

 

 

 :امللخص

محسوسـا فـي السـنوات القليلـة املاضـية، ش دت ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمـع الجزائـري تناميـا 

خلفت انتشار موجة من ال لع والخوف لدى مختلف أفراد املجتمع، وقد امتدت حالة الاستنفار هذه لتشمل 

املصــالح ألامنيـــة الحــي ســـخرت كــل إلامكانيـــات الالزمـــة ملواج ــة ومكافحـــة هــذه الظـــاهرة نتيجــة لحالـــة الســـخط 

 .ر هذه الظاهرة بشكل ملفت لالنتباهوالغليان الاجتماعي الذي خلفه انتشا

ويرجــــع العديــــد مــــن املختصــــين فــــي مختلــــف املجــــاشت والتخصصــــات أســــباب انتشــــار هــــذه الظــــاهرة إلــــى 

العديد من ألاسباب وألابعاد، فمنهم من يقول أن الظاهرة ورا ها أسباب نفسية، ومنهم من يرجع ا ألسباب 

 .آخرون يرجعونها ألسباب سياسيةاجتماعية، وآخرون يفسرونها بعوامل اقتصادية، و 

تتمثــــل إشــــكالية هــــذه الورقــــة العلميــــة التحليليــــة لظــــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال فــــي محاولــــة معرفــــة أهــــم 

 .ألاسباب وألابعاد الحي تقف ورا  انتشار هذه الظاهرة في املجتمع الجزائري 

ـــل  :الكلمةةةةةات املفتاحيةةةةةة ـــل نفســـــية، عوامــ ـــة، عوامــ ــــوف، مكافحــ ـــال، الخـ ـــاف، ألاطفــ ـــل اختطــ ـــة، عوامــ اجتماعيــ

 .اقتصادية، عوامل سياسية

Phenomenon of child abduction in Algerian society, causes and dimensions. 

Abstract: 
The phenomenon of child abduction in Algerian society has seen a significant 

increase in the past few years, A wave of panic and fear spread among various 

members of society, This state of alert has extended to include security interests that 

have harnessed all the necessary capabilities to confront and combat this phenomenon 

as a result of the state of discontent and social boiling caused by the prevalence of this 

phenomenon in a striking way. 

Many specialists in various fields and disciplines attribute the causes of the 

spread of this phenomenon to many causes and dimensions, Some of them say that the 

phenomenon is behind psychological reasons, and some of them return it for social 

reasons, and others explain it by economic factors, and others return it for political 

reasons. 

The problem of this analytical scientific paper is the phenomenon of child 

abduction To try to find out the most important reasons and dimensions that stand 

behind the spread of this phenomenon in Algerian society. 
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 :مقدمة

الظواهر املالزمة للمجتمعات منذ  شأتها، وهي ظاهرة تختلـف أنماط ـا ودوافع ـا تعد الجريمة من بين 

وا عكاســـاتها فـــي املجتمـــع، والجريمـــة أنـــواع وأشـــكال تختلـــف بـــاختالف حاجـــة مرتكبيهـــا فـــي مجتمعـــاتهم، ف نـــان 

، (القتـل)جرائم تستهدف ألامالن دون املساس بمالك ا، وهنان جرائم تستهدف ألاشخا  لغـرض التصـفية 

وقد انتشرت في املجتمعات الحديثة العديد من الجرائم الحي سببت العب  الكبير في تحمل ا، سوا  للمجتمع 

أو أســر الضــحايا، ولعــل مــن بـــين هــذه الجــرائم الحــي ســوف نتناول ـــا بالتحليــل والتشــخي  لألســباب والـــدوافع 

 ".ظاهرة اختطاف ألاطفال في مجتمعنا الجزائري "

ألاطفـــال فـــي مجتمعنـــا الجزائــــري نصـــيبها مـــن الاهتمـــام فــــي الدراســـات الحـــي تهــــتم وقـــد أخـــذت ظـــاهرة اختطــــاف 

بمجال الجريمة والعقوبات املقررة ل ا، لكن ذل  لم يكن كافيا للحد من انتشار الظاهرة، هذه الظاهرة الحي 

كر، ل ـذا ش تكاد تختفي ححل  سمع بحدو ها في عديد مناطقنا الوطنية، والشواهد كثيـرة ححـل ش نخصـ ا بالـذ

ـــا بـــــأمن  ـــة أساسـ ـــا وحساســــا يتعلـ وجــــب التنبيــــه إلــــى أهميــــة وحساســـــية هــــذا املوضــــوع الــــذي يمــــس جانبـــــا م مـ

واستقرار ألافراد في املجتمع، وحسب املختصين والباحثين في املجال، تتعدد أسباب هـذه الظـاهرة ودوافع ـا، 

له بالتحليـــل والتشـــخي  مـــن خـــالل فمنهـــا السياســـية، النفســـية، الاقتصـــادية، الاجتماعيـــة، وهـــذا مـــا ســـنتناو 

 .تدخلنا هذه الورقة العلمية

 :ظاهرة اختطاف ألاطفال :أوال

إن واقـــع ظـــاهرة خطـــف ألاطفـــال يشـــير إلـــى اخـــتالف الظـــروف املحيطـــة بعمليـــات الاختطـــاف عمـــا نـــراه فـــي 

عمليــة يــتم فيهــا البــرامج التلفزيونيــة أو ألافــالم أو املسلســالت وغيــر ذلــ ، وعمليــة خطــف ألاطفــال تعــرف بأنهــا 

مـــن حضـــانة الوالـــدين أو املـــوكلين برعايتـــه قســـرا ودون وجـــه حـــة، ( لـــم يبلـــغ ســـن الرشـــد)انتـــباع طفـــل قاصـــر 

ـــإن حـــــوالي  ـــا  حصـــــا ات املركـــــز الـــــوطني ألامريكـــــي لألطفـــــال املفقـــــودين فــ ـــل يـــــتم اختطـــــاف م  855555وطبقــ طفــ

مــنهم، وتشــير الدراســات وألابحــاث إلــى % 47ســنويا فــي الوشيــات املتحــدة ألامريكيــة بــالرغم مــن اســتعادة حــوالي 

أن معظم ألاطفال واملراهقين الذين تم اختطاف م تبين ألج زة ألامن أن عملية الخطف تمت من قبل بعض 

مـن ألاطفـال املخطـوفين فقـط يـتم اختطـاف م مـن % 21أفراد العائلة أو البعض من معارف م، كما أن حـوالي 

سات إلى أن معظم ألاطفال املختطفـين يكونـون فـي سـن املراهقـة، ويـتم قبل الغربا ، وقد توصلت بعض الدرا

اختطـــاف أغلـــبهم مـــن قبـــل الرجـــال الغربـــا  ولـــيس مـــن قبـــل النســـا ، والعجيـــب فـــي ألامـــر أن كثيـــرا مـــن ألاطفـــال 

الــذين تــم إلابــالغ عــن فقــدانهم أو خطف ــم يثبــت فيمــا بعــد لــدى أج ــزة ألامــن أنهــم فقــدوا نتيجــة ســو  تفــاهم 

محمـــد ) الـــدين حـــول مـــا يفتـــرض أن يكـــون، ومـــن النـــادر أن تحـــدث ظـــاهرة خطـــف ألاطفـــال فـــي املـــدارسبـــين الو 

 .وأبعاد هذه الظاهرة في املجتمع الجزائري  وسوف نتناول في هذا املقال أهم أسباب، ( .ب، 2522: حسونة

 :تعريف جريمة اختطاف ألاطفال -8

وضــع تعريــف جــامع مــا ع للجريمــة فــي حــد  إن القاعــدة فــي مكافحــة جريمــة اختطــاف ألاطفــال هــو محاولــة

 (115،  2518: عباس زواوي :) ذاتها، وذل  من خالل تعريف املصطلحات املكونة ل ا
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 حيـث الاصـطالحي، ثـم اللغـوي  للتعريـف التطـرق  مـن بـد ش الاختطـاف، كلمـة لتعريـف :تعريف كلمة اختطاف/ أ 

 (.111 : نفس املرجع: )املادي ركنها وتكوين الجريمة حدود تحديد في فعاش عنصرا السلون هذا تعريف يعتبر

 ومتنوعــــة كثيـــرة نجــــدها الاختطـــاف لكلمــــة اللغويـــة للتعريفــــات النظـــر إن :الاختطةةةةاف لكلمةةةة اللغةةةةوي  التعريةةةف-

 بـه وذهـب الشـ ي  اختطـف يقـال حيـث السـريع، والانتـباع النشـل:"" بأنهـا عرف ا من ف نان ، املعرف نظرة بحسب

مرجـع سـابة، : عبـاس زواوي : )إنـذار سـابة دون  الشـ ي  وأخـذ السـرعة بمعنـل جا  هنا فاشختطاف" البصر ملح في

 111.) 

مشـــتقة مـــن خطف،خطفـــا وخطفانـــا، وهـــو املـــرور الســـريع، أي أخـــذ الشـــ ي  واســــتلبه فلكمـــة الاختطـــاف 

ـــترقه أي الســــمع وخطــــف بــــه، ذهــــب بمعنــــل البصــــر البــــرق  خطــــفبســــرعة، حيــــث يقــــال  حامــــد عبــــد القــــادر : )اسـ

 (299،  1465:  وآخرون

ـــى أيضـــــا وعــــرف  ف ـــــذا ،(76،  1447: جمـــــال الــــدين ابـــــن منظــــور ألانصـــــاري ) والســـــرقة الاخــــتالس أنـــــه علـ

 فــي شــ ي  أخــذ أو الســرقة، مصــطلح فــي يتجســد مــا وهــذا علمــه دون  للغيــر مملــون شــ ي  أخــذ علــى يعتمــد التعريــف

 أن فـي يتفقـان السـابقين فـالتعريفين. الاختالس مصطلح في يتجسد ما وهذا للغير مملون لكنه باب ، حيازته ألي

 .تداركه أو ر يته يمكن ش نحو على بسرعة الغير حة من ش ي  أخذ حول  يتمحور  الخطف مصطلح فعل

 مـن يجسـده ملا نظرا الفق ا  اهتمام استقطب الاختطاف مصطلح إن :الاختطاف لكلمة الاصطالحي التعريف-

 تتفــة حيــث لــه، املوضــح الفقهــي يــفر التع تعــدد إلــى أدى مــا عليــه، ينصــب الــذي املحــل عــن النظــر بعــض خطــورة

 خــط تغييــر أو مكانـه عليــه املحلــي إبعـاد" :بأنــه فعــرف.  التعريـف فــي عليــه املعـول  املعيــار فــي وتختلـف املعنــل فــي كل ـا

 "الـدوافع كافـة عـن النظـر بعـض لـه الالحقـة والجـرائم الفعـل بـين الفصـل دون  عليـه السـيطرة بإتمـام وذلـ  سيره

 الاختطاف ملصطلح تعريفه في الجنائي الجانب على يركز التعريف ف ذا ،(26،  2512: كمال عبد هللا محمد)

 الســلوكيات تحديــد فــي دخــل كونــه ذاتــه حــد فــي املصــطلح ولــيس وأركانهــا الاختطــاف جريمــة تعريــف إلــى أقــرب ف ــو

 .املعنوي  الركن على أيضا وتحدث املادي، للركن واملحددة للجريمة املكونة

 يمكـــنو  الرشـــد، وســـن ســـنة 13 بـــين واملميـــب ســـنة 13 دون  الطفـــل بـــين يميـــب مـــنهنـــان : تعريةةةف مصةةةطلح طفةةةل-

 مرنـا تعريفـا منـه يجعـل مـا وهـذا للرشـد القـانون  فـي املحـددة السـن يبلـغ لـم من كل هو اصطالحا الطفل أن القول 

مرجـــع ســـابة، : عبــاس زواوي : )الرشـــد ســن تحديـــد فـــي متقاربــة كل ـــا أنهــا مراعـــاة مـــع آخــر، إلـــى تشــريع مـــن يختلــف

 112.) 

ومن خالل هذه التعريفات السابقة نالحظ أنها برغم تنوع ا في شرح معنل ظاهرة اختطاف ألاطفـال، 

إش أنهــــــا اتفقــــــت علــــــى أنهــــــا جريمــــــة يعاقــــــب عليهــــــا القــــــانون ويرفضــــــ ا املجتمــــــع أفــــــرادا ومؤسســــــات ملــــــا ل ــــــا مــــــن 

 .وهي جريمة يعاقب عليها القانون ا عكاسات سلبية على املجتمع، 
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 :أسباب اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري : ثانيا 

ــــض ربـــــط لقـــــد: الاجتماعيـــــة العوامـــــل :العوامةةةةةل الاجتماعيةةةةةة -1 ـــاهرة الاجتمـــــاعيون  الفق ـــــا  بعـ  الاختطـــــاف ظــ

 :في واملتمثلة الاجتماعية العوامل من بمجموعة

 انتشــــار الاجتماعيــــة، ألاوســــاط فــــي الفقــــر  ســــبة ازديــــاد أساســــ ا يكــــون  والحــــي: الصةةةةعبة الاجتماعيةةةةة الظةةةةروف /أ

 (www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327-http://7:  أنظر املوقع..: )وغيرها الطبقية

 الاغتصـــاب، كالســـرقة، ألاشـــخا  علـــى الاعتـــدا  جـــرائم  ســـبة أن إلاجـــرام علمـــا  اتفـــة :الاجتماعيةةةة البيئةةةة/ ب

 الصــغيرة، املدينــة فـي الحــال عليـه ممــا أكثــر القـرى  فــي تتبايـد الــخ،... الاختطــاف والجسـدية، الجنســية الاعتـدا ات،

: الكبرى  املدن في كبير حد الى  سبتها تنخفض ثم والسكان، الحجم املتوسطة املدينة في النسبة هذه تتضا ل ثم

 (93،  2551: محمد حسين بوادي)

 مــن الحــديث العصــر فــي العلــم قدمــه مــا بســبب ايجــابي، تــأثير العلمــي للتقــدم أن مــن بــالرغم :العلمةةي التقةةدم/ ت

 إش عالية، جودة ذات والرفاهية الراحة أسباب وفرت عالي، بمستوى  املعيشة وسائل كتوفير للمخترعات، تطور 

 اســتغالل تــم قــد الاختطــاف، مجــال فــي فمــثال اســتخدامه، وأســا  التطــور  هــذا اســتغل مــن هنــان املقابــل وفــي أنــه

 الوسائل استخدام وأيضا الاختطاف جريمة شسيما الجرائم، في مساعدة كوسيلة واستخدام ا الاختراعات هذه

 وكذل . الخ.. املجرم على ألاخيرة هذه تعرف صعوبة ثم ومن لخطف ا، الضحية إغما  عملية تس ل الحي وألادوية

فوزيـــة : )خاصـــة والاختطـــاف عامـــة الجـــرائم ارتكـــاب عمليـــة وتســـ يل لل ـــرب، هامـــة كوســـيلة الســـيارات اســـتخدام

 (ب ت، ب  : الخليوي 

 :الجنس ي الاعتدا  ودافع الانتقامي الدافع في العوامل هذه وتتمثل :النفسية العوامل -8

 طــول  هــو وألارجــح طــويال، أو قصــيرا يكــون  قــد لتنفيــذه وقتــا يأخــذ بأنــه الــدافع هــذا ويتميــب :الانتقةةامي الةةدافع/ أ

 هــــو ال ـــدف ويكـــون  الضـــحايا، هـــم ألاطفـــال يكـــون  مـــا وغالبـــا بفريســـته، يترصـــد لســـنوات يبقـــى املنـــتقم ألن املـــدة،

 .املختل الزواج حالة في الطالق أسبابه تكون  ما الثأر،وغالبا تحقية

 هــــذا وعلــــى ـــــ الضــــحية شخصــــية علــــى ســــلبية آثــــارا يخلــــف إلاجرامــــي الفعــــل هــــذا مثــــل أن إلاشــــارة مــــن بـــد وش

 يـــدخل ممـــا لرهينـــة، احتجـــاز فعليـــا يعـــد الطفـــل اختطـــاف أن" شـــابلية هيرفـــي" النفســـا ي الطبيـــب يقـــول  ألاســـاس

 الطفـــل ليجـــد ذلـــ  بعـــد آلاثـــار وتســـتمر املشـــكلة، حـــدوث وقـــت ورعـــب النفســـية ال شاشـــة مـــن حالـــة فـــي الطفـــل

ـــي نفســـــه ـــعف الك بـــــة مـــــن حالـــــة فــ ـــ ي والانكسار،والضــ ــــود الزهـــــران: )مســـــتقبال النفســ ، 2551: همـــــام محمـــــد محمـ

 71) 

 املخطـــوف، علـــى جنســـيا الاعتـــدا  منهـــا الـــدافع يكـــون  الـــذي الاختطـــاف عمليـــة وهـــو :الجنسةةة ي الاعتةةةداء دافةةةع/ ب

 على العثور  يتم حيث الجزائر، في يوميا املختطفين ألاطفال  سبة تؤكده ما وهذا ألاطفال، له عرضة أكثر ويكون 

http://7-www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327
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 الظـــاهرة وهـــذه الفاعـــل، علـــى التعـــرف عمليـــة تصـــعب ححـــل وهـــذا جنســـيا، علـــيهم معتـــدى أغلـــبهم لألطفـــال جثـــث 

 وهو الجنس ي، بالشذوذ يعرف ما وهذا مجتمعنا، في الحاصل الاجتماعي الكبت عن ناتجا نفسيا مرضا إش ليست

 عنـــه، غريبـــة ظـــاهرة أنهـــا العلـــم مـــع إلاســـالمي، مجتمعنـــا أوســـاط فـــي واســـتفحال ا الظـــاهرة هـــذه تفشـــ ي الـــى أدى مـــا

 (28،  2518: صونية بن طيبة: )الغربية البلدان من قادمة

ـــي املؤشــــرات مــــن مجموعــــة عــــن نــــاتج كلــــه هــــذا ولعــــل  قــــد تكــــون  أن املمكــــن مــــن والحــــي الجزائــــري، املجتمــــع فـ

 تغلغــــل" أساســــه والــــذي ،"الحضــــاري  بالتحــــدي" عليــــه أطلــــة مــــا مقــــدمتها وفــــي الظــــاهرة، هــــذه إيجــــاد فــــي ســــاهمت

 ونمـــاذج أشــكال وكــل العنــف لثقافــة تفشــ ي مــن ألاخيــرة هـــذه فيــه تســاهم وبمــا ،" الجزائريــة البيــوت فــي ال وائيــات

 (28نفس املرجع،  : )والغدر الاغتيال

 يجعـــل مـــا وهـــذا ألاخالقيـــة، وألازمـــات النفســـية والعقـــد وألامـــراض والعوملـــة، ســـلبيات مـــن النـــاتج هـــذا ويعـــد

 (259،  1444: سميرة عايد الدايات: )لألوطان عابرة الجريمة

 املجتمــع بينهــا ومــن املجتمعــات، تعيشــ ا الحــي املتأزمــة ألاوضــاع الــى الظــاهرة هــذه وتعــود :الفديةةة مةةع الخطةةف/ ت

 .املجتمعات في والبطالة الفقر انتشار الى ذل  ويعود عليه، جديدة ظاهرة تعد أنها رغم الجزائري،

 عائلـــة مـــن طفـــال املخطـــوف غالبـــا ويكـــون  ذويـــه، مـــن الفديـــة وطلـــب الضـــحية اختطـــاف علـــى العمليـــة وتقـــوم

 ألاطفـال هـؤش  يكـون  مـا وعـادة الجريمـة، هـذه فـي اسـتهدافا أكثـر الثريـة العـائالت مـن ألاطفـال يعد حيث ميسورة،

 (11،  2559: برهارد كارل : )والتجار عمالألا  رجال أبنا  هم

 :وإلارهابية املادية العوامل -3

 أساســــ ا ماديـــة أهــــداف الـــى الاختطــــاف مـــن النــــوع هـــذا فــــي عمليـــاتهم ورا  مــــن الخـــاطفون  يهــــدف مـــا عـــادة

 شــــبكات خــــالل مــــن الاختطــــاف يــــتم أن يمكــــن كمــــا الفديــــة، طلــــب يــــتم العمليــــات هــــذه خــــالل فمــــن املــــال، كســــب

 الواحد القرن  بدايات مع فقط عرفت جديدة ظاهرة الجريمة هذه وتعد البشرية، باألعضا  املتاجرة في مختصة

 .والطب العلم تطورات نتائج من ذل  ويعد ذل ، قبل سابقة ل ا يكن ولم والعشرون،

 والحــي البشـرية باألعضــا  املتـاجرة خــالل مـن لالســترزاق، كأسـلوب الجريمــة هـذه الجماعــات بعـض اتخــذت حيـث

 تـدخل فهـي لذا هامة، وإمكانيات دراسات يتطلب العمليات من النوع وهذا. العينيين الكلي، القلب،: غالبا تكون 

 خـا  ومج ـود واملسـتلزمات الشـروط مـن جملـة يتطلب العمليات هذه بمثل فالقيام املنظمة، الجريمة إطار في

 (، ب  1444: عبد الحميد ألالفي: )في يتمثل

 .خطف ا بمجرد الضحية بمستلزمات التام التكفل يتم -

 ألاعضــا  أو العضــو علــى للحفــاظ ووقائيــة جراحيــة وإمكانيــات أج ــزة مــن تتطلبــه ومــا الجراحــة بعمليــة التكفــل -

 .فسادها عدم على الحر  مع الضحية، جسم من املستأصلة
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 .منها تبقى ما رمي أو ودفنها الضحية إخفا  على الحر  - 

 .الضحية جسم من املستأصل العضو تسوية -

 :أبعاد ظاهرة اختطاف ألاطفال: ثالثا

 تشــــغل تـــزال وش شــــغلتعـــام  كــــل رأي قضـــية أصــــبحت بـــل اجتماعيــــة ظـــاهرة مجــــرد يعـــد لــــم الاختطـــاف إن

 وإلقـــا  معرفـــة مـــن لبـــد بـــل الظـــاهرة، هـــذه مـــن للحـــد كـــافي غيـــر انتشـــارها عوامـــل معرفـــة ولعـــل الجزائـــري، املجتمـــع

، 2555: سامية موالفي: )في يكمن أساس ا نجد والحي القول، نح ان الجريمة أو الظاهرة هذه أبعاد على الضو 

 11) 

 :الشبابي الوسط في العنف ظاهرة استفحال -1

 عــدة تأخــذ باتــت الحــي الجريمــة، و الانحــراف لتــراكم حتميــة و منطقيــة كنتيجــة كــان الاختطــاف ظــاهرة انتشــار إن

 قراراتــه يفــرض الــذي املراهــة الشــباب مــن مجموعــات بوجــود وذلــ  الجزائريــة، ألاحيــا  فــي ســيناريوهات و أشــكال

 تنــاول  فيهــا بمــا الشــباب وســط فــي الانحــراف ظــاهرة اســتفحال مــن زاد الــذي الشــ ي  ج ــة، أي تــدخل دون  المــي فــي

 هـــذه مثـــل أن كمـــا.  الخطيـــرة الاجتماعيـــة آلافـــات مـــن وغيرهـــا الحرمـــات، علـــى التعـــدي وححـــل الســـرقة و املخـــدرات

 الجــــنس، أو كاملــــال الشخصــــية باحتياجاتــــه يبررهــــا مــــنهم الكثيــــر املنحــــرف الشــــباب بعــــض عــــن الناجمــــة ألافعــــال

 البـرا ة هـي و إ سـان أضـعف علـى ألافعـال هـذه تعـود ما وعادة أخالقية غير بأفعال يقومون  يجعل م الذي الش ي 

 (http://www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327: أنظر املوقع: )املقاومة من نوع أي ل ا ليس الحي

 :التفك  ألاسري  -8

 فــــي املســـجلة فاشختطافـــات إلاجراميـــة،  شـــاطاتهم ممارســـة علـــى املختطفـــين ألاســـري  التفكـــ  ســـاعد لقـــد

 الجزائريـة العـائالت أغلـب باتت أين أفراده، بين الاجتماعية الثقة زوال إلى أدت ألاخيرة، السنوات خالل الجزائر

 املربيــة عنــد أوشدهــن وضــع مــن يتخــوفن أصــبحن فاألم ــات إلــيهم، النــاس اقــرب فــي ححــل الغيــر، فــي الثقــة تضــع ش

 الشـــ ي  ،" الجيـــران عنـــد ححـــل أو الحاضـــنة عنـــد ذلـــ  أكـــان ســـوا  جنســـ ي لتحـــرش ابنتهـــا أو ابنهـــا تعـــرض مـــن خوفـــا

 زوال السلســـلة، ل ـــذه الحتميـــة والنتيجـــة ألامـــن، و الاطم نـــان يـــزول الثقـــة زالـــت إذا ألنـــه خطيـــر جـــد يعتبـــر الـــذي

. الخصـــو  وجـــه علـــى ألامنـــي و الاجتمـــاعي الشـــة فـــي املجتمـــع اســـتقرار عـــدم إلـــى تـــؤدي الحـــي الاجتماعيـــة الـــروابط

ـــى يقـــــوم فـــــاملجتمع  .فيـــــه يـــــؤثر أن شـــــأنه مـــــن خـــــارجي عامـــــل فـــــأي ألاخالقيـــــة، و ألامنيـــــة و الاجتماعيـــــة الـــــروابط علــ

 (.31صونية بن طيبة، مرجع سابة،  )

 فــــي ألاخــــذ مــــع هـــذا أمنيــــة، و سياســــية تحــــوشت و تقلبـــات مــــن العربيــــة املنطقــــة فـــي يجــــري  مــــا إلــــى با ضـــافة

 ممـا ال ـوة، تعميـة إلـى أدى الـذي املعيشـة غـال  بسـبب الاقتصـادية الناحيـة من مستقرة غير الجزائر أن الاعتبار

http://www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327
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 عصــابات طـرف مــن اختطـاف م و ألاطفــال عـن التخلــي و الجنسـية الاعتــدا ات و الانحـراف ظــاهرة تفشـ ي الـى أدى 

 .إلا سا ي الضمير عندهم ينعدم

 :الجنس ي الشذوذ -3

 اختطـاف مـن كثيـرة لحـاشت بالنسـبة فمـثال جنسـيا، الشـواذ مـن هم الجزائر في ألاطفال مختطفي اغلب إن

 الجنســية النــبوات تلبيــة بغــرض هــو و واحــد هــدف أجــل مــن إنمــا و ألاهــل، مــن الانتقــام بحجــة تكــن لــم لألطفــال،

 فقيــرة عــائالت هــم البشــرية، الوحــوش هــؤش  ضــحايا كــانوا اللــذين ألاطفــال هــؤش  عــائالت أغلــب أن إذ أكثــر لــيس

 (.2516، السنة 37الجريدة الرسمية، العدد ): العيش لقمة كسب هو الوحيد هم م

 :والحد من انتشار الظاهرة آليات مقترحة ملكافحة ظاهرة اختطاف ألاطفال: رابعا

 أخــرى، إلــى ســنة مــن تتضــاعف أصــبحت قــد ألارقــام أن القضــائية، الضــبطية تقــارير مختلــف أكــدت لقــد

 فـي حـاشت 59 مـن الجزائـر فـي ألاطفـال خطـف جرائم عدد ارتفع ، فقد25 القرن  بداية مع ألاخيرة آلاونة في خاصة

 و الضـــحايا اســـتعادة و الشـــرطة مصـــالح طـــرف مـــن معالجتهـــا تمـــت وقـــد. .2519-2513و 2512 بـــين 31 إلـــى 2558

 (.32مرجع سابة،  : صونية بن طيبة) .القضائية املختصة الج ات إلى املجرمين تقديم

 ويســجن الضـحية تــدفن أن بعـد الجم وريـة، وكيــل مـن بـأمر القتــل ملـف طــي يـتم عديـدة مــرات فـي انـه إش

 قلتهـا مـن وبـالرغم فا حصـا اتمج ولـة،  أنـحابها تحـرن الحي والدوافع الجرائم هذه أسباب تبقى فيما الجا ي،

 بالقتــــل، تنتهــــي الحــــي الحــــاشت عشــــرات منهــــا املثــــال، ســــبيل علــــى 2512 ســــنة فــــي اختطــــاف حالــــة 225 وجــــود تؤكــــد

 تكـــون  مــا عــادة والحـــي ذويهــم علــى ألاطفـــال بإعــادة تســويتها يــتم الاختطـــاف حــاشت مــن كبيـــرا عــددا أن مــن وبــالرغم

ــــات مرتبطـــــة ــــوية أو عائليـــــة بنباعـ ـــان أن إش شخصـــــية، حســـــابات تسـ  يعـــــانون  أشخاصـــــا طالـــــت أخـــــرى  حـــــاشت هنــ

 (.32مرجع سابة،  : صونية بن طيبة: )وقتل م اختطاف م تمذهنية،  إعاقات

 بمختلـف الجمعويـة والحركـات الحقـوقيين وتنديـدات إلاعالمـي الصـخب رغـم الظاهرة هذه تنامي أن ويبقى

مرجـــع : ســـامية مـــوالفي). بالقتـــل مصـــحوبة ظـــاهرة أنـــه علـــى دراســـته ويســـتدعي للغايـــة مقلقـــا أمـــرا بـــات أطياف ـــا،

 (16-11سابة،  

 :نذكر جزئيا ولو الظاهرة هذه مكافحة في عليها الاعتماد يمكن الحي آلاليات بين من فان العموم وعلى

 من الظاهرة للحد القضائية و الاجتماعية املنظومة تدعيم -1

 ملعالجــــة يكفــــي ش العقــــاب شن الشــــباب، انحــــراف أســــباب ودراســــة معرفــــة مــــن لبــــد الاختطــــاف ظــــاهرة فلمعالجــــة

. عقباهـــا يحمـــد ش أخـــرى  جـــرائم يرتكـــب ش لكـــي شخصـــيته، بنـــا  يعيـــد أن شبـــد املنحـــرف الشـــباب ف ـــذا الظـــاهرة،

 ليعيـــد وقــت أي فــي يســتدرجوه أن يمكــن والــذين الشــباب مــن مجموعــة مــع بــل وحــده يعمــل ش املنحــرف فالشــاب
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 السياسيين بقناعة إش تكون  ش جديدة آليات إتباع من شبد ولذا ،"الرجلة" مبدأ بحكم الرذيلة ألافعال هذه مثل 

 و جديــدة وإجــرا ات تــدابير وضــع خــالل مــن وهــذا الجم وريــة، رئــيس و الحكومــة رئــيس مــن انطالقــا املســ ولين و

 و الاجتماعيــــة املنظومــــة تــــدعيم إلــــى الــــدعوة خــــالل مــــن وهــــذا الظــــاهرة، ملعالجــــة ومضــــبوطة محكمــــة إســــتراتجية

 محاربــة فــي متخصــ  ج ــاز اســتحداث مــع الطفولــة، قضــايا فــي مختصــة محــاكم إ شــا  علــى والعمــل القضــائية،

املرجـع : همام محمد محمود الزهـران): املد ي  املجتمع بإشران وذل  تربوي، و اجتماعي بعد له يكون  الانحراف

 .حدوده وبأقص ل العقوبات لقانون  صارم تطبية من بد ش فانه الجا ي، معاقبة يخ  وفيما ،(71السابة،  

 :عقوبة إلاعدام حل مجدي ملكافحة الظاهرة -8

 اشـــد يســـتحة شـــيطانية نفـــس ذا يكـــون  أن إش يمكـــن ش املالئكيـــة البـــرا ة علـــى يعتـــدي مـــن أن املعلـــوم مـــن

 مطبقــة صــارمة كعقوبــة يعــد لكنــه الحــاشت، كــل فــي الحــل هــو إلاعــدام أن ذلــ  معنــل لــيس ولكــن والــردع، العقــاب

 الوقايـة، طـرق  كـل واسـتنفاذ املجتمـع فـي املجـرمين وإدمـاج تأهيـل إعـادة بـرامج هـو أيضـا وألاهـم معينـة، حاشت في

 (32مرجع سابة،  : صونية بن طيبة: )أيضا املجرم على بل املجتمع على فقط ليس فائدة من ل ا ملا

 مـن لألطفـال الجزائيـة الحمايـة تعزيـز سبل الجزائري  العقوبات لقانون  الجديد التعديل تضمن وقد هذا

ـــكال بعـــــض تجـــــريم خـــــالل ـــرة إلاجـــــرام أشــ ـــال واملتـــــاجرة الاختطـــــاف شســـــيما تســـــتهدف م، باتـــــت الـــــذي الخطيــ  باألطفــ

 مـــن كـــل أن علـــى املعدلـــة مكـــرر  243 املـــادة الشـــأن هـــذا فـــي تـــن  إذ إلاباحيـــة، املـــواد وفـــي التســـول  فـــي واســـتغالل م

 15 مـــن املؤقـــت بالســـجن يعاقـــب الاســـتدراج أو التهديـــد أو العنـــف طريـــة عـــن شـــخ  خطـــف يحـــاول  أو يخطـــف

 مـن سـابة وقـت فـي محـددة العقوبـة أقصـ ل كانـت بعـدما دج، مليـون  2 إلى مليون  من وبغرامة سنة 25 إلى سنوات

 أو تعـذيب إلـى املخطـوف الشـخ  تعـرض إذا املؤبد بالسجن الفاعل املادة نفس تعاقب كما سنوات، 1 إلى سنة

ـــى الــــدافع كــــان إذا أو عنــــف  نفــــس الفاعــــل علــــى تطبــــة كمــــا أمــــر أو شــــرط تنفيــــذ أو فديــــة تســــديد هــــو الخطــــف إلـ

 املنصو  التخفيف ظروف من الجا ي يستفيد ش فيما املخطوف، الشخ  وفاة إلى الخطيب أدى إذا العقوبة

 (2519: من قانون العقوبات 19-51 القانون رقم). القانون  هذا في عليها

 يمكــــن جديـــدة بوســـيلة ،16-53 رقـــم القـــانون  أتـــى فقـــد العقوبــــات، قـــانون  تعـــديل تضـــمنه مـــا جانـــب والـــى

 ألاطفـــال، علـــى اعتـــدا ات ارتكـــابهم فـــي املشـــتبه ألاشـــخا  ســـيما ش الجـــرائم، مرتكبـــي عـــن الكشـــف فـــي اســـتعمال ا

 (2516، السنة 37الجريدة الرسمية، العدد ) 53-16 رقم القانون  من الثانية فقرتها في 51 املادة أقرته ما وهذا

 في املشتبه ألشخا  :من الوراثية البصمة على الحصول  أجل من البيولوجية العينات اخذ يجوز " : على بنص ا

 "....ألافعال هذه أجل من نهائيا عليهم املحكوم أو ألاطفال على اعتدا ات ارتكابهم

 :ألاحياء مستو   على ألاطفال يحمي أن شأنه من والذي" الطفل مندوب"  تأسيس -3

 جديد قانون  بعث إعادة من بد ش وبالتالي الحماية، هذه لتجسيد كافي غير بالطفولة الخا  التشريع إن

 الـذي" الطفـل منـدوب" تأسـيس يتضـمن العـدل وزارة مـع بالتنسـية املقتـرح القانون  شن الطفولة، بحماية خا 
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 مســـتوى  علـــى الطفولـــة عـــن ويـــدافع اليقظـــة، و الوقايـــة علـــى ســـيعمل والـــذي محلـــي و وطنـــي مســـتوى  علـــى ســـيكون  

 نـــحية مراكـــز إ شـــا  مـــن بـــد ش انـــه كمـــا، املختصـــة القطاعـــات وححـــل الوشيـــات و البلـــديات مـــع بالتنســـية ألاحيـــا 

مرجــع ســابة، : صــونية بــن طيبــة) .الصــحية و النفســية الناحيــة مــن الطفــل متابعــة شــانها مــن بالطفولــة خاصــة

 31.) 

 :مشتركة قطاعية لجنة تنصيب -4

 ضــــبط م متهـــا وزاريــــة، دوائـــر 7 عــــن ممثلـــين تضــــم مشـــتركة قطاعيــــة لجنـــة تنصــــيب عـــن إلاعــــالن تـــم لقـــد

 محاوره، أهم ألاطفال اختطاف يعد الذي املجتمع في العنف على بالقضا  الكفيلة والردعية الوقائية إلاجرا ات

 وارتكبهــا جنسـية، لــدوافع تمـت ألاطفــال اختطـاف جـرائم مــن باملائـة 85 أن أمنيــة تقـارير مناقشــة كشـفت أن بعـد

مرجـــع ســـابة، : صـــونية بـــن طيبـــة) .العزوبيـــة البطالـــة، العدليـــة، الســـوابة عوامـــل، ثالثـــة فـــيهم تجتمـــع أشـــخا 

 31.) 

 : ألاطفال اختطاف على املترتبةالنفسية والاجتماعية السلبية  ثار آلا: خامسا

 الـنفس فـي الثقـة ضـعف عنـه ينـتج لالختطاف الطفل تعرض جرا  تنجم الحي و فيها مرغوب الغير آلاثار من

 خاصة الداخلي الصراع و النق  و بالعجز الشعور  و القلة إلى با ضافة العدوان الى وامليل با حباط والشعور 

ـــى أجريــــت الحــــي الدراســــات نتــــائج كشــــفت فلقــــد.  الجنســــ ي التحــــرش و لالغتصــــاب يتعرضــــون  اللــــذين ـــال علـ  ألاطفـ

 آثارهـــا تتبــدى قــد الحـــي إلاســا ة صــدمة فـــي بؤرتهــا تكمــن املعـــالم واضــحة إكلينيكيــة صـــورة عــن الاختطــاف ضــحايا

)  مثل ألاعراض من متالزمة في يظ ر اضطراب وهو ألاطفال عند الصدمة بعد ما ضغوط باضطراب يعرف فيما

 ذكريــات أو إدران أو أفكــار أو ذهنيــة صــور  ووجــود املســتقر غيــر أو املضــطرب والســلون وال لــع الشــديد الخــوف

 الزائـدة والاسـتثارة  سـحابيإلا والسـلون النـوم أثنـا (  الكـوابيس)  املز جـة وألاحـالم الصـدمة عـن وملحة متكررة

 قائمـة تظـل الاختطـاف صـدمة عن الناتجة والسلوكية النفسية املشكالت إن.  النوم وصعوبات التركيب وصعوبة

 مع ـا يعـيش والطفـل الطفـل مـع تعـيش والصـدمة كخبـرة تبقي ألنها للطفل النفسية الصحة على التأثير و شطة

 النمـو فـي واضـطراب الاجتمـاعي والسـلون والنـوم والشرب ألاكل في غريبة عادات وتشمل وغريبة شاذة سلوكيات

ـــال هــــؤش  لــــدى يظ ــــر كمــــا املؤملــــة للمنبهــــات أو الاســــتجابة عــــن والعجــــز الــــذهني  تتضــــمن انفعاليــــة أعــــراض ألاطفـ

 والشــــعور  الــــذات تقــــدير وانخفــــاض بــــالعجز والشــــعور  والشــــ  الــــذات ولــــوم والخــــوف والكبــــت وإلانكــــار الغضــــب

 . والبالدة بالذنب

 :خاتمة

 بشرية وحوش طرف من م ددة اليوم أضحت الحي طفولتنا مصير عن تسا ل  نضع أن من لبد ألاخير وفي

 .ل ا قوة ش و حول  ش الحي البرا ة في إش الجنسية نزواتها تفرغ أين تجد لم
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 الرعـــب مـــن حالـــة يعيشـــون  الـــذين أوليـــائهم حـــة وفـــي ألابريـــا  الجزائـــر أطفـــال حـــة فـــي يوميـــا تقتـــرفجـــرائم  

 مــن أبنائــه علــى يــؤمن بــات مــنهم أحــد ش أن درجــة إلــى وتشــويه، اغتصــاب قتــل، مــن للبــرا ة يحــدث ممــا والاســتنكار

 قلبـت حـوادث. ل ا قوة وش حول  ش س لة فرائس شصطياد ـ نهارا ج ارا ألاحيا  يجوبون  الذين املجرمين هؤش  شر

 أن طاملــا مسـمل، غيــر أجـل إلـى الســكينة وغـادرت الراحـة وقلــت الثقـة فا عــدمت عقـب علـى رأســا الجزائـريين حيـاة

 .بالفريسة لإلطاحة واملحيط ألاوليا  غفلة الظالم كخفافيش تترب  طليقة شزالت البشرية الوحوش

 املصــحوب الاختطــاف ملــف جديــد مــن يفــتح ألاطفــال، اختطــاف جريمــة عــن الحــديث فــإن العمــوم وعلــى

 أنـــه ويبقـــى النحــو، هـــذا علـــى املجتمــع فـــي متفشــية تكـــن لـــم جديــدة ظـــاهرة بمثابــة يعـــد والـــذي الجزائــر، فـــي بالقتــل

 :هي أساسية محاور  ثالثة حول  ترتكز أن املعنية السلطات على يجب

 .(التوعية) التحسيس -

 .الوقاية -

 لتحريـر عقوبـة أقصـ ل عليهمـا تسـلط وان". الجـرائم هـذه مرتكبـي ضـد والسـريعة الصـارمة القضـائية املعالجة -

 صـــارمة العقوبـــة تكـــون  أن يجـــب كمـــا املجـــرمين، مـــن ذمـــة شـــر عليـــه فرضـــته الـــذي الرعـــب هـــذا مـــن املجتمـــع

 .واملستضعفين والقصر ألاطفال خاصة كان أي حة في الجريمة ارتكاب يريد ملن عبرة تكون  لكي وردعية

 :قائمة املراجع

 أنظر املوقع :www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327-http://7  ،(ت.د.) 

 أنظر املوقع :http://www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327 . 

 رســـــالة القضـــــاة إلاخباريـــــة، مـــــؤتمر شهـــــاي للقـــــانون الـــــدولي الخـــــا  عـــــدد خـــــا  (2559)كـــــارل، ، برهـــــارد ،

 .بالحماية الدولية للطفل، الجز  الثامن

 دار صادر، لبنان3املجلد التاسع، ط ، لسان العرب، (1447)ابن منظور ألانصاري،  الدين، جمال ،. 

 ـــي النجــــــار، ، حامــــــد ــ ـــــات، محمــــــد علـ ـــــد حســــــن الزيـ ـــــد القــــــادر، أحمـ ــــة (1465)عبـ ـــيط، املكتبــ ـــم الوســـ ــ ، املعجـ

 .إلاسالمية، تركيا

 ليـــة، رســــالة ، حقـــوق الطفـــل فـــي التشــــريع الـــداخلي وعلـــى ضـــو  الاتفاقيـــات الدو (2555)مـــوالفي، ، ســـامية

 .مقدمة لنيل درجة ماجستير، جامعة بن عكنون،  الجزائر

 مكتبـــة 1، عمليـــات نقـــل وزرع ألاعضـــا  البشـــرية فـــي الشـــرع والقـــانون، ط(1444)عايـــد الـــدايات، ، ســـميرة ،

 .1444الثقافة للنشر والتوزيع، 

 ــــونية ــــة، ، صـ ـــن طيبـ ــــي الجزائـــــر (2518)بــ ـــاف ألاطفـــــال فـ ـــاهرة اختطــ ـــا –، ظــ ـــا، أبعادهــ ـــتراتيجية مكافحتهــ وإســ

 .الجزائر. ول ، الجز  ألا 23حوليات جامعة قاملة للعلوم الاجتماعية وإلا سانية، العدد

 مف وم جريمة اختطاف ألاطفال، مجلة تنوير، العدد السابع(2518)زواوي، ، عباس ،. 

  ،ــــة (1444)عبــــــد الحميــــــد ألالفــــــي ــــع ،"الحمايــــــة الجنائيــــــة للــــــروابط ألاســــــرية"، الجــــــرائم العائليــ : أنظــــــر املوقــ

https://www.startimes.com/f.aspx?t=38019942 . 

http://7-www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327
http://www.droit.dz.com/froum/showthread.php!2t=1327
https://www.startimes.com/f.aspx?t=38019942


                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  228  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

  ـــد، ب.. الخليــــــــــــــــــــــــــــوي، اختطــــــــــــــــــــــــــــاف الفتيــــــــــــــــــــــــــــات، فوزيــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي تزايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : س، أنظــــــــــــــــــــــــــــر املوقــــــــــــــــــــــــــــع.جريمــ

aeyat/fauzea/24.htmwww.saaid.net/d . 

  املعــدل واملــتمم 2519فبرايــر ســنة  59املوافــة لـــ  1931ربيــع الثــا ي عــام  9املــؤر  فــي  19-51القــانون رقــم ،

 .املتضمن قانون العقوبات 66-116لألمر رقم 

  يتعلــة باســتعمال 2516يونيــو ســنة  14املوافــة لـــ  1937رمضــان عــام  19املــؤر  فــي  53-16القــانون رقــم ،

، السـنة 37الجريـدة الرسـمية، العـدد .)ة الوراثية في الاجرا ات القضائية والتعرف على ألاشـخا البصم

2516.) 

  يتعلــة باســتعمال 2516يونيــو ســنة  14املوافــة لـــ  1937رمضــان عــام  19املــؤر  فــي  53-16القــانون رقــم ،

، السـنة 37الرسـمية، العـدد الجريـدة .)البصمة الوراثية في الاجرا ات القضائية والتعرف على ألاشـخا 

2516.) 

 دار حامد، 1، جريمة الخطف في قانون مكافحة إلارهاب والعقوبات، ط(2512)عبد هللا محمد، ، كمال ،

 .ألاردن

 كيــــف تحمــــي أطفالــــ  مــــن أخطــــار الاختطــــاف، موقــــع : ، ظــــاهرة خطــــف ألاطفــــال(2517)حســــونة، ، محمــــد

ـــل  35: تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة، تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفح بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر امل2522أفريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، أنظــ
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 دراسة حالة لبعض ألامهات الوعي التربوي لجريمة اختطاف ألاطفال        

 دلطيفة صياد.ط                                                                                       خديجة خرياطة. د   

 علم الاجتماع التربوي                                                                                                         علم الاجتماع العائلي 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة                                                                                جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 :امللخص

تعةةةد ألاسةةةرة الجزائريةةةة مةةةن أهةةةم مؤسسةةةات التنشةةةئة الاجتماعيةةةة التةةةي تقةةةوم علةةةى تربيةةةة الطفةةةل ورعايتةةةه 

وتوجيةةه ملختلةةف التفةةاعالت الاجتماعيةةة املوجةةودة داخةةل املحةةيط ألاسةةري وخارجةةه .ملختلةةف مراحةةل نمةةوه 

عيةةة ألاخةةر  فةةالوعي التربةةوي لألسةةرة يبةةدأ بتفاعةةل الطفةةل خارجهةةا وللةةذهاب ملختلةةف املؤسسةةات الاجتما.

بدايةةةة بالحضةةةانة الةةةى ريةةةاض ألاطفةةةال ثةةةم الةةةى املدرسةةةة ، فيبةةةدأ الطفةةةل يتفاعةةةل مةةةع الوسةةةط الخةةةارجي بكةةةل 

فمشةةةكلة اختطةةةاف الطفةةةل جعلةةةت .راحةةة  عنةةةدما يجةةةد ألامةةةان والةةةوعي التربةةةوي الةةةذي اكتسةةةبه مةةةن ألاسةةةرة 

م ألاسةرة بتوعيةة أبنةاءهم فسةؤالنا هةل تقةو . ألاسرة تفقد ألامان فةي الطريةق وتصةبح مرافقةه لةه فةي مشةاوره

جريمةةةةة الاختطةةةةاف ؟   لقةةةةد قامةةةةت هةةةةذه املخطوطةةةةة العلميةةةةة بالدراسةةةةة النظريةةةةة و التحليليةةةةة لشةةةةرح علةةةةى 

مختلف مفاهيم الوعي التربوي وألاسرة الجزائرية وخصائصها ثم تطرقنا ملفهو جريمة الاختطاف  تحليةل 

يةةداني فتطرقةةت الدراسةةة للمةةنهج الكيفةةي وتحليةةل أمةةا الجانةةب امل. . مفرداتهةةا وصةةوال للمفةةاهيم إلاجرائيةةة  

 :وتوصلت ملختلف النتائج التالية .مختلف مقابالت ألامهات 

وعةةةدم خةةةروج . إعطةةةاء مختلةةةف مفةةةردات التوعيةةةة التربويةةةة لألطفةةةال علةةةى عةةةدم مرافقةةةة أي أحةةةد غريةةةب  -

 .الطفل من أي مكان بمفرده يضمن تفاعله بأمان 

  .ن طرف أحد الوالدين تخصيص وقت للتوعية التربوية م -

 . أما آلاثار الناجمة عن ألاسرة في جريمة الاختطاف عدم التقبل ورفض هذا الفعل-

  جريمة الاختطاف –ألاسرة الجزائرية  –ألاطفال  –الوعي التربوي : الكلمات املفتاح 

Abstract: 

The Algerian family is one of the most important institutions of social 

upbringing that is based on the child’s upbringing and care for the various 

stages of his development. They are part of the social interactions that exist 

within the family environment. The educational awareness of the family begins 

with the child’s interaction outside it and to go to various other social 

institutions, beginning with nursery school, to kindergarten and then to school. 

The child interacts with the external environment with ease when he finds the 

safety and educational awareness that he has gained from the family. The 

problem of kidnapping the child made the family lose safety on the way and 
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 become his companion in his consultations. Our question is, does the family 

educate their children about the crime of kidnapping? This scientific manuscript 

has carried out a theoretical and analytical study to explain the various concepts 

of educational awareness, beginning with the linguistic definition of the religious 

and then the Algerian and international legislators. Then the study touched upon 

the various theories that explained the crime of child abduction. As for the field 

side, the study touched on the qualitative approach and the analysis of the 

various mothers appetizers. It reached the following various results: 

-Giving the various educational awareness vocabulary to children not to 

accompany any stranger. And not leaving the child out of any place alone 

ensures his interaction safely. As for the effects resulting from the family in the 

crime of kidnapping, the lack of acceptance and rejection of this act. 

Allocate time for educational awareness by one of the parents.- 

Key words: educational awareness - children - the Algerian family - the crime of 

kidnapping 

 :مقدمة

لقــد كانـــت  ألاســـرة الجزائريـــة فــي القـــدم تعـــيش بأمـــان فـــي تفاعالتهــا بـــين أفرادهـــا  لقلـــة املشـــكالت 

إش أنه في آلاونة ألاخيـرة تغيـرت مجريـات الحيـاة وأصـبحت . الاجتماعية والتوافة الاجتماعي بينهم 

  هنان مشكالت جديدة من بينها اختطاف ألاطفال 

 إلاطار املنهجي للدراسة أوال 

 شكاليةالا 1-1

عرفت ألاسرة الجزائرية عدة تحوشت اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية بحيث هذا التغير  جعل ا 

فهـي تقــوم علـى تنشـ ة وتربيــة أفرادهـا علـى أحســن . تعيـد حسـاباتها فــي مختلـف تفاعالتهـا الداخليــة والخارجيـة

ما أدى بها الى التغيير في تربيتها وتقوم على حال إش أنها في آلاونة ألاخير بدأت تظ ر عدة مشكالت اجتماعية م

فمشكلة الاختطاف أصبح مشكال غامضا  ومخيفا تعيشـه ألاسـرة .مرافقة أبنا ها الصغار ملختلف مشاورهم 

ومـن هـذا .فالوعي التربوي من طرف ـا بـدأ يخفـف مـن املشـكل .فافتقاد أحد أبنا ها فعل سيئي ش يتقبله أحد 

 :الي املنطلة نطرح التسا ل الت

 هل تقوم ألام بتوعية أبنا ها على مشكلة الاختطاف؟ ويندرج من ألاس لة الفرعية التالية  -

 كيف تقوم ألام بتوعية أبنا ها   -

 هل ترافة ألام أ بنا ها في مشوارهم    -



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  231  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

  

 : أما فرضيات الدراسة فهي1-8

 والفرضيات الجزئية هي .تقوم ألام بتوعية أبنا ها على مشكلة الاختطاف  : الفرضية العامة 

 تقوم ألام بتوعية أبنا ها  بمفردات ومعا ي الاختطاف  -

 ترافة ألام أبنا ها في مشوارهم -

نتاج عدة مخرجات واهتمت الدراسة بدراسة املرأة كأحد أفراد ألاسرة والركيبة الحي تقوم بإ :  الدراسة أهمية*

للمجتمع فهي عندما تكون منتمية ألسرة ذات رابط اجتماعي قوي فإنها سوف تقوم بالسعي لديمومته واملحافظة 

.ول ذا سلطت الدراسة على ألام وكيف تقوم بتربية أبنائها وتوعيتهم في تفاعالتهم الخارجية .على استقراره   

وكل املصطلحات ذات تعرف على مشكلة الاختطاف هدفت الدراسة العلمية ل:  الدراسةهداف أ*

ومحاولة لكشف هل هنان .العالقة بها من ألاسرة الجزائرية والوعي التربوي الذي تقوم به تجاه أبنائهم 

 .وتوجيه الاهتمام للبعد التربوي و التوعوي لألطفال  .توعية تربوية لألطفال من طرف أسرهم 

 أوال الوعي التربوي 

 :صطالحا مفهوم الوعي ا

أي ما (23سورة الا شقاق آلاية (()وهللا أعلم بما يوعون ))ذكر الوعي في القرآن في قوله تعالى *

لنجعل ا لكم تذكرة وتعيها ))كما ورد في ذكره عز وجل .يملكون في صدورهم من التكذيب وإلاثم والحسد 

وفي قوله تعالى . فتف مه وتستوعبه أي أن ألاذن الحي تسمع كالم هللا( 12سورة الحاقة آلاية (()أذن واعية 

سورة البقرة آلاية (()ختم هللا على قلوبهم وعلى سمع م وعلى أبصارهم غشاوة ول م عذاب عظيم))

 .ويقصد بهذه آلاية الكريمة  الالوعي أي ش يملكون الوعي الذي يجعل م يرون الحة ويتبعونه (56

والوعي عند . وعي الذات للذات كوجود أخال ي "ورد مفهوم الوعي الاجتماعي عند كانط على أنه * 

وبهذا يرى بأن الوعي هو معطى . كانط وهو محصلة عقل وأخالق يتجلى في كل عمل يوصف بأنه أخال ي 

 (155 .2518شربال ،بلعيور، .)أخال ي ومن خالله يمكن إصدار أحكاما على ألافعال بالسلب و إلايجاب

لى أنه  شحنة عاطفية ووجدانية قوية تتحكم في كثير من الوعي ع" عرفه أحمد حسين اللقاني *

مظاهر السلون لدى الفرد يتم تكوين الوعي من خالل مراحل العمل التربوية في مختلف مراحل التعليم ، 

كما كان الوعي أكثر نضجا وثباتا كان ذل  أكثر قابلية لدعم وتوجيه السلون الراشد في الاتجاه املرغوب 

 (214، 1444ل ،اللقا ي ، الجم.)
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 .إدران املر  لذاته وملا يحيط به إدراكا مباشرا ، وهو أساس كل معرفة " وعرفه أحمد زكي بدوي بأنه* 

وورد الوعي في أعمال إيميل دوركايم حيث استخدمه للدشلة على الرموز الحي ل ا قيمة فكرية مشتركة *

غيث ، .)هاما يساهم في تضامن املجتمع ومعنل عاطفي ، لدى جميع أعضا  الجماعة وبذل  يعتبر عامال 

2556 ،32) 

ليس وعي الناس هو  الذي يقرر ويحدد وجودهم الاجتماعي وورد الوعي أيضا في أعمال كارل ماكس *

 (8السمالوطي ، غيث، دس ،  .)لكن العكس من ذل  وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم 

نظريته للفعل الاجتماعي ، حيث اعتبر الفاعل الفرد الواعي في وورد الوعي أيضا في أعمال بارسونز *

الذي يقوم بأدا  الفعل عن طرية استخدامه لفعله وذاته ، و أن يتم اتخاذ القرار بصورة واعية ، وتترجم 

في عدد من التصرفات أو في الفعل العقال ي ، وان كان الفرد يقوم بالسلوكيات الالعقالنية تحت تأثير عدد 

 ( 3عبد الرحمان ، دس ،  . )ركات أو العواطف أو الانفعاشت الذاتية الالشعورية من املد

بالعقل أي بالقدرة البشرية على استخدام الرموز و ويقصد بالوعي عند عالم الاجتماع هربرت ميد * 

م مة إلاشارات الحي ل ا  معا ي ذات مضامين  حضارية واجتماعية تحدد وتقنن سلون الفرد في املجتمع ، و 

  (189،  2552البيا ي ،.)هذه الرموز وإلاشارات تس يل عملية الاتصال بين ألافراد وتكييف م مع بعض 

 التعريف الاجرائي للوعي التربوي 

هم على جريمة  الاختطاف من خالل اختيار الوقت ئوهو القدرة و إمكانية الوالدين من توعية أب ا

 .املناسب للتوعية في التفاعل خارج املنبل وكيفية تفاعالتهم مع الغربا  

  ألاسرة الجزائرية وخصائصهاثانيا ألاسرة الجزائرية 

امفهوم ألاسرة إصطالح 8-1  

وفد تكون أكبر من ذل  فتشمل أفراد  بأنها رابطة اجتماعية بين زوجيين وأطفال ا:يعرفها وافي علي عبد الواحد*

.أخريين شريطة أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة مع الزوجيين وأطفال   

بأنها مجموعة أفراد تربط م رابطة الدم ويعيشون تحت سقف واحد أو في مجموعة يقول يافون كاستولن تعريفا *

(344،   1482عبد الباسط ، . )سكنات موحدة وهي أيضا وحدة املصلحة   

ألاسرة بأنها مؤسسة اجتماعية قائمة على اعتبارات تخدم املجتمع ويربط بين أفرادها :يعرفها أيميل دروكايم * 

.   تلبية للحقوق وتأدية للواجبات واحترام لألخالق  
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ت بأنها كيان يحمل في طياته زوجا وزوجة وأطفال ا أو دون أطفال يتسمون في عالقا: يعرفها أوغيرن ونيوم كوف* 

.التبني واملصير املشترن يتسم هذا الكيان في ا عدام الديمومة املطلقة  سبية ,املصاهرة ,قوية قائمة على الدم   

أسرة هي وحدة اجتماعية تتشكل من الزوج والزوجة اللذان يتميبان بارتباط جنس ي :يعرفها مكيفر و بيج بقولهما*

 .قائم على إنجاب ألاطفال و رعيانهم 

أو الذين .هي بنا  اجتماعي منضم يتكون من رجل و امرأة وأطفال ما البيولوجيين : وير  بل و فوجل بأن ألاسرة *

 (33دون سنة،  ,القصير .)أصبحوا أعضا  فيها عن طرية التبني 

 .أسرة هي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفال ما : أوجبرين*

الذي تتم من خالله عملية تطول املجتمع والوسط املالئم والطبيعي الذي  أسرة هي املنطلة: ير  أوجست كونت* 

 (.157، 1488عبد الحميد ،),وبيولوجيا,وثقافيا , ينمو ويترعرع الطفل اجتماعا

 التعريف إلاجرائي8-8

بين أفراد  يتربى وينشأ فيه الفرد بكل تفاعالته بما تحمل ا من رموز و معا ي  هي املجال الاجتماعي الذي: ألاسرة  

 ألاسرة 

 خصائصها 3-3

مجموعة من الناس الذين تربط م صلة قربى قوية ويشكلون " لقد عرفت ألاسرة الجزائرية بأنها *  

 .(286،  2515لبصير،") وحدة اجتماعية صغيرة وهي خلية من خاليا املجتمع 

عن   توجد فروق واضحة في حديثه عن العائلة الجزائرية نجه يؤكد أنه ش : بوتفنوشت  يرى مصطفى * 

الناس في املجتمع الجزائري بين مف ومي ألاسرة والعائلة ، فعندما تطلب من أحد تعريف عائلته ، 

 (37، 1489بوتفنوشنت، ).فسيذكر عائلته الخاصة أي ثنائي الزوج والزوجة وأبنائهما

 :بوتفنوشت حول ألاسرة الجزائرية فهي  ومن حيث الدراسة الحي قام بها مصطفى 

عند (الدار الكبرى )هي أسرة موسعة حيث تعيش في أحضانها عدة عائالت زواجيه وتحت سقف واحد *

 . شخ  أو أكثر يعيشون جماعيا 60و20 إذ نجد . عند البدو ( الخيمة الكبرى )الحضر و

يبقى  ألاسرة الجزائرية هي أسرة أكناتية النسب فيها الذكوري والانتما  أبوي ،فانتما  املرأة أو ألام* 

ألبيها وامليراث ينتقل في خط أبوي أي من ألاب إلى الابن ألاكبر عادة ححل يحافظ على صفة الانقسام 

 (93، 2519كادي ،. ) للتراث 
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 ثالثا  الاختطاف  

 تعريف جريمة الاختطاف 3-1

ححــــل نتطــــرق للمف ــــوم الشــــامل  لجريمــــة الاختطــــاف ألاطفــــال يجــــب أن نفكــــ  هــــذه املفــــاهيم والتطــــرق  -

 .ملفاهيم الاصطالحية  للوصول للمف وم إلاجرائي للدراسة 

 :مفهوم الجريمة  3-1-1

 "انتهان العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزا  على منتهكيه: يراها راد كليف براون بأنها  -

يرى أن السلون الجانح ش ينشأ نتيجة بواعث ودوافع فردية للخروج على الضبط " أما روبرت ميرتون  -

 مثل.الاجتماعي ولكن على العكس ، ف و حصيلة تعاون كل من النظام الاجتماعي وثقافة املجتمع 

الفعــل املخـالف للحاجـات ألاساسـية واملصـالح الرئيسـية ملجتمــع "ويشـير جرسـبجني إلـى أن الجريمـة هـي  -

لتعـاون  بـين ألافـراد معين ، أو تل  ألافعال الحي تمثل خطرا علـى املجتمـع أو تجعـل مـن املسـتحيل التعـايش وا

 (364 ،دس ،دنبري .)والذين يكونوه 

ـــة " عـــــرف بأنـــــه: مفهةةةةةوم الاختطةةةةةاف 3-1-8 ـــن طريــ ـــتخدام قـــــوة ماديـــــة أو معنويـــــة أو عــ ألاخـــــذ الســـــريع باســ

 الحيلة والاستدراج ملا يمكن أن يكون محال ل ذه الجريمة 

 : مفهوم الطفل3-1-3

الطفولــة الحــي تبــدأ مــن املــيالد إلــى غايــة اكتمــال النمــو عــرف الطفــل بأنــه هــو كــل مــن كــان يمــر بمرحلــة  -

 .والنض 

 (212،   2518حمزة .) وسن الرشد  13وهنان من يميب الطفل بين  

هــو الفعــل الــذي يقــوم بـه أحــد ألافــراد ألخــذ أحــد : الختطةةاف الطفةةل لجريمةةة  إلاجرائةةياملفهةوم 3-1-3-4

 .ألاطفال نتيجة ملختلف املشكالت بينه وبين عائلته أو لسبب مادي أو ألسباب أخرى ل ا العالقة بالفعل 
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 الجانب امليداني 

 إلاجراءات املنهجيةأوال 

  :مجاالت الدراسة  -1-1

أجريت الدراسة امليدانية بمدينة الوادي كمجال عمرا ي رئيس ي الذي ضم مناطة : املجال املكاني  -1-1-1

 2522/2523لقد أجريت الدراسة في : املجال الزما ي  -الدبيلة   –قمار  -الوادي )فرعية مستها دراستنا 

ب لقـــد اختـــارت هـــذه الدراســـة العينـــة القصـــدية ألن هـــدف هـــذه الدراســـة هـــو البحـــث ألاســـبا: العينةةةة  -1-1-8

 .الخفية الحي لجأت ل ا ألام ملرافقة أبنا هم  ملشاورهم

 :  العينة القصدية 

ة ملجتمـع البحـث ومعرفـة خصائصـه مـن شـأنها أن تغـري بعـض البـاحثين بإتبـاع  - إنَّ معرفـة املعـالم إلاحصـائيَّ

ـل املجتمـع ألاصـليَّ  ِ
ّ
نـة تمث ن من مفردات معيَّ ة الحي تتكوَّ نة العمديَّ ، فالباحـث فـي هـذا طريقة العّيِ

 
 سـليما

 
تمثـيال

ـــل املجتمــع، وهـــذه تعطـــي  ِ
ّ
ة تمث ــب بخصـــائ  ومزايـــا إحصــائيَّ دة تتميَّ نــات قـــد يختـــار منــاطة محـــدَّ النــوع مـــن العّيِ

ــه، وتقتــرب هــذه  ِ
ّ
نتــائج أقــرب مــا تكــون إلــى النتــائج الحــي يمكــن أن يصــل إليهــا الباحــث بمســح مجتمــع البحــث كل

ـــ نـــة الطبقيَّ نـــة مـــن العّيِ  مـــع العـــدد الكلـــّيِ الـــذي لـــه نفـــس العّيِ
 
ة حيـــث يكـــون حجـــم املفـــردات املختـــارة متناســـبا

هـــا تفتـــرض بقــــا    أنَّ
ْ
الصـــفات فـــي املجتمـــع الكلــــي، ومـــع ذلـــ  فينبغــــي التأكيـــد بـــأنَّ هــــذه الطريقـــة ل ـــا عيوبهــــا، إذ

فـــــة مـــــع ة للوحـــــدات موضـــــع الدراســـــة دون تغييـــــر؛ وهـــــذا أمـــــر قـــــد ش يتَّ ـــع  الخصـــــائ  واملعـــــالم إلاحصـــــائيَّ الواقــ

ر ولقد تم إجراء الدراسة مع خمسة من النساء ينتمين ملختلف املناطق فةي  ( .264، 1477بـدوي ،.)املتغّيِ

 والية الوادي وهن من مختلف ألاعمار والفئات الاجتماعية 

 :أدوات جمع البيانات الدراسة -ثانيا 

و مــن بــين  ألاســاليب فــي املنــاس  الكيفيــة الحــي  يعتمــدها البــاحثون خاصــة املةةنهج الكيفةةي  :املةةنهج املتبةةع 8-1

عنـــد إجـــرا  املقـــابالت مـــع عينـــة البحـــث هـــو مـــنه  تحليـــل املحتـــوى، ذلـــ  ألنـــه أ ســـب املنـــاس  تحلـــيال ملضـــمون 

 . املقابالت

تسعى : أي. هو وصف علمي ملا يقال في موضوع معين، وفي زمان ومكان معينين : منهج تحليل املضمون  8-8

كمــا أنهــا . هـذه ألاداة التقنيــة إلـى وصــف املحتـوى الظــاهري لإلرسـالية، باستكشــاف مضـمرها النصــ ي والسـيا ي

 .أداة ناجعـــة وصـــالحة للمالحظـــة غيـــر املباشـــرة، والوصـــف، والتحليـــل، والف ـــم، والتفســـير، والترميـــب، والتأويـــل

الميـة أو غيرهـا مـن املـواد إلـى مف ـوم كمـي بغيـة عالوة على ذل ، يعمل تحليل املضمون علـى تحويـل املـادة إلاع

 .ف م ا، وتأويل ا ، وتفسيرها 
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 : عملية الفهم 

إن عملية الف م عنصر أساس ي لتحليل الظواهر، إذ أن هذا ألاخير يعتبر عملية معرفية في الدراسات 

الوقائع أيضا، ومن  إلا سانية والاجتماعية فليس وسيلة للتعرف على الواقع فحسب، وإنما أداة تفسير هذه

هنا يدل أن الف م  أداة علمية معرفية فكرية وتستخدم هذه ألاداة في كل مراحل البحث العلمي، وتبرز 

عملية الف م في مدى تأويل تل  ألافعال والرموز إلى تفسيرات سوسيولوجية ل ا دششت خاصة توجه 

.الباحث إلى استخال  تحليالت إلى نتائج الدراسة  

هو بمثابة قرا ة تأويلية للوقائع والنصو  في وضع ا السيا ي املدرن ومن ثم يختلف الف م والف م  -

. والتأويل من سياق إلى آخر  

أما بالنسبة إلى منه  الف م فقد يتسم هذا التوجه املنهجي بالطابع الدشلي و التف مي و التأويلي، والتركيب على 

دراسة تفاعالته مع أفراد املتفاعلين ضمن مجال الاجتماعي الذات بدل املوضوع، أي دراسة الفرد و 

التفاعلي، مراعين في ذل  مختلف الرموز و املعا ي والرسائل الذي يعبر عنها فعل ذل  الفرد؛ من بين 

)إذ يقول يير بريشيي " ماكس فيبر" أنحاب هذا املنه  نجد  Pierre Bréchier إن ف م الفعل إلا سا ي (" 

سعى سيكولوجيا، بل هو السعي إلى ف م السيرورة املنطقية الحي تقود الفاعل الاجتماعي حسب فيبر، ليس م

إذ يتعين إعادة تشكيل املنطة العقلي للفاعل، كما ينبغي أيضا، ف م . إلى اتخاذ قرار ما في ظرف خا 

إذن إن . للفعلالجانب الالعقلي في سلوكه، تبعا لألهداف الحي يتوخاها ، من أجل التوصل إلى ف م تفسيري 

 سوسيولوجيا الفهموعليه فإن .منه  الف م يستند إلى التأويل والذي نقصد به الغو  في ذاتية املبحوث

عنده تقوم على منهجية تتضمن ثالث فترات  نوعية وهي الف م أي ف م املعا ي الحي يعطيها الفرد ألفعاله  

طرف الذات الفاهمة أي نقل ا من معا ي املعرفة  ثم يأتي بعد ذل  التأويل أي تأويل املعا ي املف ومة من

وهنا يمكن أن تتدخل الذات الفاهمة .واللغة العامية البسيطة إلى معا ي اللغة العلمية من طرف الباحث 

ثم يأتي بعد ذل  التفسير . في موضوع ف م ا بدون قصد منها مما يؤثر سلبا على موضوعية املعرفة املنتجة

ألاسباب الحي أدت إلى ظ ور والقيام بالفعل أي البحث عن الدوافع الاجتماعية  الذي يعني الوقوف على

واملوج ات الثقافية الحي حكمت الفعل وبهذه الطريقة يقوم بتعمية الف م ففي اعتقاده أن التفسير ليس 

 تفسير سببي ظاهري خارجي كما هو الحال في املنه  الوصفي سوا  في العلوم الطبيعية أو في العلوم

( .488، 2518بن عيس ل ،بغدادي ،)الاجتماعية هو تفسير ف مي وف م تفسيري     

:عملية تأويل   

وتتم عملية التأويلية بتأويل الباحث لكالم وأفعال املبحوث وقبل ذل  يقوم بف م الخطاب الذي يكون بين -

ألاسباب الخفية لذل   الباحث واملبحوث وبالتالي تتم عملية تأويل للمرأة لكيفية خلع ا للرجل  ومعرفة

والتأويل أي إعادة . وهذا ما جا  به انتو ي غدنز في التأويل املزدوج، وتتم عملية التأويل من الذات العارفة

 ترجمة تل  إلاجابات  إلى معلومات 
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" و هــو   مرحلةةة التأويةةل السوسةةيولوجيفبعــد ف منــا للمعــا ي الحــي تحمل ــا املبحوثــات حــول الاختطــاف تــأتي  - 

التأويــل مخــزون املعــا ي الحــي تــم اســتخراج ا مــن املبحــوث إلــى لغــة علميــة يف م ــا املتخصــ ، فمرحلــة  عمليـة

التأويل بالنسبة لنا كباحثين في علم الاجتماع تعني ف م املعا ي انطالقا من التراث السوسيولوجي و املقارباتي 

عي، النمـوذج الثقـافي ،ال ويـة املعـا ي الذاتيـة ملقوشتنا العلمية واملنهجية وهي املجـال العمرا ـي ،املجـال الاجتمـا

وهـــي الــــربط املنطقـــي والــــدقية بـــين ألابعــــاد واملتغيـــرات واملؤشــــرات للمعـــا ي املســــتخرجة والحـــي فكك ــــا الباحــــث 

واســــتقاها مــــن املبحــــوث باســــتعمال التــــراث السوســــيولوجي، فالتأويــــل هــــو عمليــــة الانتقــــال مــــن لغــــة املبحــــوث 

حي استنبط واستنتج ف ما حول ا وتحويل ا إلى لغة متخصصة انطالقا من ج از املف ومة من طرف الباحث ال

 تلت عملية التأويل عملية التفسير والتحليل.(1،   2514بن عيس ل، بغدادي،) "  مفاهيمي متخص  

تـــتم هـــذه العمليـــة لتحليـــل مفـــردات جريمـــة الاختطـــاف الـــى مفـــاهيم كميـــة بعـــد : والتحليةةةل عمليةةةة التفسةةةير* 

ـــا " برلســــون "مــــن خــــالل التعــــرف علــــى ف ــــات التحليــــل الخاصــــة بـــــ  .تأويل ــــا  وتــــتم هــــذه العمليــــة ف م ــــا و  أمكننـ

" الوعي التربوي لجريمـة اختطـاف ألاطفـال"تحديد الف ات الحي تخدم موضوع الدراسة وتكييف ا مع موضوع  

 :حيث تم الاعتماد الف ات التالية 

 ( معنل الاختطاف/   التربوي  معنل الوعي)ضوع الدراسة وتبحث هذه الف ة عن ف تين ملو :  فئة املعنى -

  .تبحث هذه الف ة عن التفاعالت خارج مجال املنبل : فئة التفاعل  -

املقابلــــة بأنهــــا عبــــارة عــــن محادثــــة موج ــــة بــــين الباحــــث وشــــخ  أو أشــــخا  آخــــرين بهــــدف  : املقابلةةةةة ثالثةةةةا 

ومن ألاهداف . الوصول الى حقيقة أو موقف معين يسعى الباحث ملعرفته من أجل تحقية أهداف الدراسة 

عر ، ألاساســـية للمقابلـــة الحصــــول علـــى البيانـــات الحــــي يريـــدها الباحــــث با ضـــافة التعـــرف علــــى املالمـــح واملشــــا

 ( .11، 1444عبيدات،وآخرون،)والتصرفات املبحوثين في موقف معين    

  عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسةرابعا 

 :عرض خصائص البيانات الشخصية للحاالت 4-1

 س: الحالة ألاولى

 أنثل:الجنس -

 سنة 34: السن -

 ماكثة باليت  : امل نة  -

 سنة 11: مدة الزواج  -

 جامعي:املستوى التعليمي  -

 أستاذ في املتوسط : الزوج  -
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المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 ش يدرس لديه أبنا  وعددهم ثالث  متمدرسين والرابع صغير : الحالة الاجتماعية  - 

فـــي املجـــال العمرا ـــي الفرعـــي وهـــو املنطقـــة العمرانيـــة فـــي  املجـــال الاجتمـــاعي وهـــو قمـــار   : مكـــان الســـكن -

ات عالقــات أوليــة قائمــة علــى  وهــي ذات بنــا  عمرا ــي مــزيج بــين البنــا  الحــديث و البنــا  التقليــدي و ذ

 .الفالحي   املصاهرة والجيرة والقرابة ويتميب  شاط ا بالنشاط الخدماتي و

 ح: الحالة الثانية    

 أنثل:الجنس -

 سنة 94: السن -

 ماكثة في البيت: امل نة  -

 سنة28: مدة الزواج  -

 ثانوي : املستوى  التعليمي  -

 يعمل سائة: الزوج  -

 .أبنا   فيهم ثالث متمدرسين 7هلدي  -: الحالة الاجتماعية  -

أما عالقة .في املجال العمرا ي الكبير في  املجال الاجتماعي  الوادي وهو بنا  عمرا ي  حديث  : مكان السكن

  .صناعي  , التفاعل فهي  أولية قائمة الجيرة وذات  شاط خدماتي ، اقتصادي 

 ن:الحالة الثالثة

 أنثل:الجنس -

 سنة  92: السن -

 أستاذة في الابتدائي: امل نة  -

 عشر سنوات: مدة الزواج  -

 جامعي: املستوى التعليمي  -

 .لديها ثالث أبنا  متمدرسين  -:  الحالة الاجتماعية  -

الدبيلة وهي ذات بنا  حديث  في املجال العمرا ي الفرعي  في  املجال الاجتماعي وهو : مكان السكن

والجيرة والقرابة ويتميب  شاط ا بالنشاط الزراعي و وعالقة تفاعل  أولية قائمة على  املصاهرة 

  .الخدماتي

 ع:الحالة الرابعة

 أنثل:الجنس -

 سنة  92: السن -

 أستاذة في الابتدائي: امل نة  -
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المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 عشر سنوات: مدة الزواج  - 

 جامعي: املستوى التعليمي  -

 .لديها خمس أبنا  متمدرسين  -:  الحالة الاجتماعية  -

العمرا ي الفرعي  في  املجال الاجتماعي وهو حسا ي عبد الكريم وهي ذات في املجال : مكان السكن

بنا  حديث وعالقة تفاعل  أولية قائمة على  املصاهرة والجيرة والقرابة ويتميب  شاط ا بالنشاط 

 ل:الحالة الخامسة .الزراعي و الخدماتي

 أنثل:الجنس -

 سنة  83: السن -

 أستاذة في الابتدائي: امل نة  -

 تسع سنوات: ج مدة الزوا -

 جامعي: املستوى التعليمي  -

 .لديها بنتان واحدة متمدرسة وألاخرى صغيرة  -:  الحالة الاجتماعية  -

في املجال العمرا ي الفرعي  في  املجال الاجتماعي وهو حسا ي عبد الكريم وهي ذات بنا  : مكان السكن

 ابة ويتميب  شاط ا بالنشاط الزراعي و حديث وعالقة تفاعل  أولية قائمة على  املصاهرة والجيرة والقر 

.الخدماتي  

الفهم والتأويل ملختلف املقابالت  4-8  

 س:    الحالة ألاولى

أحــاول أن انمــي فيــه فكــرة عــدم الاخــتالط ملــن  كيــف تقــومين بتوعيــة ابنــ  علــى جريمــة الاختطــاف ؟ -1

تجنـب املشـ ي وحـده فـي  هم أكبـر سـنا وان ش تكـون ثقتـه كبيـرة ملـن حولـه وأن ش يثـة بأنـاس مج ـولين

 الطرق 

  عم الحمد ا هل يوجد أمان لخروج ابن  بمفرده ؟ -2

  عمهل تبعثين ابن  للسوق بمفرده؟  -3

 هل ترافقين ابن  للذهاب للمدرسة إذا الجواب  عم ملاذا؟ ش يذهب مع أصدقائه -9

 .هل تتقبلين جريمة الاختطاف ؟عدم التقبل ورفض هذا الفعل -1

 ح :الحالة الثانية 

كيـــف تقـــومين بتوعيـــة ابنـــ  علـــى جريمـــة الاختطـــاف ؟ ش تـــتكلم مـــع الغريـــب وش تأخـــذ أي شـــ ي مـــن   -1

 عنده

 هل يوجد أمان لخروج ابن  بمفرده ؟ ش يخرج ابني بمفرده ألنه ش يوجد آمان -2
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المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 هل تبعثين ابن  للسوق بمفرده ؟ ش أبعثه للسوق بمفرده ألنه صغير  -3 

الجــواب  عــم ملــاذا ؟ عــم أرافــة ابنــي للمدرســة ألننــي أخــاف هــل تــرافقين ابنــ  للــذهاب للمدرســة إذا  -9

 عليه

 .هل تتقبلين جريمة الاختطاف ؟عدم التقبل ورفض هذا الفعل -1

 ن: الحالة الثالثة 

التوعيـة مــن خــالل تنبيــه انـه ملــا يجــد شــخ   كيـف تقــومين بتوعيــة ابنـ  علــى جريمــة الاختطــاف ؟ -1

 غريب ش يعرفه يهرب وش يستجيب لطلبه

 هل يوجد أمان لخروج ابن  بمفرده؟ش يوجد أمان  -2

 هل تبعثين ابن  للسوق بمفرده ؟ ش أبعثه -3

هل ترافقين ابن  للذهاب للمدرسة اذا الجواب  عم ملاذا؟ عم أرافقه ألن ا آمان شيوجد واملدرسـة  -9

 .بعيدة عن املنبل 

 .هل تتقبلين جريمة الاختطاف ؟عدم التقبل ورفض هذا الفعل -1

 ع:الحالة الرابعة 

نبهــه أن ش يرافــة احــد ليريــه بيتــا مــا أو أي شــ ي  أ كيــف تقــومين بتوعيــة ابنــ  علــى جريمــة الاختطــاف؟ .1

آخــر ربمــا يــتحج  الخــاطف بالســؤال عليــه وان ش يــذهب لــه إذا مــا اســتدعاه لســؤاله وان يجيــب ويخاطــب مــن 

 .بعيد 

الخــــروج قريــــب جــــدا مــــن املنــــبل وفــــي ألاوقــــات الحمــــد ا لكــــن هــــل يوجــــد أمــــان لخــــروج ابنــــ  بمفــــرده؟  .2

 . املتعارف عليها ضمى أو مسا  بعد العصر

 هل تبعثين ابن  للسوق بمفرده؟ ش أبعثه .3

 هل ترافقين ابن  للذهاب للمدرسة إذا الجواب  عم ملاذا؟ش أرافقه  .9

 .هل تتقبلين جريمة الاختطاف ؟عدم التقبل ورفض هذا الفعل .1

 ل  : الحالة الخامسة

 ش تتحدث مع شخ  غريب أو ترافقه ألي مكان ؟كيف تقومين بتوعية ابن  على جريمة الاختطاف  -1

 هل يوجد أمان لخروج ابن  بمفرده؟ عم يوجد أمان  -2

 هل تبعثين ابن  للسوق بمفرده ؟ ش أبعثه -3

ة فــي بعــض ألاحيــان عنــد نهايــ أرافقــه  عــمهــل تــرافقين ابنــ  للــذهاب للمدرســة إذا الجــواب  عــم ملــاذا؟  -9

 .دوامه الفترة الصباحية وبداية الفترة املسائية 
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المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 .هل تتقبلين جريمة الاختطاف ؟عدم التقبل ورفض هذا الفعل 

لقـــد ذكرنـــا ســـابقا بـــأن التحليـــل يـــتم عـــن :  التحليةةةل والتفسةةةير السوسةةةيولوجي لفرضةةةيات الدراسةةةة 4-3

موضــوع الدراســة وتكييف ــا مــع أمكننــا تحديــد الف ــات الحــي تخــدم " برلســون "ف ــات التحليــل الخاصــة بـــ طريــة 

 .فئة املعنى وفئة التفاعل حيث تم الاعتماد" الوعي التربوي لجريمة اختطاف ألاطفال"موضوع  

 فاملعاني التي توضح التوعية التربوية لجريمة الاختطا: فئة املعنى *

 :يوضح توزيع مفردات الدراسة حسب املعاني( 51)جدول رقم 

 :التعليق

للمبحوثـات الـالت أجـبن بـأنهم يقومـون بـالوعي التربـوي % 155أشحظ أن  سبة ( 1)من الجدول أعاله رقم 

  جابة  املبحوثات على أنهن هم مصدر توزيع املعا ي ومفردات الاختطاف %  155ألبنائهم   وقدرت  سبة 

 املعاني التي توضح التوعية التربوية لتفاعل الطفل خارج مجال العائلة  : فئة التفاعل  *

 :يوضح توزيع مفردات الدراسة حسب التفاعل( 8)جدول رقم 

 

 :التعليق

ـــن  ـــبة ( 2)الجــــدول أعــــاله رقــــم مـ ـــبن بــــأن مــــرافقتهن ألبنـــــائهن % 15أشحــــظ أن  سـ ـــالت أجـ ـــن املبحوثــــات الـ مـ

فهــي % 155، أمــا  أبنــائهن ملشــاورهم وهــو الفعــل الــذي تقــوم بــه ألام أمــا بقيــة النســبة فتقــول بــأنهن ش يــرافقن

 في املجال التفاعلي ألاصليصاحب السلطة : فئة املعاني

 %النسبة التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 % 155 56 الوعي التربوي  51

 % 155 56 معاني الاختطاف 58

 : فئة املعاني

 %النسبة التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 % 05 3 مرافقة ألام البنها 51

 % 155 6 عدم التحد  مع شخص غريب 58
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المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

لفعــل الاختطــاف علــى أبنــائهم تعبــر علــى  ســبة  املفــردات الــذين قــالوا بــأن ألام هــي الحــي تــوزع مفــردات املعــا ي  

 .بعدم مرافقتهم لشخ  غريب  

  :للفرضية ألاولى  التفسير السوسيولوجي

حســب النســب  "تقةةوم ألام بتوعيةةة أبناءهةةا  بمفةةردات ومعةةاني الاختطةةاف " لقةةد نصةةت الفرضةةية ألاولةةى بةةة *

أن النســب املتفاوتــة ل ــا أثــر كبيــر علـــى  وجــدنا أن هــذه الفرضــية تحققــت و  1املــذكورة أعــاله فــي الجــدول رقــم 

ويفسـر هـذا بنية املجال الذي ينتمي إليه الطفل فالنسبة الكبيرة الواضحة فـي الجـدول أن ألام هـي الحـي تـوزع 

الكــــــالم بأنــــــه ألام تقــــــوم ب التوعيــــــة التربويــــــة بمختلــــــف مفــــــردات الدراســــــة واملعــــــا ي ومنهــــــا أن ش يكلــــــم الطفــــــل 

فيـــه فكـــرة عـــدم الاخـــتالط ملـــن هـــم أكبـــر ســـنا وان ش تكـــون ثقتـــه كبيـــرة ملـــن  نمـــيتحـــاول أن شـــخ  غريـــب  و ت

 . حوله وأن ش يثة بأناس مج ولين

  :للفرضية الثانية  التفسير السوسيولوجي 

حسـب النسـب املـذكورة أعـاله   "أبناءهةا فةي مشةوارهم  ألام ترافقأن " لقد نصت الفرضية الثانية بة  *

وجــدنا هــذه الفرضــية تحققــت  ســبا فــي مفــردات الدراســة الحــي تعبــر عــن الــوعي التربــوي فــي   2فــي الجــدول رقــم 

، وان ش يخرج من املنبل بفرده ويجب على ابنها أن ش يخرج في وقت غير مناسب تجنب املش ي وحده في الطرق 

فاعـل لالبـن وأن ابـنهم ش أما بالنسبة للمرافقة الابن  فتحققت  سبيا ألنه راجع للوجود آلامـان فـي مجـال الت.  

 .يذهب  بمفرده بل مع أصدقا ه وان مجال تفاعله قريب من املنبل 

الةوعي التربةوي لالختطةاف ألابنةاء "من خالل الدراسة العلمية التي قمنا بها واملعنونة ب : نتائج الدراسة *

 وتوصلنا للنتائج التالية " دراسة ميدانية لبعض ألامهات 

 . على جريمة الاختطاف بكل املعا ي واملفردات الحي تدل عليه رية لتوعية أبنائهمحر  ألاسرة الجزائ -

 . املتابعة الوالدين لألبنا  ملختلف مجاشت لفقدان  آلامان في مختلف الطرقات والشوارع -

 . غرس روح التوعية التربوية في ألابنا  منذ صغرهم -

 . ملجتمع للمدى البعيدالاختطاف جريمة ل ا أثر على الطفل و ألاسرة وا-

 .مرافقة ألاسرة ألبنائهم يدل على الخوف الشديد من طرف م  -

 

 :التالية   مختلف التوصيات والاقتراحاتاستخرجنا  من خالل هذه املقالة العلمية: اقتراحات وتوصيات  *

 . و باألخ  الاختطاف   يجب على الوالدين أن يختارا الوقت املناسب للتوعية أبنائهم ملختلف املواضيع -
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المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

يجــب علــى الوالــدين مرافقــة أبنــاهم خصوصــا الصــغار وش يتركــوا أبنــائهم يخرجــون بمفــردهم فــي  أوقــات غيــر   - 

 .  مناسبة

يجـــب أن ش يقتصـــر موضـــوع الـــوعي التربـــوي علـــى ألاســـرة فقـــط بـــل يجـــب أن يتوســـع ملختلـــف وســـائل إلاعـــالم  -

 .جريمة الاختطاف وأضرارها على الطفل وألاسرة واملجتمع  والثقافة والقائمين بحمالت التوعية لتعريف

 .  في التعامل على جرائم الاختطاف وجب على الج ات القضائية  املختصة التدقية -

 خاتمة 

بعد الدراسة العلمية الحي قمنا بها  و املعنونة  بالوعي التربوي شختطاف ألاطفال دراسة ميدانية لبعض 

ألام ــــات توصــــلنا بأنــــه جريمــــة الاختطــــاف تعــــد خطــــرا كبيــــرا علــــى ألاســــرة املجتمــــع علــــى املــــدى البعيــــد  التربــــوي 

تلف ألام ات تقوم به بأحسن وحسب هدف الدراسة على الكشف للوجود الوعي التربوي  والتوعوي بأن مخ

و عنـــدما تقـــوم ألاســرة بتوعيـــة أبنــا هم علـــى هـــذا . الطــرق لتقـــديم مختلــف املعـــا ي والرمـــوز الحــي تـــوحي بــذل   

ل ذا شبد من تفعيل الوعي التربوي . الفعل املجرم ، ف ذا النوع من التربية يجعل من مشكلة الاختطاف تقل 

ربوية ألاخرى و وسائل إلاعالم واضعين في عين الاعتبار أن الطفـل هـو ابتدا  من ألاسرة وصوش للمؤسسات الت

 . أمانة بينهم ويجب عليه أن ش يفقد آلامان في تفاعالته الخارجية في مختلف مجاشت الحياة 

 : قائمة املراجع

 املصادر 

  القرآن الكريم 

 ، 2التربوية املعرفة في املناس  وطرق التـدريس ،طمعجم املصطلحات ( 1444)اللقا ي أحمد حسين ، الجمل علي أحمد 

 .،عالم الكتب ،القاهرة ، مصر 

  البنــا  النظـــري لعلــم الاجتمـــاع ، دار املكتبــة الجامعيـــة ، (دس)الســمالوطي ،نبيــل محمـــد توفيــة ،غيـــث محمــد عـــاطف ،

 .مصر 

 ، ار الكتب الوطنية ، ليبيا  ،د1،النظرية الاجتماعي،جذورها التاريخية وروادها ، ط(2552)البيا ي ،ياس خضير. 

  بيروت ، دار النهضة العربية للنشر والطباعة  ألاسرة املتغيرة في مجتمع املدينة العربية(. دس.)القصير ،عبد القادر،.  

 ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، انجليبية ، فر س ي ،عربي ، مكتبة لبنان ، لبنان ( 1482)بدوي أحمد زكي. 

  ديـــــوان  أحمةةةةد دمةةةةري :ألاسةةةةرة الجزائريةةةةةة والتطةةةةور والخصةةةةائص الحديثةةةةة ترجمةةةةةة (. 1489.)بوتفنوشــــت ، مصــــطفى ،

 ، الجزائراملطبوعات الجامعية 

  املةةةةنهج الكيفةةةةي فةةةةي املعرفةةةةة السوسةةةةيولجية الفهةةةةم والتأويةةةةل بةةةةين .(2518.) بــــن عيســــ ل، محمــــد امل ــــدي، بغــــدادي خيــــرة

مـارس ،جامعـة قاصـدي مربـاح ، : 33العدد . في العلوم إلا سانية والاجتماعية  مجلة الباحث، الفلسفة وعلم الاجتماع

 .ورقلة، الجزائر 
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  مجلـــة الباحـــث فـــي العلـــوم ،الفهةةةم، التأويةةةل و التفسةةةير 8املةةةنهج الكيفةةةي .(2514)، ن عيســـ ل بـــن م ـــدي، بغـــدادي خيـــرةبـــ

  .ورقلة، الجزائرجامعة قاصدي مرباح، . ديسمبر: الرابع.العدد. إلا سانية والاجتماعية 

  جامعة عنابة ، مجلة التنوير ، العدد . أنواع جريمة اختطاف ودوافع ارتكابها   (2518)الدامي ،،حمزة

 .الجزائر السابع 

  قرا ة في املقاربات السوسيولوجية املفسرة للسلون املنحرف والاجرامي ،مجلة دراسات فـي علـوم  ،(دس)لطفي ، ،دنبري

 ، الجزائر 3العدد2املجلد . إلا سان واملجتمع جامعة جيجل 

 ، املفــــاهيم والاخــــتالف ، مجلــــة أبحــــاث نفســــية وتربويــــة ، : الــــوعي الاجتمــــاعي ، (2518)شــــربال مصــــطفى ،بلعيــــور الطــــاهر

 .، كلية العلوم الا سانية والاجتماعية ، جامعة محمد الصدية بن يمي   3لعدد، ا 4املجلد 

  ، جامعة بيروت العربية  آلاداب،كلية 2النظرية في علم الاجتماع ، ج(دس)عبد الرحمان ،عبد هللا محمد ،. 

  قاموس علم الاجتماع ، دار املعرفة الجامعية ، القاهرة  (2556)،محمد عاطف،غيث ،.  

 ،كليــــة الاقتصــــاد 2ط منهجيةةةةة البحةةةةث العلمةةةةي القواعةةةةد واملراحةةةةل والتطبيقةةةةات( . 1444. )محمــــد وآخــــرون  عبيــــدات ،

 .ردن،ألا  والعلوم ألاردنية، الجامعة ألادرنية ،دار وائل للنشر 

  مةةةذكرة لنيةةةل شةةةهادة املاجيسةةةتير فةةةي علةةةم الاجتمةةةاع )ألاسةةةرة فةةةي ظةةةل التحةةةول السوسةةةيوثقافي ،(2519)،كـــادي ، نصـــيرة

 .، جامعة قاصدي مرباح ورقلة   (التنظيم والديناميكيات الاجتماعية واملجتمعتخصص 

، دار 1، طموسةةةوعة علةةةةم الاجتمةةةاع ومفةةةاهيم فةةةي السياسةةةةة والاقتصةةةاد والثقافةةةة العامةةةةة ، ( 2515)،لبصـــير ،عبـــد املجيـــد

 الجزائر ،  .ال دى
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 (سبل الوقاية والعالج، آلاثار، ألاسباب)التحرش الجنس ي بالطفل املختطف  

 ، الجزائر1فوزية ضو، جامعة باتنة.د.ط

 ، الجزائر1عمار شوشان، جامعة باتنة.د

 ، الجزائر1حنان طرشان، جامعة باتنة.د

 : الدراسة ملخص

ـــي طالــــت ف ــــة       شــــ دت املجتمعــــات فــــي آلاونــــة ألاخيــــرة، اســــتفحال العديــــد مــــن الظــــواهر الســــلبية، الحـ

ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفـــال والتحـــرش بهـــم جنســـيا؛ باعتبـــار أن التحـــرش الجنســـ ي ألاطفـــال، ولعـــل مـــن أخطرهـــا 

، ينــتج عنهــا عواقــب وخيمــة يمتــد أثرهــا إلــى مســتقبل حيــاة (ة)جريمــة شــنعا ، وانتهــان لحقــوق وحريــات الطفــل

 .الطفل وعلى مستوي الجوانب املختلفة لشخصيته

وعليه سلطت هذه الورقة البحثية الضـو  علـى مشـكلة التحـرش الجنسـ ي بالطفـل املختطـف، كأحـد  

آلاثــار  امل مــة املترتبــة علــى ظــاهرة الاختطــاف، الحــي يصــمت عنهــا الكثيــر رغــم شــدة خطورتهــا؛ وهــذا مــن خــالل 

ـــية لـــــدى الفـــــرد التعريــــف بهـــــا، والبحـــــث فــــي ألاســـــباب الحـــــي تكمـــــن ورا  هــــا، وتوضـــــيح أثـــــر غيـــــاب التربيــــة الجن ســ

املعتـــدي والضـــحية علـــى التحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال، ثـــم إظ ـــار آلاليـــات املمكنـــة لحمايـــة ألابنـــا  مـــن التعـــرض 

لالعتدا ات الجنسية، والتوصـل إلـى الطـرق الفعالـة فـي القضـا  علـى املشـكلة أو التقليـل مـن آثارهـا، ومـن ثمـة 

 . الدراسةإليها من هذه  لاملتواصتقديم توصيات في ضو  النتائج 

 جالعال  الوقاية، طرق آليات  ،التحرش الجنس ي ،ألاطفال ،شختطافا: املفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

Societies have recently witnessed the aggravation of many negative phenomena, which have affected 

children, perhaps most seriously the phenomenon of child abduction and subjecting them to sexual harassment; 

given that sexual harassment is a heinous crime and a violation of the rights and freedoms of the child, with 

serious consequences that extend to the future of the child's life and to the various aspects of his or her 

personality. 

This paper therefore highlighted the problem of sexual harassment of abducted children, as one of the 

important consequences of the abduction phenomenon, for which many remain silent about, despite its gravity; 

This is through its identification, research into the underlying causes, and to outline of the impact of sexual 

education absence about paedophilia of children among both pedophile and the victim, then demonstrate 

possible mechanisms for protecting children from sexual abuse, finding effective ways to eliminate or minimize 

the effects of the problem and making recommendations in the light of the study's findings. 
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- إشكالية-مقدمة -

ددت فــي العصــر الحــالي، ألاحــداث واملخــاطر املحيطــة باألطفــال، مــن أخطرهــا الاختطــاف؛ باعتبــاره تعــ   

جريمة موج ة ضد البرا ة، يقوم بها فرد أو جماعات من عصابات إلاجرام املنظم، وصورة صريحة لالعتدا  

جنسـ ي بـاملختطفين على ألاعراض والسيطرة على الحريات الشخصية، له أغراضـا كثيـرة، مـن بينهـا التحـرش ال

ـــــيا ــ ـــــتغالل م جنسـ ــ ، الغــــــــرض الــــــــذي  عتبــــــــره ألاكثــــــــر جرمــــــــا مــــــــن ورا  عمليــــــــة (143. ، 2514أبــــــــو زيــــــــد، ) أو اسـ

 .       الاختطاف

تعتبـر ظــاهرة التحـرش الجنســ ي باألطفـال املختطفــين ضـربة مــدمرة، باتـت تطــرق أبـواب املجتمعــات فــي  

آلاونــة ألاخيــرة، فلــم يقتصــر ظ ورهــا علــى مجتمــع دون آخــر، بــل هــي ظــاهرة عامليــة وعربيــة، لكنهــا تــدخل تحــت 

ار العــائلي والاجتمــاعي، تحــاط بالســرية؛ خشــية العــ وإلاســالمي؛ ألنهــابنــد املســكوت عنــه، لــدى املجتمــع العربــي 

فلـــو حاولنـــا تســـليط الضـــو  عليهـــا ســـنجد مـــن يتعـــامى عنهـــا أو يتظـــاهر بعـــدم وجودهـــا، أو ححـــل يـــرفض توعيـــة 

. ألابنا  بخطورتها، مما جعل ا تمض ي في الاستفحال، ضحاياها أطفاش تطمس مالمح طفولتهم فـي عمـر الزهـور 

 ( 7-1 .  ،2515غريب، )

مرعد، أدى إلى التصريح ببعض إلاحصائيات الكاشـفة ملـدى انتشـارها،  إن استفحال الظاهرة بشكل  

فقد صرحت السجالت القضائية فـي تـو س بـأن عـدد ألاطفـال ضـحايا إلاسـا ة الجنسـية خـالل الفتـرة الزمنيـة 

ـــغ  2556-2511 ــــنويا( 287)طفـــــل، بمعـــــدل( 1931)بلــ ـــل سـ ـــين التقريـــــر (158 ، 2516وحمـــــزة،  و،قـــــز ) طفــ ، وبــ

أن عـــدد الاعتـــدا ات الجنســـية علـــى ألاطفـــال يقـــدر (2554)صـــادر عـــن إدارة حمايـــة ألاســـرال الســـنوي فـــي ألاردن

ــــوالي ــ ــــالة( )968)بحــ ــ ـــــد الخــ ــ ـــــيس،  ،عبـ ــ ، وأشــــــــارت إلاحصــــــــائيات الصــــــــادرة عــــــــن وزارة (911. ، 2512والحراسـ

حيــــث يتعـــرض طفــــل مـــن بــــين  ،(%22.1)الداخليـــة إلــــى أن  ســـبة التحــــرش الجنســـ ي باألطفــــال فـــي اململكــــة يبلـــغ

 (  164. ، 2517والطريف،  ،الجبيلة. )أطفال للتحرش أربعة

( 11)، أن عـدد حـاشت اختطـاف ألاطفـال القصـر بلـغ 2511أما في الجزائر فقد أكد وزير العدل سنة   

 ( 638. ، 2514والعببوزي،  ،سباغ. )حالة متبوعة بالقتل العمدي، أو الاعتدا  الجنس ي

، أن ألارقـام املصـرح بهـا فـي الـدول العربيـة (2515)هم غريـبواعتبر مجموعة من البـاحثين والتربـويين مـن

ـــاهرة، نــــوا وإلاســــالمية، ش ـــي فقتظ ــــر الحجــــم الحقيقــــي للظـ  م فــــي هــــذا؛ كونهــــا مــــن الطابوهــــات الاجتماعيــــة الحـ

 .يتكتم عنها ويمنع الخوض فيها

ألن آثارهـا قـد تمتـد يحـد مـن تبيعـات الحادثـة،  أن إظ ـار تلـ  ألارقـام أو إخفا هـا، ش: وما يمكننـا قولـه 

كشـــــفت عنـــــه ألادلـــــة الصـــــادرة عـــــن الوشيـــــات املتحـــــدة  إلـــــى مســـــتقبل حيـــــاة ألاطفـــــال وأســـــرهم، ويؤكـــــد هـــــذا مـــــا

مــن املعتــدين علــى  (%45)ألامريكيــة، أن ســو  معاملــة ألاطفــال جنســيا ينــذر بوجــود مشــاكل بعــد البلــوغ، وأن 
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ات، تعرضــوا هــم أنفســ م لالســتغالل الجنســ ي مــن متعــاطي املــواد الضــارة الكحــول واملخــدر ( %80)ألاطفــال، و 

 ( .157.  ،2516وحمزة،  ،قزو . )في طفولتهم

وعليــــه فإنــــه مــــن الضــــروري لفــــت الانتبــــاه إلــــى ظــــاهرة التحــــرش الجنســــ ي باألطفــــال املختطفــــين والتوعيــــة        

 .بخطورتها والبحث في أسبابها، والسبل الوقائية والعالجية املمكنة ملكافحتها

سبة، جا ت هذه الدراسة النظرية لتسلط الضو  على عدة نقاط هامة مـن خـالل  ى ماوتأسيسا عل 

 :إلاجابة على التسا شت التالية

 ما املقصود بالتحرش الجنس ي؟ 

 ماهي أسباب ظاهرة الاختطاف والتحرش الجنس ي باألطفال؟ 

 ماهي آلاثار الناجمة عن التحرش الجنس ي؟ 

 ؟التحرش الجنس ي ما دور التربية الجنسية في الوقاية من 

 ماهي السبل العالجية الحي قد تقض ي على الظاهرة أو تقلل من حدة آثارها؟ 

 :ألاهداف

 : تسعى الدراسة الحالية إلى تحقية ألاهداف آلاتية  

 تسليط الضو  على ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال املختطفين. 

 الكشف عن أهم ألاسباب املؤدية إلى اختطاف ألاطفال والتحرش بهم جنسيا . 

 تبيين آلاثار املترتبة عن التحرش الجنس ي باألطفال املختطفين . 

 إبراز دور التربية الجنسية في الوقاية من التحرش الجنس ي. 

 تقديم الحلول املمكنة وآليات العالجية للظاهرة وعواقبها . 

 :ألاهمية

 : الدراسة الحالية أهميتها من جوانب عدة، تتضح فيما يلي تستمد   

  ،تتنـــاول الدراســـة موضـــوعا م مـــا، جمـــع بـــين فعلـــين شـــديدي الخطـــورة بالدرجـــة ألاولـــى علـــى ألاطفـــال

همــا الاختطــاف والتحــرش الجنســ ي؛ باعتبــار التحــرش الجنســ ي باألطفــال املختطفــين جريمــة شــنعا  ترتكــب فــي 

ـــــرا ش  ـــاعدة؛ نظــ ــ ـــــال الصــ ـــة ألاجيــ ــ ــــة حـ ـــــية والاجتماعيـــ ــــب النفســ ــــى الجوانـــ ـــ ا علـــ ــ ـــــرف، وا عكاســ ــــى الشـ ـــــدائها علـــ عتــ

 . املختطف في حاضره ومستقبله، وتهديدها شستقرار ألاسرة واملجتمع( ة)للطفل

  فـي-العربيـةقد تثري الدراسة الجانب النظري املتعلة بموضـوع ا، فـي ظـل وجـود نـدرة مـن الدراسـات 

 . حرش الجنس ي باألطفال املختطفينتناولت الت الحي-الباحثينحدود إطالع 
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   يؤمــــــــل أن تفيــــــــد الدراســــــــة ألاطفــــــــال، وألاوليــــــــا ، وألاخصــــــــائيين النفســــــــانيين، ومستشــــــــاري التوجيــــــــه

وإلارشـــــاد النفســـــ ي واملدرســـــ ي، بتقـــــديم ا لـــــبعض إلاجـــــرا ات الوقائيـــــة وآلاليـــــات العالجيـــــة لظـــــاهرة الاختطـــــاف 

 .والتحرش الجنس ي باألطفال

 حثيا لدراسات أخرى مشابهةقد تكون الدراسة منطلقا ب . 

 تعريف التحرش الجنس ي: أوال

 : وجدت تعريفات عدة للتحرش الجنس ي نذكر بعضا منها في ألاتي   

فعل جنس ي يصدر من شخ  بـالغ ضـد طفـل يـؤثر نفسـيا " التحرش الجنس ي بأنه( 25، 2519) عرف خضر  

مضـايقة أو فعـل غيـر مرغـوب فيـه مـن النـوع " كمـا أشـار أيضـا إلـى أنـه". أو اجتماعيا وأكاديميا علـى هـذا الطفـل

أن تضـــم  الجنســ ي يتضـــمن مجموعــة أفعـــال مـــن الانتهاكــات البســـيطة إلـــى املضــايقات الجـــادة الحـــي مــن املمكـــن

 (24. ، 2519خضر، " )التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية، وصوش إلى النشاط الجنس ي

فعلـة جنسـية أو أي تعليقـات جنسـية  للشـروع فـيأي فعلة جنسـية أو أي محاولـة " ومن الناحية النفسية هو 

ظـر عــن أو أي تـدبير موجـه بطريقـة أو بـأخرى ضـد عفـة أي شــخ  بـا كراه مـن جانـب أي شـخ  بصـرف الن

عالقتـــه بالضـــحية وبصـــرف النظـــر عـــن مكـــان هـــذه ألافعـــال ســـوا  فـــي املنـــبل أو مكـــان العمـــل وذلـــ  علـــى ســـبيل 

اتصــال جنســ ي بــين " كمــا يقصــد بــه ،(725. ، 2517الفــار، )                       .                              املثــال ش الحصــر

ـــتخدام القـــــوة والســـــيطرةطفـــــل وشـــــخ  بـــــالغ مـــــن أجـــــل إرضـــــا  رغبـــــات جنســـــية لـــــد ـــر باســ  ،الجبيلـــــة" )ى ألاخيــ

 (172. ، 2517والطريف، 

الفعــل الجنســ ي ) وبتعريــف آخــر يتفــة فــي شــة منــه مــع التعريفــات الســابقة؛ مــن حيــث صــور التحــرش  

كل إثارة يتعرض ل ا الطفل أو الطفلة عن عمـد بتعريضـه : التحرش الجنس ي هو...( املباشر، املناظر الجنسية

فاضـحة أو الصـور الجنسـية العاريـة أو غيـر ذلـ  مـن املثيـرات فضـال عـن الاعتـدا  الجنسـ ي املباشـر للمشاهد ال

 (13. ، 2516القحطا ي، ) في صوره املعرفة الجنسية

تقــدم؛ يمكننــا تعريــف التحــرش الجنســ ي بأنــه فعــل مــن ألافعــال الجنســية املنحرفــة يســتهدف  بنــا  علــى مــا    

 :الطفلة، بشكل أو أكثر من ألاشكال التالية فاعله قصدا التعدي على الطفل أو 

 ملس املناطة الحساسة من الجسد . 

 اختطاف الطفل وتعريضه ملشاهد وصور وفيديوهات جنسية مخلة باآلداب. 

 تسميع الضحية ألفاظ وعبارات جنسية أو إباحية. 

 إجبار الطفل أو الطفلة الضحية على القيام بفعل جنس ي   . 
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 أسباب الاختطاف والتحرش الجنس ي باألطفال : ثانيا 

على وج ات  املختطفين واملطلعإن الباحث عن الدواعي الحي تكمن خلف ا ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال  

نظـــر العلمـــا  والبـــاحثين، ونتـــائج الدراســـات الســـابقة الحـــي تناولـــت املوضـــوع، يجـــد بـــأن هنـــان اتفـــاق فـــي عامـــل 

مــن حيــث ألاســباب املؤديــة إلــى ارتكــاب مثــل هــذه ألافعــال ضــد ألاطفــال؛ لكثرتهــا، لــذا  معــين واخــتالف فــي آخــر 

 : ارتأينا استعراض أهم ا كما يلي

ــــب : أسةةةةةةباب نفسةةةةةةية - ـــيحســ ومــــــا توصــــــلت إليــــــه نتــــــائج دراســــــة الجبيلــــــة ( 26، 2519ورد فــــــي خضــــــر 2554) علــ

 : فإن هذه ألاسباب تتمثل في( 186، 2517) والطريف

  ألامــراض النفســية واضــطرابات الشخصــية املختلفــة، وعــدم تلقــي العــالج والاعتــراف إلاصــابة بــبعض

 .بالحاجة إليه

 التعرض لإلسا ة الجنسية في الصغر، ووجود الشذوذ والانحراف الجنس ي في املجتمع 

 إدمان الكحول واملخدرات . 

 وجود مشكالت في التحكم. 

  تتمثل في: أسباب اجتماعية

  الاجتماعية الخاط ة في الصغر، وضعف التربية املجتمعيةأساليب التنش ة 

  الثقة الزائدة في ألاقارب، ضعف الوازع الديني، التفك  ألاسري 

 الانفتاح التكنولوجي الكبير وكثرة أوقات الفراغ . 

أن املســؤول ألاول عــن انتشــار الظــاهرة، وبــال منــازع هــو إلاعــالم ( 2513)فـي نفــس الصــدد؛ رأى آخــرون كفيــروز   

 ( 26. ، 2519خضر، )وألاخالق املتمثل في السينما، وظروف املجتمع الذي يعا ي من ا عدام املبادئ 

عـــدة نقـــاط، نلخصـــ ا  أبـــرزت أســـباب ظـــاهرة التحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال فـــي( 22 -17، 2515) فـــي حـــين غريـــب

 :فيما يلي

  عـدم عنايـة ألاهـل بتربيـة ألابنــا  علـى القـيم الدينيـة والاجتماعيـة الحميــدة، ومـراقبتهم ملـا يفعلونـه فــي

املدارس، شعتقاد الكثير من آلابا  وألام ات أن املدرسة بي ة آمنة تساهم في تربية ألابنا ، وهو اعتقاد خاطئ 

 .ؤسسات بدرجات متفاوتةأغلب امل موجودة فيألن الظاهرة 

  غياب دور املدرسة التربوي وإلارشادي، وعدم ممارسة إلادارة ألسلوب املكاشفة في مواج ة املشاكل

 .كالتحرش الجنس ي، وتراجع الاهتمام باملقررات الدينية

   عدم إتباع أساليب التربية الجنسية إلاسالمية الصحيحة، ورأى علما  النفس والاجتماع أن نقـ

 .ة الجنسية لألطفال في مختلف ألاعمار يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرةالتوعي
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  تراعـي دينـا وش أخالقـا فيمـا تقـوم  الانفتاح على العالم من خالل الفضائيات الغربية إلاباحية الحي ش

 .ببثه

  اختطــــاف الطفــــل مــــن أجــــل التعــــويض والانتقــــام؛ أي الشــــخ  الــــذي تعــــرض للتحــــرش الجنســــ ي فــــي

 .هذه املشكلة بدافع الانتقام أو التعويض، لكي يخفف من حدة ألالم الذي مر به يوما ماطفولته يعمد إلى 

 تهاون ألاهل في أمر حجاب البنات والتساهل في كشف ما يجب ستره. 

 ضعف الحالة الاقتصادية. 

ومن زاوية أخرى وعن سبب انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفـال والتحـرش بهـم جنسـيا فـي الجرائـر، فقـد  

خلصت إحدى الدراسات إلى أن انتشار جرائم اختطاف ألاطفال والفتيـات والاعتـدا  علـيهم جنسـيا يعـزى إلـى 

منحــرفين جنســيا  أســباب عــدة إحــداها املواقــع إلاباحيــة، الحــي أســقطت الشــباب فــي املحظــور، وأ شــأت شــباب

ومر ـــ ل نفســـيا، تســـبب ذلـــ  فـــي تحجـــر مشـــاعرهم مـــن كثـــرة املشـــاهدات إلاباحيـــة وقـــادهم إلـــى ارتكـــاب جـــرائم 

 ( 211.  ،2517وجالب،  ،خطوط.) دون مباشة أو الشعور بالذنب

 %)71) بينمـا أوضـحت نتـائج دراسـة اسـتطالعية أصـدرها مركـز امللـ  عبـد العزيـز للحـوار الـوطني أن   

يؤدي إلى ازدياد حاشت التحرش الجنس ي في املجتمع هو عدم وجود ألانظمة الحـي تحـد  شاركين يرون مامن امل

 (38 .  ،2519خضر، )من التحرش 

والظـاهرة فـي نظـر الـبعض قضــية عنـف وليسـت قضـية جنسـية؛ جريمــة مثـل السـرقة والقتـل تعبـر عــن 

سببها إلى غياب الشعور باألمن الـذي يعـد تنفيس رغبات عنيفة تجاه الطرف ألاضعف داخل املجتمع، يعزى 

 (28. ، 2554موس ل، ) .العقابعامال مشجعا للمتحرشين على ارتكاب جرائم م ف م في مأمن من 

 آلاثار املترتبة على التحرش الجنس ي باألطفال املختطفين: ثالثا

 :للتحرش الجنس ي باألطفال املختطفين آثار سلبية متعددة نورد من بينها

 : آلاثار النفسية

 با هانة من جرا  التحرش وتنتابه نوبات من البكا  وإلاحساس باملرارة( ة)شعور الطفل. 

 يهـدده بالقتـل أو بشـ ي  آخـر ) بالخوف من عقاب والديـه، ويخـاف مـن املعتـدي عليـه( ة)شعور الطفل

 (.إن أفش ل ذل  ألحد

 يعا ي من الدونية ونق  الثقة بالنفس، واستقذار نفسه. 

  صابة بالسجل ويصعب عليه التعامل مع آلاخرينإلا . 

 إلاصابة باشضطرابات النفسية املختلفة مثل الك بة وقد يصل إلى الانتحار. 

  (24 .  ،2554موس ل، )قد يعزف عن الزواج خوفا منه 
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 من بينها: آلاثار الاجتماعية - 

 العجز عن تكوين صداقات مع آلاخرين 

 العزلة 

  الاجتماعيالرهاب وسو  التوافة 

 صعوبة تقبل آلاخرين 

 الابتعاد عن املشاركة في ألا شطة الجماعية 

 (187. ، 2517والطريف،  ،الجبيلة) .الخوف من آلاخرين 

 وتجـدر إلاشــارة إلــى أن املجتمـع قــد يســاهم فـي تأصــيل هــذه آلاثـار النفســية والاجتماعيــة بنظرتـه إلــى مــا 

و املسؤول عنها، ناهي  عن توبيخ ألاسرة لـه ومطالبتـه حدث للضحية سوا  كان طفال أو الطفلة، فضيحة ه

      (91 . ، 2515غريب، . )بالسكوت

 منها: الفيزيولوجية أو الجسميةآلاثار       

 اضطرابات ألاكل 

  حاشت الصداع 

  ارتفاع ضغط الدم 

  ( 725. ، 2517الفار، )زيادته فقدان الوزن أو 

 بالرأس والحوض تحدث أوجاع 

 أو الجلوس صعوبة في املش ي 

  ظ ور إفرازات أو نزيف دموي 

  إلاصابة ألاعضا  التناسلية باألمراض وألاوجاع 

   تلوث متكرر في املناطة الحي تعرضت لالعتدا 

 (15, ، 2515النطاق الاجتماعي بشبكة إسالم أون شين، ) :فيما يلي تتمثل :السلوكيةآلاثار 

 الانطوا  والا عزال 

 اضطرابات النوم 

  الدائم بأحالم اليقظةالا شغال 

 كثرة الكوابيس وألاحالم املز جة 

 العدوان؛ يصبح الطفل عدوانيا، وتصدر عنه أفعال عنيفة جسمية أو لفظية 

  عدم املشاركة في النشاطات املدرسية والرياضية 

 التسرب أو ال روب من املدرسة 
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  تد ي املستوى التعليمي 

   ضد زمالئه      انحرافيهتورط الطفل في مسال      

، تظ ـر فـي مرحلـة الطفولـة (912. ، 2512) وهنان أعراضا أخرى عددها عبد الخـالة والحراسـيس  

   :تمتد لتشمل املراحل العمرية املتعاقبة، منها وغالبا ما

 بعــــد الصــــدمة؛ يتضــــمن هــــذا الاضــــطراب إعــــادة معايشــــة الحــــدث، وتجنــــب مــــا اضــــطراب الضــــغط مــــا

 .بالصدمةيرتبط به، بقا  ذكريات تتعلة 

 انخفاض إلانجاز في امل مات النمائية في مرحلة الطفولة واملراهقة. 

 تشكل صورة سلبية عن الذات وتد ي مف وم ا . 

يشــترط أن  تظ ــر بعضــ ا علــى املتحــرش بــه، كمــا ش وننــوه بــأن مجمــل ألاعــراض الســابة ذكرهــا قــد ش   

 .الجنس يتظ ر بدرجات متماثلة عند كل ألاطفال الذين تعرضوا للتحرش 

 دور التربية الجنسية في الوقاية من التحرش الجنس ي: رابعا

يعتقد الكثير من ألاشخا  بعدم وجـوب التربيـة الجنسـية لألبنـا ؛ حجـتهم أن الحـديث عـن القضـايا  

الجنسية في مرحلة الطفولة يضر أكثر مما ينفع، وهذا اعتقاد خاطئ له سلبيات، مؤسس على الج ل باملعنل 

 .  هم العقليةالحقيقي للتربية الجنسية وأهميتها وأهداف ا وكيفية تقديم ا لألطفال حسب قدرات

 الحيــاة، وتهــدفعمليــة تربويــة مســتمرة تبــدأ منــذ الــوشدة وتســتمر بــا ي مراحــل "والتربيــة الجنســية هــي   

إلــــــى تزويــــــد ألاطفـــــــال والشــــــباب باملعلومــــــات والخبـــــــرات الجنســــــية والاتجاهــــــات العاطفيـــــــة الســــــامية والعـــــــادات 

مة والقــدرة علــى حمايــة الــنفس مــن الصــحية الســليمة وامــتالن ثقافــة جنســية تســاهم فــي النمــو بصــورة ســلي

ـــــائدة  ــــة الســ ـــــايير الاجتماعيــ ــــة واملعــ ـــــيم الخلقيــ ــــة والقــ ــــاليم الدينيــ ـــار التعـــ ــ ـــن إطـ ــ ـــــ  مــ ـــــية؛ وذلـ ـــــات الجنســ الانحرافـ

 ( 134 .  ،2514الحمراوي، " )باملجتمع

ومما سبة، يتضح أن التربية الجنسية تهتم بتهذيب الجانب الجنس ي لدى الفرد بما يتوافة مع قيم   

ع والدين، فهي تعمل علـى وقايتـه مـن أن يكـون منحرفـا ممارسـا لسـلوكيات جنسـية خاط ـة أو متحـرش املجتم

؛ ألن الجــنس لـه دور فــي تكـوين الشخصـية وتوجيــه السـلون، وذلــ  مـن خــالل -ضـحية-جنسـ ي، أو متحـرش بــه

اصـــة شســـيما فـــي تقـــديم املعلومـــات واملعـــارف الحـــي تناســـب املراحـــل العمريـــة للفـــرد، لـــذا ينبغـــي إيالئهـــا عنايـــة خ

 (12. ، 2512قاسم، ) .مرحلحي الطفولة واملراهقة

إن التغافــل عــن التربيــة الجنســية لألبنــا  فــي مرحلــة الطفولــة ومــا بعــدها، وعــدم اهتمــام الوالــدين بهــا؛ 

نتيجــة السجــل مــن الحــوار مع ــم أو الج ــل بالطريقــة املناســبة للتواصــل أو الخــوف مــن أثــر املعرفــة الجنســية، 
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ش  ألابنــا  إلــى الوقــوع فــي الكثيــر مــن ألاخطــار، فاملعرفــة وإلادران ومناقشــة ألامــور الجنســية قــد قــد يعــرض هــؤ  

تكــون حصــنا متينــا لألطفــال ضــد التحــرش الجنســ ي، فــي حــين أن ج ــل ألابنــا  باملســائل الجنســية بمــا يتناســب 

 )617. ، 2513على، . )مع عمرهم العقلي والانفعالي، قد يعرض م إلى الحدث ألاخير

بضــرورة اكتســاب الطفــل مفــاهيم تتوافــة مــع عمــره العقلــي حــول ( 119. ، 2525)وعليــه تــرى حمــزة 

التربيـــة الجنســـية واملمارســـات غيـــر الســـوية؛ ححـــل يـــدرن املنـــاطة الجســـمية الغيـــر مســـموح بمالمســـتها مـــن قبـــل 

تعويــــــده الغيــــــر، كمــــــا يعــــــي ويــــــدرن ضــــــرورة التصــــــريح وإعــــــالم ألاهــــــل فــــــي حالــــــة تعرضــــــه لالســــــتغالل الجنســــــ ي؛ ب

 .والسماح له بالتعبير وإلاجابة على تسا شته

بعــض آلاليـــات الحــي مـــن املمكـــن أن تقــي الطفـــل مـــن ( 6، 2521)وفــي نفـــس الســياق؛ اقترحـــت مشـــرف  

 :   يلي أشكال الانحراف املرتبط بالعالقات الجنسية والتحرش الجنس ي، نذكر منها ما

 يفية التعامل مع ا وحمايتهابأجزا  الجسم ووظائف ألاعضا ، وك( ة)تعريف الطفل. 

 بخصوصية جسده فال يؤذي نفسه أو يسمح ألشخا  آخرين باشقتراب منه( ة)تعريف الطفل. 

 بخصوصية أجساد آلاخرين فال يؤذي غيره بالتحرش( ة)تعريف الطفل. 

 ش للكبار: يدرن باستطاعته قول  كيف يتعامل أو يطلب املساعدة، ف و قد ش( ة)تعليم الطفل. 

  إلاجابــة عــن التســا شت املتعلقــة بالقضــايا الجنســية باملعرفــة الصــحيحة العلميــة ومــا يــرتبط بهــا مــن

 .أحكام شرعية

ـــح مبــــيض     ، مجموعــــة مــــن إلاجــــرا ات الواجــــب ألاخــــذ بهــــا لحمايــــة ألاطفــــال مــــن التحــــرش (2512)وقــــد أوضـ

 : يلي ماالجنس ي،  عرض منها 

 عدم السماح لألطفال باللعب مع الكبار . 

 مراجعة محتوى ألافالم قبل عرض ا على ألاطفال والتأكد من خلوها من املناظر إلاباحية. 

  حسب عمر الطفل الابتذالتوعية ألاطفال باألمور الجنسية بشكل صريح وبعيد عن. 

 عدم السماح لألطفال بالنوم في فراش واحد. 

 ون إذا تــــم الاعتــــدا  علــــيهم تعلــــيم ألاطفــــال الفــــرق بــــين اللمســــة آلامنــــة واللمســــة الســــي ة، ومــــن يخبــــر

 (111 -115 .  ،2514، ي الحمراو  (فيورد . )جنسيا

ـــــان   ـــن عثمـ ــ ـــل مـ ــ ـــــدم كـ ـــــر ( 197. ، 2557) وقـ ـــن ( 93. ، 2519)وخضـ ــ ـــــة مـ ـــــرا ات الوقائيـ ــــض إلاجـ بعــ

 :الاختطاف والتحرش الجنس ي، الحي يجب أن يعلم ا ويعيها الطفل ويتدرب عليها، نذكر بعضا منها فيما يلي

 بعــدم الاســتجابة  غــرا ات ألاشــخا  الغربــا  الــذين يحــاولون إلايقـــاع ( ة)تنميــة الــوعي لــدى الطفــل

 . به
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   بعـــدم الاســـتجابة إلـــى ألاشـــخا  الـــذين يدعونـــه إلـــى الركـــوب مع ـــم فـــي ( ة)تنميـــة الـــوعي لـــدى الطفـــل

تحـــذيره مـــن تلبيــــة ) الســـيارة، ويحـــاولون إعطائـــه نقـــود أو حلـــوى أو إيهامـــه بـــأنهم ينتظـــرون والـــده القـــادم إليـــه

 (.دعوة إلاغرا ات املادية واملعنوية الحي تقدم له

 على ضرب الشخ  الذي يحاول إمساكه ححل ينجو ويفر( ة)تدريب الطفل. 

  عــــض يــــد املختطــــف واملتحــــرش، لــــو كــــتم أنفاســــه، وأن يصــــر  بصــــوت عــــال  علــــى( ة)تــــدريب الطفــــل

 . ويطلب النجدة

 أكبــر منــه، خاصــة إذا كــان بالغــا فــي مكــان منعــزل بعيــد  مــن الانفــراد مــع أي شــخ ( ة)تحــذير الطفــل

 . عن آلاخرين

 السبل إلاجرائية لعالج آثار الظاهرة والحد منها :خامسا

ألاطفال هم الغد واملستقبل، هم خيوط الضو  الـذي ينيـر الطريـة للتقـدم، يجـب أن يكونـوا أنـحا   

ـــي الرعايـــــة والحمايـــــة  ـــم فــ ـــا أن  عطـــــيهم حق ــ ـــذهني والنفســـــ ي والعـــــاطفي، علينــ ـــين بالنشـــــاط الجســـــدي والــ مفعمــ

 (4. ، 2511مرجان، ). ألامانوالعناية، وأن نكون سندهم، وعضدهم الدائم، الذي يقودهم إلى بر 

سـبة -وما يؤسفنا؛ قيام أشخا  بخطف ألاطفال والتعدي علـيهم جنسـيا، الحـدث الـذي ينجـر عنـه تبيعـات 

الضــحية بطريقـــة نــحيحة أو يهمـــل ( ة)، يــزداد عمق ـــا إذا لــم يــتم معاملـــة الطفــل-عرضــ ا فــي العنصـــر الثالــث

 . عالجه

ـــاهرة ومــــن إلاجــــرا ات والســــبل التربويــــة وإلارشــــادية النفســــية وألامنيــــة ا  ـــالج الظـ ـــي قــــد تســــاعد فــــي عـ لحـ

 : يلي وتخفف من حدة آلاثار الناجمة عنها ما

 على ألاهل ابتالع الصدمة قدر املستطاع أمام الطفل ألن ردة الفعل ألاولى ل ا جز  من العالج. 

 الذهاب إلى طبيب متخص  لالطم نان على السالمة الجسدية للطفل. 

 تعريضه ملحتوى جنس ي أو إلى اغتصاب فعليالذي حدث للطفل بالضبط هل تم ا معرفة م. 

  على نفسه أو ضربه ألن هذه الردود قد تزيد من أثر  هتمحافظعدم تعنيف الطفل ولومه على عدم

 .الواقعة عليه وتؤخر تعافيه النفس ي

 وتشـــعره باألمـــان وتحـــاول أن تزيـــل مخاوفـــه وشـــعوره بـــالخزي واللـــوم ( ة)علـــى ألام أن تحتضـــن الطفـــل

 (  91-95، 2515مشرف، )لنفسه 

 حدث له ليس خطأه، وإعطائه الكثير والكثير من الحب واملواساة  يعلم أن ما( ة)جعل الطفل 

 و عته بالجبان أو الضعيف(ة)عدم الاستهزا  بالطفل ، . 

 إغالقوقع له ألن عقله يكون في حالة  عدم الضغط على الطفل ليحكي ما. 
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  النفســـ ي تقـــوم عمليـــة العـــالج علـــى التفريـــغ  عـــرض الطفـــل علـــى أخصـــائي نفســـا ي، ومـــن ألافضـــل أن

 (-1759, ، 2515غريب، )

سبة؛ فإن لإلرشاد النفس ي وبرامجه فعالية ودور هام في عالج آثـار التحـرش الجنسـ ي  با ضافة إلى ما 

 :أثبتتها كثير من الدراسات نذكر منها

ـــي هــــدفت إلــــى اختبــــار فعاليــــة برنــــامج  معرفــــي ســــلوكي ( 2517)دراســــة  الفــــار  لزيــــادة الثقــــة بــــالنفس  الحـ

لضــحايا التحــرش الجنســ ي مــن طالبــات الجامعــة، واســتخدمت الدراســة املــنه  التجريبــي، وتصــميم مجموعــة 

طالبـــــات، وتوصـــــلت  نتائج ـــــا إلـــــى وجــــود فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيا بـــــين ( 8)تجريبيــــة واحـــــدة، وتكونـــــت العينـــــة مــــن

والثقـــــة بـــــالنفس لصـــــالح القيـــــاس  متوســــط رتـــــب القياســـــين القبلـــــي والبعـــــدي علـــــى مقيـــــاس التحـــــرش الجنســـــ ي

البعـــــدي وعـــــدم وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيا بـــــين متوســـــط رتـــــب القياســـــين البعـــــدي والتتبعـــــي علـــــى مقياســـــ ي 

 .التحرش الجنس ي والثقة بالنفس  بأبعادهما ودرجاتهما الكلية بعد مرور فترة من الزمن

ضـطراب الضـغوط التاليـة دراسة هدفت إلى التعـرف علـى أعـراض ا( 2512)ودراسة أجرتها بن الشيخ 

للصـــدمة مــــن النـــوع املتــــأخر لــــدى ألاطفـــال الــــذين تعرضـــوا لإلســــا ة الجنســــية مـــن خــــالل دراســـة حالــــة يتــــراوح 

فــي عــالج أعــراض اضــطراب  إلارشــادي املتبــعســنة، كمــا هــدفت أيضــا إلــى بيــان فاعليـة البرنــامج ( 11-15)عمرهـا

اســــة إلــــى فاعليــــة البرنــــامج إلارشــــادي الفــــردي فــــي الضــــغوط التاليــــة للصــــدمة مــــن النــــوع املتــــأخر، توصــــلت الدر 

 .الناتجة عن إسا ة املعاملة الجنسية لدى الطفلة موضوع الدراسة PTSDالتخفيف من أعرض

، آلاليـات القانونيـة العقابيـة والجزائيـة، مـن خـالل مراجعـة حـد مـن الظـاهرومن السبيل آلاخر ى الحي قد ت   

يتمــــادى  ا يتماشــــ ل مــــع مــــدى اســــتفحال ا فــــي املجتمعــــات، ححــــل شالنصــــو  التشــــريعية وتطــــوير القــــوانين بمــــ

، وتشـــديد العقوبـــات القضـــائية علـــى الجـــا ي تبعـــا لدرجـــة الخطـــورة، (18، 2515موســـ ل، )املعتـــدي فـــي إجرامـــه 

والعقوبـة ألامثــل للقضــا  علــى جريمــة الاختطــاف والتحــرش الجنسـ ي باألطفــال هــي إلاعــدام خاصــة وأنهــا تشــفي 

 ،بوزيتونـــة) .الضـــحيةاملســـاواة بـــين الجـــا ي املختطـــف املتحـــرش واملجنـــي عليـــه الطفـــل  غليـــل الضـــحية وتحقـــة

 (945 ، 2525وزرارة، 

 :  خاتمة وتوصيات

ـــية،   ـــاهرة وحشـ ـــبن أن اختطــــاف ألاطفــــال وتعريضــــ م للتحــــرش الجنســــ ي، هــــو ظـ ممــــا ســــبة عرضــــه؛ يتـ

أضحت تؤرق املجتمعات قاطبة؛ ألنها تمـس شـريحة هشـة مـن شـرائح املجتمـع، أش وهـي ف ـة ألاطفـال ألابريـا  

حــــل الــــذين لــــيس لــــديهم أي ذنــــب أو حيلــــة فيمــــا يتعرضــــون لــــه، ناهيــــ  عــــن حــــدو ها فــــي مرحلــــة م مــــة مــــن مرا

الحيـــاة، تبنـــل فيهـــا املعـــالم ألاولـــى للشخصـــية، وبالتـــالي التعـــرض فيهـــا إلـــى ألاحـــداث ألاليمـــة يعـــوق نمـــوه الســـوي 

 . للشخ 
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ـــ ي  ـــف،  وللتحــــرش الجنسـ ـــكاش عــــدة قــــد يرتكبهــــا الفاعــــل ضــــد الطفــــل املختطـ ـــين، أشـ ـــال املختطفـ باألطفـ

ـــرة  ــــباب كثيـــ ـــاجعلــــــت وش ز بــــــدواعي أســ تضــــــرر ألاول منهــــــا الطفــــــل تجعــــــل الظــــــاهرة تســــــود بشــــــكل رهيــــــب، امل تلـــ

بـالرغم مـن هـذا فإنـه مـن املمكـن  واملستقبل، لكـنالضحية، مما يؤدى إلى حدوث عواقب وخيمة في الحاضر 

مكافحتهـا والتقليـل مــن آثارهـا؛ باعتبارهــا تحـدث مــن وإلـى إلا ســان، وذلـ  باتخــاذ وإتبـاع مجموعــة مـن الســبل 

 . إلاجرائية، أشارت الدراسة إلى ببعض منها

ليه فإن هذا املوضوع من املواضيع الجديرة بالعناية، شزالت تستدعي إجرا  املزيد من الدراسات وع  

والبحــــوث، ومـــــا تـــــم طرحـــــه فـــــي الدراســـــة الحاليـــــة يعـــــد قطـــــرة مـــــن بحـــــر ظـــــاهرة الاختطـــــاف والتحـــــرش الجنســـــ ي 

 :جا  في الدراسة نوص ي باآلتي سبة وبنا  على ما وتأسيسا على ما. باألطفال

  جميع أفراد املجتمع على املحافظة على ألاطفالأن يتعاون. 

  ـــــات ـــــة املعلومــ ـــل أو الطفلــ ــ ــــب الطفــ ــ ـــل يكتسـ ــ ـــــا ؛ ححــ ــــليمة لألبنــ ــ ـــية السـ ــ ــــة الجنســ ــ ـــــا  بالتربيـ ــــام آلابــ ــ اهتمـ

الضـــرورية عـــن الظــــاهرة، ويعـــرف امل ـــارات الحــــي مـــن شـــأنها أن تقيــــه مـــن الوقـــوع فــــي فـــخ الاختطـــاف والتحــــرش 

رمــا أو متحرشــا، الجنســ ي، ويترعــرع علــى القــيم ألاخالقيــة الدينيــة والاجتماعيــة النبيلــة، فــال يكــون شخصــا مج

 . ويعي بأن املمارسة الجنسية السوية تتم عن طرية الزواج الشرعي فقط

  القيــام بحمــالت تحسيســية، وتنظــيم حصــ  إرشــادية وقائيــة أو عالجيــة، تتعلــة بظــاهرة الاختطــاف

 تالميــــذ الطــــور والتحـــرش الجنســــ ي، وم ــــارات الــــدفاع الــــنفس عنــــد التعـــرض ل ــــا، موج ــــة للتالميــــذ، خصوصــــا 

، تحـــــت إشـــــراف أخصـــــائيين اجتمـــــاعيين ومرشـــــدين نفســـــانيين وتربـــــويين، وبمشـــــاركة أطـــــراف أخـــــرى ائيالابتـــــد

 .كرجال ألامن

   حيــــال موضــــوععقــــد دورات تدريبيــــة، وبــــرامج توعويــــة لألوليــــا ، تتضــــمن آليــــات التعامــــل مــــع ألابنــــا 

 الاختطاف والتحرش الجنس ي؛ توضح كيفية الوقاية والعالج 

 :  قائمة املراجع

برنــامج قــائم علــى وســائط تثقيــف الطفــل للحمايــة مــن مخــاطر (. 2514). العزيــز، شــيما  عبــد أبـو زيــد (1

 . 181 -161(. 31. )مجلة الطفولة. قبل املدرسة الاختطاف والتحرش الجنس ي في مرحلة ما

فاعلية برنامج إرشادي فردي في التخفيف من أعراض الصدمة النفسية (. 2512). منالبن الشيخ،  (2

 ،(3)28 ،مجلـــة جامعـــة دمشـــة. إســـا ة املعاملـــة الجنســـية لـــدى ألاطفـــال مـــن خـــالل دراســـة حالـــةالناتجـــة عـــن 

977- 118 

. املعالجـــة الجزائيـــة لجريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال فـــي الجزائـــر(. 2525). لخضـــروزرارة،  ،بوزيتونـــة، لينـــة (3

 .944 -971،(9)12 ،مجلة آفاق علمية
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أســباب التحــرش (. 2517)بنــت عبــد الرحمــان الجبيلــة، الجــوهرة بنــت ف ــد الحبيــب والطريــف، غــادة (9 

. مجلـة جامعـة امللـ  خالـد للعلـوم إلا سـانية. نفسـية دراسـة سوسـيو: الجنس ي باألطفال، وآثـاره، وطـرق عالجـه

26(2 .)167-141 

ـــ ل (1 أثـــــر برنــــامج وقـــــائي فــــي زيـــــادة وعــــي طالبـــــات (. 2512) .الحراســــيس، منتهــــل علـــــي وعبــــد الخـــــالة، موسـ

ـــاهيم حمايــــة الــــذاتالصــــف ألاول ألاساســــ ي با ســــ دراســــات العلــــوم . ا ة الجنســــية وتمكيــــنهن مــــن اكتســــاب مفـ

 .927- 911 ،(2)34 ،التربوية

ـــاهيم (. 2514. )الحمــــــراوي، ســــــوشف أبــــــو الفــــــتح (6 ــ ـــــض املفـ ـــــاب بعـ ـــي إكسـ ـــــ ي فـــ ــــف الافترا ـ ـــــة املتحــ فعاليـ

 .174 -127 ،(8)،مجلة. الجنسية لطفل الروضة في ضو  أهداف التربية الجنسية

 ،مجلــة مقاربــات. التربيــة الجنســية ودورهــا فــي حمايــة الطفــل مــن الاعتــدا ات(. 2525) .حمــزة، أحــالم (7
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 قراءة تأصيلية في أسباب جريمة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري و آثارها 
 بوترعة شمامة

 الجزائر،  1جامعة إلاخوة منتوري، قسنطينة ، أستاذة محاضرة قسم أ

 

 :امللخص

اختطاف ألاطفال خطرا حقيقيا، يترصد الف ة الضـعيفة فيـه و املتصـفة بـالبرا ة و هـي شكل جريمة 

ألاطفــال، و الحــي ش يمكــن ل ـــا الــتفطن لألشــخا  املـــرتكبين ل ــذه الجريمــة الحــي تـــؤرق املجتمــع، كونهــا جريمـــة 

  .و ألاسرة بصفة خاصة تهدد مستقبل املجتمع بصفة عامة

هــو جريمــة غيــر مســتحدثة، و قديمــة قــدم إلا ســانية، لكــن مــا يجــب ذكــره أنهــا فــي آلاونــة إن اختطــاف ألاطفــال 

مـــن  لـــع فـــي كـــل الاســـر الجزائريـــة، لت فـــي املجتمـــع الجزائـــري بشـــكل كبيـــر دق نـــاقوس الخطـــر و الحألاخيـــرة اســـتف

خــالل تزايــد عــدد حــاشت الاختطــاف و مــا يصــاحبها مــن اعتــدا ات قــد تصــل علــى ارهــاق روح ألاطفــال ألابريــا  

 .املختطفين بدم بارد

أن ل ذه الجريمـة دوافـع و أسـباب شرتكابهـا مـن قبـل الُجنـاة، و الحـي تتـرن آثـار بالغـة ألاهميـة و مما ش ش  فيه 

ا على ألاطفال املجني علـيهم لـذا جـا ت هـذه املداخلـة لدراسـة دوافـع ارتكـاب هـذه  ،لـى املجتمـع ككـلأو ع سوا  

 .الجريمة الخطيرة، و الوقوف على آثارها

 .الجريمة، الاختطاف، ألاطفال، الدوافع، آلاثار، الخطورة :الكلمات املفتاحية

A fundamental reading of the causes and effects of the spread of the crime of 

child abduction in Algerian society 

Abstract: 

The crime of child kidnapping poses a real danger to the vulnerable and innocent group, which is the 

category of children, who cannot be aware of the persons who commit this crime that troubles society. Indeed, it 

is a crime that threatens the future of society in general and the family in particular. The kidnapping of children is 

as old as humanity, but it must be mentioned that it has recently aggravated greatly in the Algerian society, 

sounding the alarm and panic in the whole Algerian family, through the increase in its number, associated by 

attacks that may lead to the death of the children kidnapped. There is no doubt that this crime has motives and 

reasons, which leave very important effects, whether on the victim children, or on society as a whole.  This 

presentation came to study the motives for committing this serious crime, and to determine its effects. 

Key words: crime, kidnapping, children, motives, effects, danger. 

 :مقدمة

تحتاج إلى رعاية و اهتمام خاصين، ملا له من خصوصـيات تـرتبط ينتمي الطفل إلى ف ة من املجتمع 

أساســا بعجــزه عــن التكفــل بنفســه أو الــدفاع عــن حقوقــه، خاصــة فــي ســنواته ألاولــى مــن العمــر، و ش اخــتالف 

حول أهمية هذه املرحلة في ضرورة تـوفير الرعايـة و العنايـة الالزمـة ل ـا، لـيس ألنهـا صـا عة املسـتقبل فحسـب 

 .رحلة في حد ذاتها تشكل جز ا كبيرا من عمر الا سان، و تترن بصماتها في كل جز  من شخصيتهبل ألنها م
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زهــر، و هــي بــأي  
ُ
فالطفولــة هــي بــذرة إلا ســانية، و لــذل  فهــي بحاجــة إلــى الرعايــة الكاملــة كــي تنُبــت و ت

 .حال من ألاحوال ش يمكن أن تنبت في أرض جدبا 

 عيش فيه، ف م في حاجـة إلـى طفولـة محميـة، ححـل يكبـروا كذل  هو حال أطفال هذا العالم الذي 

و يتخطوا منه املرحلة الجسـمانية فـي حيـاة كـل واحـد مـنهم دون تعرضـ م ألي اعتـدا ات، أو جـرائم تمـارس فـي 

 .حق م و تخلة ليدهم آثار نفسية بالغة

هــا و ســالمتها، و قــد عرفــت الطفولــة و شزالــت تعــرف إلــى اليــوم بعــض املخــاطر الجســيمة الحــي تهــدد أمن

لعــل أبرزهـــا و أهم ـــا ظـــاهرة الاختطــاف الحـــي طالـــت البـــرا ة فــي مختلـــف الـــدول، بمـــا فيهــا الجزائـــر، الحـــي عرفـــت 

ــــت نـــــاقوس الخطـــــر إذ تـــــزداد بشـــــاعة و فضـــــاعة هـــــذه  ـــرة و دقـ ــــة ألاخيــ ـــي آلاونـ ــــة فــ ـــرا ل ـــــذه الجريمـ اســـــتفحاش كبيــ

، مطلـــوب حمايتهـــا و كفالـــة حقوق ـــا فـــي الجريمـــة شنصـــباب فعـــل الاختطـــاف علـــى شـــريحة ضـــعيفة فـــي املجتمـــع

الحياة، الامن، التنقل، و هي ف ة ألاطفال، حيث يتم اختطـاف م و فـي أغلـب ألاحيـان قـتل م و التنكيـل بجثـ هم 

و رميهم قطعا مجزأة، أو حرق جث هم و رميها في أماكن يصعب على ج ات التحقية كشـف الجـا ي فيهـا و تتبـع 

 .التخل  من العقاب على هذه الجريمة الشنعا  ألادلة، مما يعطي للجا ي فرصة

و ممـا ش شــ  فيــه أنــه اســتفحال هــذه الجريمــة فــي املجتمــع الجزائــري الــذي عــا ى و يعــا ي مــن ويالتهــا 

إلى اليوم، متبوع بدافع و أسباب و أعراض تدفع بالُجناة إلى ارتكاب مثل هذا الفعل الخطير املخالف لعادات 

سر و تقاليد و أعراف مجتمعنا
ُ
 .و ملبادئ ديننا الحنيف، تاركا آثاره الوخيمة على الضحايا و املجتمع و ألا

 :إشكالية الدراسة

تعتبر اختطـاف ألاطفـال مـن الجـرائم الخطيـرة الحـي عرفـت انتشـارا متبايـدا، آلاونـة ألاخيـرة فـي املجتمـع 

بمـــــا يكتســـــبه هـــــذا الفعـــــل الشـــــنيع مـــــن خطـــــورة علـــــى أمـــــن و ســـــالمة املجتمـــــع، إذ يســـــتهدف الف ـــــة . الجزائـــــري 

الفاعلين ل ذه الجريمة و الضعيفة في املجتمع و هم ألاطفال ألابريا ، الذين ش يمكن ل م التفطن لألشخا  

لألســـاليب الاحتياليـــة الحـــي يتبعونهـــا فـــي ارتكـــاب جـــرائم م، و لقـــد أرقـــت هـــذه الجريمـــة ألاســـر الجزائريـــة بصـــفة 

خاصـــة و الســـلطات ألامنيـــة و املجتمـــع ككـــل بصـــفة عامـــة، لـــذا صـــارت هـــذه الجريمـــة محـــط أنظـــار الكثيـــر مـــن 

كــان لزامــا علــى البــاحثين الوقــوف علــى أســبابها و عوامــل البــاحثين و املتخصصــين فــي مختلــف املجــاشت و ل ــذا 

انتشـــارها و تفاقم ـــا و التعـــرف علـــى مختلـــف الاثـــار الحـــي تخلف ـــا و تترك ـــا هـــذه الجريمـــة الشـــنيعة و بنـــا ا عليـــه 

 : طرحنا إشكالية مداخلتنا على النحو التالي

 ري و فيما تتمثل أهم آثارها؟ما هي أسباب و عوامل انتشار جرائم اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائ
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 :أهمية الدراسة 

تكتســ ي دراســة جريمــة اختطــاف ألاطفــال مــن الناحيــة الواقعيــة أهميــة كبيــرة فــي كونهــا جريمــة باتــت 

تهـدد اسـتقرار املجتمــع الجزائـري ملساســ ا باملبـادئ و القــيم الحـي يقـوم عليهــا و كـذا الحقــوق املكفولـة قانونــا، و 

طفـــال الـــذين يشـــكلون الحلقـــة ألاضـــعف فـــي املجتمـــع، و شســـيما إن هـــذه الجريمـــة ذلـــ  راجـــع أن محل ـــا هـــم ألا 

البشــعة تتنــافى و الطبيعــة البشــرية الســوية الحــي ُجبلــت علــى حــب ألاطفــال و الحنــو علــيهم و الســعي لحمــايتهم و 

 .تأمين مستقبل أفضل ل م

ؤديـة إلـى ارتكـاب هـذه كما تكتس ي الدراسة أهمية كبيرة من حيث الوقـوف علـى أسـباب الحقيقيـة امل

الجريمــــة، ححــــل يتســــنل للجميــــع الــــتفطن لطــــرق الوقايــــة منهــــا و تجنــــب آثارهــــا الوخيمــــة و خاصــــة علــــى الطفــــل 

 .املختطف الضحية 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مف وم اختطاف ألاطفال و الوقوف على عوامـل و  :أهداف الدراسة

أيضــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة آثارهــا املحتمــل أســباب انتشــار هــذه الظــاهرة بعــد معرفــة خصائصــ ا و 

 .ترك ا على املجتمع و الطفل الضحية املختطف

 .اعتمدت الدراسة على املنه  الوصفي التحليلي، و املنه  الاحصائي :منهج الدراسة

 :خطة الدراسة

 :إجابة على إلاشكالية املطروحة سابقا، ستتم معالجة املوضوع من خالل النقاط التالية

 .مف وم جريمة اختطاف ألاطفال و خصائص ا: أوش

 .أسباب انتشار جريمة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري : ثانيا

 .آثار جريمة اختطاف ألاطفال: ثالثا

 .مفهوم جريمة اختطاف ألاطفال و خصائصها: أوال

جزائــري و الحــي تهــدد تعــد ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال فــي الجزائــر مــن الظــواهر الداخليــة علــى املجتمــع ال

أصــــبحت تشــــغل الــــرأي العــــام و العديــــد مــــن البــــاحثين علــــى . اســــتقراره و نظــــرا لتفشــــيها بشــــكل ملفــــت لالنتبــــاه

اختالف تخصصاتهم و يكمن سبب ذل  في اعتبار الطفل املكون ألاساس ي لألسرة، و أي اعتـدا  عليـه، و علـى 

 .سالمته، هو اعتدا  و مساس باألسرة و املجتمع ككل
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لجدير بالـذكر أن جريمـة اختطـاف ألاطفـال تمتـاز بخصوصـية تميبهـا عـن بقيـة الجـرائم، شسـيما و أنهـا و ا 

ا عليــه ســنتناول هــذه الجريمــة فــي نقطتــين ا حقيقيــا يترصــد ف ــة ألاطفــال، و بنــا    ألاولةةىتخصــ  : تشــكل خطــر 

 .لدراسة خصائص ا الثانية لدراسة مف وم جريمة اختطاف ألاطفال، و

 اختطاف ألاطفالمفهوم جريمة  -1

بــــالنظر إلــــى خطــــورة جريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال، و تأثيرهــــا علــــى الفــــرد و املجتمــــع ارتأينــــا فــــي هــــذه النقطــــة 

ا، ثم مصطلح ألاطفال، لنصل في ألاخيـر إلـى  تحديد مف وم ا من خالل ابراز مف وم مصطلح الاختطاف ابتدا  

ـــا و هـــو موضـــوع دراســـتنا، لكـــن يجـــد ر بنـــا قـــبال تعريـــف مصـــطلح الجريمـــة مـــن تحديـــد مف ـــوم للمصـــطلحين مع 

 .الناحيتين اللغوية و الاصطالحية

 مفهوم الجريمة -1-1

جــــَراٌم  لغةةةةةتعنـــي الجريمــــة 
َ
بــــن قويــــة، )الُجــــرم أي التعــــدي و الُجــــرم بمعنــــل الــــذنب و الجمــــع ُجــــُروٌم و أ

ــَرَم و : و قيــل(53، صــفحة 2514
َ
جــَرَم ف ــو َمجــرٌم و جــريٌم أي مــذنب، و يقــال جــَرم نفســه و َجــَرَم، ُيجــَرُم و اجت

َ
أ

  (88، صفحة 2551ابن منظور، )تومه و جَرم عليهم و اليهم فهي خيانة 

ا للحقـــوق " فيقصـــد بهـــا  اصةةةطالحاأمـــا مف ـــوم الجريمـــة  الحقـــوق ألاساســـية ) كـــل فعـــل يخـــرج مضـــاد 

، أو هـي كـل فعـل خـاطئ أو اثـم أو مخـالف لـآلداب العامـة و العدالـة، و  (69، صـفحة 2511يـو س، )( لإل سان

تشمل كل ألافعال الحي يترتب عليها إلاخالل بنظام املجتمع أو الاضرار بحقـوق أفـراده، أو املسـاس بـالقيم الحـي 

 . (79، صفحة 2553حوري، ) اصطلح عليها الناس في عالقاتهم املختلفة

 مفهوم الاختطاف -1-8

 ، لغةة يجدر بنا في هذا املوضع تحديد املقصود باملصطلح لغة و اصـطالحا، فاشختطـاف 
َ

ـف
َ
ط

َ
مـن خ

ــــا بمعنــــل جذبــــه و أخــــذه بســــرعة و اســــتلبه و  طف 
َ
ا و خطــــف الشــــ ي  خ ــــا، أي مــــر ســــريع  ــــا و خطفان   خطف 

ُ
َيخطــــف

، صــفحة 2514بــن قويــة، )ل خطــف البــرق البصــر أي ذهــب بــه، و خطــف الســمع أي اســترقه اختلســه، و يقــا

، و يعني أيضا أخذ الش ي  بسرعة و استالبه، و انتباعـه بقـوة و سـرعة، بما ـ ي ذلـ  أخـذ ألاطفـال سـوا ا (56

، 2513بوكركــب، جــوان )مــن القيــام بفعلــه تـم ذلــ  بعنــف أم بغيــره ، أم بأيــة وســيلة أخــرى، تمكـن الخــاطف 

 . (213صفحة 

الاعتدا  املتعمد الـذي يقـع علـى الحريـة الفرديـة : ، فيقصد باشختطافمن الناحية الاصطالحيةأما 

للشخ  فيقيدها، فاشختطاف هو نقل املختطف إلى وج ة ش يعلم ا باستعمال العنف أو التهديد أو الغش، 

، و قـد ذهـب (46صـفحة  ،2517هـواري، جـوان ) أو دون استخدام هذه الطرق، و ذلـ  بقصـد الاعتـدا  عليـه

التصــرف املفــاجئ و الســريع، أو الســلب ملــا يمكــن أن يكــون محــال " بعــض البــاحثين إلــى تعريــف الاختطــاف بأنــه 
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: ، كما قيل أيضا في تعريف هذه الجريمة"ل ذه الجريمة، استنادا إلى قوة مادية أو معنوية ظاهرة أو مستترة  

 . (26، صفحة 2512محمد، ) من مكانه و ابعاده بتمام السيطرة عليهأنها انتباع الش ي  املادي أو املعنوي 

و قد عرف علما  النفس الاختطاف بأنـه احـداث الفـزع عنـد الاعتـدا  علـى الضـحية برضـاها أو دون 

  رضاها، و يرتبط الخطف دائما باألطفال و النسا  أو املولى عليه أو عليها، و يكون 
 
ا أو عنوة وزا ي، ) ذل  قصر 

 .(16، صفحة 2518/2514

 تعريف الطفل -1-3

ألاطفــــال هــــو جمــــع طفــــل، و هــــذا ألاخيــــر هــــو املصــــطلح الــــذي ســــنعتمد عليــــه لتحديــــد مف ومــــه لغــــة و 

ب و اصـــطالحا إذ يطلـــة مصـــطلح طفـــل علـــى الـــرخ  النـــاعم الصـــغير مـــن كـــل شـــ ي  ، و الطفـــل صـــغار الســـحا

املولود، و الطفل من أوشد النـاس، و يسـتوي فيـه املـذكر و املؤنـث، و قيـل الطفـل يقـع علـى الولـد مـادام ناعمـا 

، و الطفـــل بكســـر الطـــا  تعنـــي الصـــغير مـــن كـــل شـــ ي ، و تطلـــة كلمـــة (162، صـــفحة 2554الســـبيعي، ســـبتمبر )

طفل على الذكر و ألانثـل و علـى الجمـع أيضـا، و الطفـل هـو الصـغير و الحـدث و الشـاب و الفحـل و الغـالم، و هـو 

ا كان أم أنثل و هو الصبي حين يسقط من بطن أمه ححل يبلغ   .(21، صفحة 2519ي، الجابر )املولود ذكر 

و الطفــل اصــطالحا هــو ذلــ  الشــخ  الــذي لــم تكتمــل لــه ملكــة الادران و الاختيــار، لقصــور عقلــه 

عن ادران حقائة أشيا  من خالل معرفة ما ينفع منها و ما يضـر، و ش يرجـع هـذا القصـور إلـى علـة فـي عقلـه، 

كــرة الحــي ش تؤهلــه إلــى وزن ألاشــيا  بموازينهــا انمــا مــرد ذلــ  ضــعف قدرتــه الذهنيــة و البدنيــة بســبب ســنه املب

 . (53، صفحة 2514مارس  13بلقاسم، ) الصحيحة و تقديرها حة التقدير

ا يحدده القانون، و قد تعددت تعريفات الطفـل فـي  ا معين  كما يطلة لفظ طفل على من لم يبلغ سن 

فـــي مادتهـــا ألاولـــى و الحـــي جـــا  فيهـــا أن  1484فـــي اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل لســـنة هـــذا الصـــدد لّعـــل أهم ـــا مـــا جـــا  

كةةةل انسةةةان لةةةم يتجةةةاوز الثامنةةةة عشةةةرة، مةةةا لةةةم يبلةةةل سةةةن الرشةةةد قبةةةل ذلةةة  بموجةةةب القةةةانون " الطفـــل هـــو 

فــي املــادة الثانيــة منــه الفقــرة  1445و هــو مــا ذهــب إليــه امليثــاق الافريقــي لحقــوق الطفــل لعــام ". املطبةةق عليةةه

 ". الطفل هو كل ا سان يقل عمره عن ثما ي عشر سنة :" ولىألا 

 تعريف جريمة اختطاف ألاطفال -1-4

بعد التطرق على التعاريف املختلفة لكل من مصطلح الجريمة، الاختطاف، ألاطفال ، يمكن القـول 

أخـذه هي نقل طفل دون الثامنة عشر أو حجـزه أو القـبض عليـه أو : " أنه جريمة اختطاف ألاطفال يقصد بها

مصــــبايح، )" أو اعتقالــــه أو احتجــــازه أو اســــره بصــــفة مؤقتــــه أو دائمــــة باســــتعمال القــــوة أو التهديــــد أو الخــــداع

انتــباع " كمــا يقصــد أيضــا بجريمــة اختطــاف ألاطفــال مــن الناحيــة الفق يــة(52، صــفحة 2519نــوفمبر  25،21

انتــــباع : " ، و يعرف ـــا الـــبعض آلاخـــر بأنهـــا"الـــذي يقـــيم فيـــه و ابعـــاده عنـــه املجنـــي عليـــه و هـــو الطفـــل مـــن املحـــل
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، 2554العمـري، ) "الطفل من بيئته إلـى بي ـة أخـرى، حيـث يختفـي فيهـا عمـن ل ـم حـة املحافظـة علـى شخصـه 

 .(13صفحة 

اع و التركيــب علــى مصــطلح النقــل، أي يظ ــر لنــا خــالل هــذين التعــريفين أنهمــا اســتعمال مصــطلح الانتــب 

نقــل الطفــل مــن مكانــه الطبيعــي و ابعــاده عنــه، كمــا نجــد أن هــذين التعــريفين يســتندان إلــى فعــل أساســ ي فــي 

 .جريمة الاختطاف و هو الاخفا 

كل اعتداء على حرية طفل لم " : و بنا ا على ما نقيم يمكن القول أن جريمة اختطاف ألاطفال هي

خالل نزعه من املكان الطبيعي الذي يتواجد فيه، و من كنف ممن لهم سةلطة وواليةة  سنة، من 12يبلل 

عليةةةه، ثةةةم نقلةةةه و ابعةةةاده إلةةةى وجهةةةة أخةةةر  باسةةةتخدام القةةةوة املاديةةةة أو املعنويةةةة، أو عةةةن طريةةةق الحيلةةةة و 

لتةةةي الخةةةدع أو الاسةةةتدراج، و حجةةةزه و تقييةةةد حركتةةةه و السةةةيطرة عليةةةه، دون النظةةةر إلةةةى الهةةةدف أو الغايةةةة ا

 ."يصبو إليها الجاني الخاطف، و دون اعتبار إلرادة الطفل املراد خطفه و رضاه

 خصائص جريمة اختطاف ألاطفال -8

لكــل جريمــة خصــائ  تميبهــا عــن غيرهــا مــن الجــرائم ألاخــرى، و هــذا مــا ينطبــة علــى جريمــة اختطــاف 

 : ألاطفال، إذ تتميب بمجموعة من الخصائ  نوجزها فيما يلي

 ألاطفال جريمة مركبةجريمة اختطاف  -8-1

تتكـــون الجريمـــة املركبـــة مـــن عـــدد مـــن ألافعـــال و كـــل فعـــل يشـــكل جريمـــة مســـتقلة بحـــد ذاتـــه، فيـــتم 

و  (213، صفحة 2513هامل، ) جمع هذه ألافعال و جعل ا جريمة واحدة، و بالتالي يطبة عليها عقوبة واحدة

ـــا نقــــل املخطــــوف و  ـــي أخــــذ و ســــلب بســــرعة، و يلــــزم  تمام ـ ـــاف هـ ـــا ســــبة و أن وضــــحنا أن جريمــــة الاختطـ كمـ

ـــل إش  ـــاف الطفــ ـــا، و ش تتحقـــــة جريمـــــة اختطــ ـــان آخـــــر للســـــيطرة بذاتـــــه أيضــ ـــل تواجـــــده إلـــــى مكــ ابعـــــاده عـــــن محــ

ا، و إذا تخلف أحد هذين الفعلين ش تعد جريمة اختطاف كاملة  .(33، صفحة 2513عكي ، ) بالفعلين مع 

 جريمة اختطاف ألاطفال تتطلب السرعة في التنفيذ  -8-8

ا كـــان فـــردا أو جماعـــة، فإنمـــا يـــتم التنفيـــذ فيهـــا بســـرعة و فـــي أقصـــر وقـــت  إن محـــل الاختطـــاف ســـوا  

ـــان ممكــــــن، كونهــــــا مســــــتهجنة اجتماعيــــــا، فالقســــــم الاجتمــــــاعي هنــــــا يمــــــارس علــــــى الفعــــــل أو الفــــــاعلي ــ ـــا كـ ــ ن م مـ

ــــأنفس م مــن الانكشــاف و املالحظــة مــن طــرف  ــ ــ مسـتواهم، و اللجــو  إلــى الســرعة فــي التنفيــذ مــن أجــل حمايـة  ـ

 .الشركة

 جريمة اختطاف ألاطفال من الجرائم الجسيمة  -8-3

إذ تعتبــر جريمــة اختطــاف ألاطفــال مــن الجــرائم الخطيــرة و ذلــ  بــالرجوع إلــى العقوبــة املقــررة ل ــا فــي 

، إذ يتضــــح أن عقوبـــــات جريمـــــة الاختطــــاف متفاوتـــــة بحســــب الظـــــروف املصـــــاحبة قــــانون العقوبـــــات
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للجريمة، فنجد أن املشرع الجزائري يكيف هذه الجريمة على أنها جنحة تارة ، و تارة أخـرى يكيف ـا  

سنوات مـن يـوم وقـوع الجريمـة، و  15جناية نطرا لجسامتها و الدعوى العمومية تنقض ي فيها بمرور 

ــــة  ـــــادم العقوبـــ ـــــ ي تتقـ ا مـــــــن اليــــــوم الـــــــذي يصـــــــبح فيـــــــه الحكـــــــم نهـــــــائي 25بمضــ مرزو ـــــــي، ) ســـــــنة ابتـــــــدا  

 . (89، صفحة 2515/2511

 جريمة اختطاف ألاطفال من جرائم الضرر  -8-4

من البديهي أننا عندما نصف فعـال مـا بأنـه جريمـة فإنـه ينظـر إلـى الاضـرار الجسـمية و النفسـية الحـي 

على املجني عليه، و عليه فجريمة خطف ألاطفال تعد من جرائم الضرر، شعتبار أن الضرر فيها له قد تترتب 

ا عكاسات سلبية تتمثل في حرمان القاصر في محيطه الذي يتواجد فيه مع عائلته، و حرمانه أيضا من كافة 

ف ضـررا جسـميا معنويـا حقوقه الطبيعية و أهم ـا الحـة فـي الحيـاة و الحـة فـي التنقـل بحريـة فهـي بـذل  تخلـ

 .في آن واحد للطفل املختطف

 جريمة اختطاف ألاطفال جريمة عمدية و مخطط لها -8-0

فمـــن يقـــوم باختطـــاف طفـــل شبـــد أن يكـــون واعيـــا بأفعالـــه و مراميـــه، و كـــل ذلـــ  صـــادر عـــن إرادة ش 

عــن خطــورة تشــوبها العيــوب، بــل عــن ســبة إصــرار و ترصــد، ممــا يجعل ــا جريمــة بالغــة الخطــورة ألنهــا ناجمــة 

ـــــراض ـــن ألاغـ ــ ـــــرض مـ ـــل ألي غـ ــ ـــاف طفـ ــ ــــة اختطـ ـــــب جريمــ ـــــرم مرتكـ ـــية املجـ ــ ــــي شخصـ ــــه فــ ـــــة كامنــ مرزو ــــــي، ) إجراميـ

 . (23-21، الصفحات 2515/2511

كما تقتض ي هذه الجريمة التفكير و التخطيط بشكل احترافي، و من ثم التنفيذ بشكل سريع ححل ش ينكشف 

 علين من ج ة ، و ححل يتم الوصول إلى الغاية املوجودة من ارتكاب هذه الجريمةأمر الفا

 جريمة اختطاف ألاطفال من الجرائم التي تستخدم فيها وسائل غير مشروعة -8-6

يقــوم جنــاة اختطــاف ألاطفــال فــي أغلــب ألاحيــان لتحقيــة اغراضــ م أســاليب ووســائل غيــر مشــروعة 

حتيال أو الخداع، أو استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف، مثل التهديد بالقوة أو استعمال ا، و الا 

و الحـي عــادة مــا تتــوافر فــي ألاطفــال الصــغار الــذين ش يســتطيعون الــدفاع عــن أنفســ م أو الــرفض أو ححــل طلــب 

 .(159، صفحة 2511دهام، ) النجدة

 جريمة اختطاف ألاطفال جريمة مستمرة -8-7

تقسم الجرائم إلى قسمين بالنظر إلى الزمن الذي تتم فيه، فإذا كانت ش تستغرق إش زمنا قصيرا هو 

الزمن الالزم لتمام العمل أو ألافعال املكونة ل ـا، فإنهـا تكـون جريمـة وقتيـة، أمـا إذا كانـت الجريمـة تحتـاج إلـى 

 .زمن طويل  سبيا إلى حّد ما، فإنها تكون مستمرة
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إلـى جريمـة الاختطـاف مـن خـالل العناصـر املكونـة ل ـا، نجـد الفعـل يتكـون مـن عنصـرين، و إذا نظرنا  

ألاول انتباع املخطوف من املكان املتواجد فيه، و الثا ي نقله إلى مكان آخر، و لتتحقة العناصر املادية، فـإن 

دامـــت ارادتـــه  ذلـــ  يتطلـــب فتـــرة مـــن الوقـــت، طاملـــا لـــم يتوقـــف الجـــا ي عـــن هـــذا النشـــاط املعاقـــب عليـــه و مـــا

مســيطرة علــى ماديــات الجريمــة خــالل هــذه الفتــرة و بالتــالي فــإن جريمــة الاختطــاف متــوافرة فــي كــل لحظــة تمــر 

 .على املجني عليه أثنا  فترة خطفه، و ينتهي با دراج عن املجني عليه، أي بانتها  حالة الاستمرار

ألامر له أهمية في احتساب مـدة  و منه فإن جريمة الاختطاف، هي جريمة ذات طابع مستمر، و هذا

التقــادم، حيــث تحســب مــن يــوم الافــراج عــن املخطــوف علــى عكــس الجريمــة الوقتيــة الحــي يــتم احتســاب مــدة 

 .التقادم فيها من يوم ارتكاب الجريمة

 .أسباب انتشار جريمة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري : ثانيا

الجزائري ازديادا مخيفا فـي آلاونـة ألاخيـرة، حيـث تجـاوزت عرفت أرقام اختطاف ألاطفال في املجتمع 

مــا خلــة خوفــا و رعبــا بــين ألاهــالي، و اســتنفارا أمنيــا و سياســيا عاليــا،  2511حالــة ســنة  11معـدشتها الشــ رية 

 .ملواج ة هذه الظاهرة الحي بدأت تستفحل في البالد

ـــين اســـــتغ ـــ ا و أهـــــداف ا بــ ــــوع أغراضــ ــــدد و تتنـ ـــين تتعـ ـــين و بحســـــب املختصــ ــــة و بــ الل جنســـــ ي و طلـــــب الفديـ

املتاجرة باألعضا  و غيرها، و ألن الظاهرة أخـذت أبعـادا خطيـرة، و فـي ظـل عـدم نجاعـة أنظمـة ردع ـا الحاليـة 

أخذ العديد من الباحثين في علم الاجتماع و علم النفس و العلوم الجنائية في البحث عن الدوافع و ألاسباب 

وصــــلوا إلــــى أنــــه أهــــم هــــذه العوامــــل قــــد تكــــون اجتماعيــــة، أو نفســــية أو الحقيقيــــة لتفشــــ ي هــــذه الجريمــــة، و ت

 : اقتصادية أو مادية أو أخالقية و ثقافية و الحي سنحاول معالجتها فيما يلي

 العوامل النفسية  -1

ـــل و  ــــى الخلـــ ـــا إلــ ــــود أساســـ ــــلة تعــ ــــى أســــــاس أن الصــ ـــلون الاجرامــــــي علـ ــــام بالســـ ـــير النفســــــ ي للقيــ ــــوم التفســـ يقـ

نفس ي، حيث يقع الفاعـل تحـت ضـغوطات نفسـية و انفعـاشت و ربمـا امـراض نفسـية الاضطراب في التكوين ال

فكـــل فعـــل اجرامـــي حســـب علمـــا  الـــنفس مـــا هـــو إش دشلـــة عـــن صـــراعات  ســـبية تـــدفع صـــاحبها إلـــى الجريمـــة، 

 .(153، صفحة 2558سكيكر، ) خاصة الدوافع الالشعورية

و فـــي جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال تتـــدخل مجموعـــة مـــن الـــدوافع للقيـــام بهـــا، و ينـــدرج تحـــت هـــذه الجريمـــة 

 : مجموعة من املجرمين حسب تصنيف علما  النفس من أهم م 

 حيث تكون دوافعه ششعورية في الغالب و تسبب لصاحبه التوتر و القلة الحاد، و : املجرم العصابي

ــا أيضــا للتـــوترات الانفعاليــة املؤملــة الناتجـــة . ام بالجريمـــةيــتم التخفيــف منــه مـــن خــالل القيــ و خفض 

 .(112، صفحة 2558نبية، ) عن الصراعات النفسية الالشعورية بطريقة غير سوية
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  و هــو بصــفة عامــة يحمــل شخصــية غيــر ســوية و غيــر ناضــجة، تجــري حياتــه علــى : املجــرم الســيكوباتي

للذة، و يهتم اهتماما بالغا باللذات العاجلة، بمعنل أنه شخ  اندفاعي يشعر دائما بالحاجة مبدأ ا

ــــة، ) الشـــــديدة  شـــــباع الرغبـــــات و ارضـــــا  الـــــدوافع بصـــــورة ســـــريعة دون اعتبـــــار للقـــــيم و ألاخـــــالق نبيـ

 .(123، صفحة 2558

ها دافــع نفســ ي، أن الجــا ي يقــوم بارتكــاب الجريمــة بمفــرده، و ذلــ  و املالحــظ أن الجــرائم الحــي يكــون ســبب

 :الباعث الانتقامي، و دافع الاعتدا  الجنس ي و ذل  وفقا للتفصيل التالي: راجع إلى باعثين أساسيين هما

 الدافع الانتقامي -1-1

إن هـــذا النـــوع مـــن الاختطـــاف يكـــون غالبـــا بـــين خصـــمان بينهمـــا عالقـــات شخصـــية متـــوترة، بمـــا فيهـــا 

العالقات الحي تجمع الزوجان املنفصالن و يتميب هذا النوع من الجرائم بطول الوقـت فـي تنفيـذه، و لكـن هـذا 

ش يمنع من ارتكاب الجريمة في مدة قصيرة، و في هذه الحالة غالبا ما يكون ألاطفال عرضة ل ا، بحيـث يكـون 

 .صر، و تصفية الحسابات مع مال دف من هذه الجريمة هدف نفس ي، و هو الثأر من ذوي الضحية القا

و شبد من إلاشارة هنا، إلى أنـه هـذا النـوع مـن الخطـف يكـون لـه آثـار سـلبية علـى شخصـية القاصـر و 

 .هذا ما يولد عقد نفسية و خوف رهيب في شخصية املجني عليه

و  و الجــذير بالــذكر أنــه هنــان نــوع بــارز مــن الاختطــاف الانتقــامي، و هــو الــذي يكــون فــي حالــة الطــالق

خصوصــا فــي حالــة الــزواج املخــتلط، و الــزواج املخــتلط هــو زواج جزائــري أو جزائريــة بطــرف أجنبــي، و تتمثــل 

العمليــة فــي قيــام أحــد ألاطــراف بخطــف ألاوشد، و العــودة بهــم إلــى بلــده و حرمــان الطــرف آلاخــر مــنهم، و عرفــت 

عـدد ألاطفـال املخطـوفين مـع العلـم أنـه  هذه الظاهرة انتشـارا فائقـا بسـبب تزايـد الهجـرة، ممـا أدى إلـى ارتفـاع

 ســبة الجزائــريين، تشــكل  ســبة مرتفعــة فــي الــدول ألاجنبيــة، خاصــة ألاوروبيــة منهــا، و تعــد مســألة الطــالق فــي 

الـــزواج املخـــتلط مشـــكلة مؤملـــة خاصـــة، خاصـــة فـــي الـــدول الحـــي تعتمـــد تطبيـــة القـــانون إلاســـالمي، فـــي ألاحـــوال 

 ألاحيـــان جنســـية ألاب، و هـــو مـــا يحـــدد القـــانون الواجـــب التطبيـــة الشخصـــية بحيـــث يأخـــذ الطفـــل فـــي أغلـــب

  .(81، صفحة 2518شروف، ماي )

ســـبة و أن أشـــرنا أنـــه مـــن أهـــم العوامـــل النفســـية الـــدافع الانتقـــامي النـــاتج عـــن العالقـــات املتـــوترة و 

جريمة اختطاف بدافع الانتقام من عائلة الطفل الخصومات بين ألاشخا ، و فيما يلي سنورد مثاش عـن 

 .بسبب الخالفات العائلية معهم

ـا مـن طـرف  2516و تعود أحداث القضية إلى سنة 
 
أين تلقت مصالح الشرطة بوشية أم البوا ي بالغ

ولـــي عائلــــة، مفـــاده اختفــــا  ابنــــه فـــي ظــــروف غامضـــة، و فــــور تلقــــي الـــبالغ، عكفــــت مصـــالح الشــــرطة املختصــــة 

علـى تفعيـل جميـع ألافـواج العملياتيـة، تحـت اشـراف الفرقـة املحققـة، ملباشـرة عمليـة بحـث واسـعة و إقليميا 
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تكثيف ــــا عبــــر كامــــل أرجــــا  املدينــــة، باشعتمــــاد علــــى كافــــة إلامكانيــــات املاديــــة و البشــــرية املتاحــــة و كــــذا تكثيــــف  

 .العمل الاستعالماتي العملياتي، باشران جميع الفاعلين في امليدان

بحاث و التحريات املباشرة في شأن هذه القضية مكنت املصالح املحققة من العثور على جثة إن ألا 

الطفل داخل كيس بالستيكي معد لتخزين مادة السميد، حيث بعد تطوية املكان و املعاينة ألاولية مـن قبـل 

الطفــل املختفــي، الطبيــب الشــرعي و بحضــور وكيــل الجم وريــة املخــت  إقليميــا، تبــين أنــه ألامــر يتعلــة بجثــة 

 .الحي كان بها عدة طعنات على مستوى الظ ر و الصدر بواسطة آلة حادة

و باشســتغالل الجيــد ملســرح الجريمــة و كــذا الاســتعالم العمليــاتي و التقنــي ملختلــف مراحــل التحقيــة 

ألاخيــر  املباشــر، خاصــة بــالتركيب علــى املقــربين مــن الطفــل، تبــين تــورط زوجــة عــم الضــحية، و الحــي اعترفــت فــي

بارتكابهــا ل ــذا الفعــل الاجرامــي، بــدافع انتقــامي، و تــم تقــديم ا لــدى مصــالح العدالــة، أيــن تــم ايــداع ا الحــبس 

 .املؤقت

و املـــوازاة مـــع ذلـــ ، و للتكفـــل النفســـا ي و البســـيكولوجي بعائلـــة الضـــحية، تـــم تخصـــي  أخصـــائيين 

مـــع عائلـــة الضـــحية، و بعـــض ألاعيـــان و نفســـانيين، فضـــال عـــن لقـــا ات جواريـــة جمعـــت مصـــالح ألامـــن الـــوطني 

الفـــاعلين فــــي املجتمـــع، تكــــريس سياســــة العمـــل الجــــواري و التضـــامني  الــــذي تنتهجــــه مصـــالح املديريــــة العامــــة 

 . (51-59، الصفحات 2514مارس  13عيساوة، ) لألمن الوطني

 : الدافع الجنس ي -1-8

ورا  ارتكـــــــاب اختطـــــــاف ألاطفـــــــال الاعتـــــــدا  الجنســـــــ ي علـــــــى القاصـــــــر  فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة يكـــــــون الســـــــبب

املخطــوف، و هــذا مــا تؤكــده الاحصــائيات حيــث أغلــب جثــث املخطــوفين الحــي يــتم العثــور عليهــا يكــون معتــدي 

عليهم جنسيا، ويتم قتل م ححل ش يتسنل معرفة الفاعل، و هذا الدافع شرتكاب الجريمـة يكـون وليـد ألامـراض 

، و يعد عامال أساسيا في ظ ور و " الشذوذ الجنس ي" تجة عن الكبت الاجتماعي و هو ما يعرف بالنفسية النا

انتشار ظاهرة اغتيال و قتـل البـرا ة، كمـا يكـون الـدافع إلـى ذلـ  إلادمـان علـى املخـدرات و املسـكرات، و تتجلـى 

لمدمن، و مـا يحـدث نتيجـة ذلـ  عالقة إلادمان بجريمة اختطاف ألاطفال في تغير الحالة العقلية و املزاجية ل

التغير من اختالل في وظائف الادران و التفكير، و بالتالي ضـعف أو فقـدان السـيطرة علـى ضـبط الـذات، ممـا 

يجعـــــل املـــــدمن يطلـــــة العنـــــان لرغباتـــــه و شـــــ واته دون وازع مـــــن ضـــــمير أو خـــــوف مـــــن عقـــــاب شرتكـــــاب جريمـــــة 

 .اختطاف طفل

و تعود أحداث القضـية، إلـى مـا  بدافع الاعتداء الجنس يقضية اختطاف و على سبيل املثال  سرد 

، ايــن تــم تســجيل بــالغ مــن طــرف 2516ســجلته مصــالح الشــرطة القضــائية بــأمن وشيــة ســيدي بلعبــاس ســنة 

 .عائلة مفاده خروج ابنهم القاصر من املسكن العائلي  و اختفا ه في ظروف غامضة
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صــالح الشــرطة املحققــة عــن طريــة تســخير فــور تلقــي الــبالغ تــم إعــداد مخطــط اســتنفار مــن طــرف م 

كافــة إلامكانيــات البشــرية و املاديــة، و كــذا مــن خــالل  شــر ألابحــاث و التحريــات واســعة النطــاق، ليــتم فــي فتــرة 

وجيبة العثور على جثة الطفل محل الاختفا ، و الذي تبين فيما بعد أنه كان ضحية اختطاف من قبل ثالثة 

عليـــه و تـــم  باالعتةةةداء الجنسةةة يوا بقتلـــه عـــن طريــة خنقـــه بعـــد مـــا قــاموا أشــقا  و شـــخ  آخـــر، و الــذين قـــام

، صــفحة 2514مــارس  13عيســاوة، ) بعــدها تقــديم م لــدى مصــالح العدالــة أيــن بــم إيــداع م الحــبس املؤقــت

57). 

عــــراف والتقاليــــد و فـــي قضــــية اعتـــدا  جنســــ ي اخــــرى، لكـــن هــــذه املــــرة تعـــدت كــــل املبــــادئ والقـــيم وألا 

أفريـــل  21حيــث ارتكبـــت فـــي الشـــ ر الفضـــيل شــ ر رمضـــان املبـــارن، أيـــن عرفـــت وشيــة ســـطيف، مســـا  إلاثنـــين 

، حادثـــة اختفـــا  الطفـــل محمـــد بوســـيف ببلديـــة بئـــر حـــدادة بوشيـــة ســـطيف نهايـــة مأســـاوية، حيـــث عثـــر 2522

 .ي اعترف بقتل الضحية وإخفا  جثتهعليه مقتوش ومدفونا، بعد جريمة بشعة وج ت فيها التهمة لجاره الذ

سنة، وهو تلميذ باملرحلة املتوسطة، اختفى عن ألانظـار  13الطفل محمد بوسيف البالغ من العمر 

منذ ليلة ألاحد املا  ي، بعدما خرج من مقر سكناه الكـائن بقريـة الضـواوقة التابعـة لبلديـة بئـر حـدادة، ألدا  

المـي، ومـن سـاعتها لـم يعـد إلـى البيـت مخلفـا حيـرة وسـط أفـراد عائلتـه، صالة التراويح في املسجد القريـب مـن 

وبــدأت رقعــة الحيــرة تتســع بعــدما قضــ ل . الــذين بحثــوا عنــه فــي أرجــا  القريــة، مــن دون أن يعثــروا لــه علــى أثــر

الطفـــل ليلتـــه ألاولـــى بعيـــدا عـــن املنـــبل، لتتحـــول حادثـــة اختفائـــه إلـــى قضـــية رأي عـــام فـــي الوشيـــة، تفاعـــل مع ـــا 

كمـــا تــم  شـــر . كان املنطقــة الـــذين نظمــوا حمـــالت بحــث عـــن محمــد فــي الغابـــات واملنــاطة النائيـــة واملهجــورةســ

وتزامن ذل  مع التحريـات . صورة الطفل عبر صفحات الفايسبون، لكن كل هذه التحركات لم تأت بالجديد

الضـحية البـالغ مـن العمـر  الحي باشـرتها عناصـر الـدرن الـوطني لبلديـة بئـر حـدادة الحـي بلغتهـا شـكون حـول جـار 

وعنـد الاسـتماع إلـى أقـوال املشـتبه فيـه أنكـر فـي البدايــة . سـنة، الـذي شـوهد رفقـة الطفـل فـي ليلـة اختفائـه 35

أن يكــــون لــــه أي اتصــــال مــــع الطفــــل املختفــــي، لكــــن بعــــد مواج تــــه باألدلــــة، اعتــــرف املــــتهم بإقدامــــه علــــى قتــــل 

كلـم عــن 11ب الكائنـة ببلديـة عـين الحجــر علـى بعـد حـوالي الطفـل محمـد ودفنـه بـالقرب مـن مقبــرة علـي بوشـار 

 .مقر سكن الضحية

وبحســب املعلومــات ألاوليــة، فـــإن الطفــل تلقــى ضـــربات ب لــة حــادة علــى الـــرأس كانــت ورا  وفاتــه، ليقـــوم 

وبعـد . املتهم بنقل جثة الطفـل إلـى ألارض املحاذيـة للمقبـرة، أيـن حفـر حفـرة، وقـام بدفنـه  خفـا  آثـار الجريمـة

الاسـتماع للمـتهم بمقــر الـدرن الــوطني اعتـرف بتفاصــيل الجريمـة، ودّل عناصـر الــدرن الـوطني علــى مكـان دفــن 

الجثـــــة، فتنقلـــــت فرقـــــة مختصـــــة رفقـــــة رجـــــال الحمايـــــة املدنيـــــة وتـــــم اســـــتخراج جثـــــة الطفـــــل بحضـــــور أعـــــوان 

نزل خبر مقتل  ليتم الكشف عن بعد التشريح عن وجود اعتدا  جنس ي على الضحية، وقد. الشرطة العلمية

الطفل محمد كالصاعقة على أفراد عائلته وكل سكان بئـر حـدادة، الـذين توافـدوا علـى سـكن الضـحية وسـط 
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حيـرة كبيــرة وصــدمة عنيفـة لــم تع ــدها هــذه املنطقـة آلامنــة، و يبقــى التحقيــة وحـده كفــيال بكشــف مالبســات  

 .مضان، وأطفأت فرحة العيدهذه الجريمة الحي زلزلت بلدية بئر حدادة في العشر ألاواخر من ر 

 العوامل الاجتماعية -8

تعد العوامل الاجتماعية من أهم العوامل الدافعة للجريمة، حيث تدفع الظروف الاجتماعيـة املختلفـة 

بــــاألفراد إلــــى تبنــــي ســــلوكات إجراميــــة و انحرافيــــة  إذ ش يولــــد الفــــرد و هــــو مــــزود بنمــــاذج ســــلوكية معينــــة، بــــل 

النمـاذج مـن خـالل التنشـ ة الاجتماعيـة مـن ج ـة، و مـن خـالل احتكاكـه الخـا  املجتمع هو الذي ينـتج هـذه 

  .(172، صفحة 1441عيساوي، ) بمجتمعه و تبنيه لقواعده و معاييره

ـــ ة  ــــاليب التنشـــ ـــتخدام أســ ــــة و إلاشــــــراف و اســـ ــــ  الرعايــ ــــ  و نقــ ـــم بالتصــــــدع و التفكــ فاألســــــرة الحــــــي تتســـ

القائمة على العنف و التسلط من شأنها أن تـدفع ألافـراد إلـى عـدم القـدرة علـى التكيـف مـع املجتمـع ألاسرية  

و بالتالي ٌيظ ر ميوش إلى الجريمة و الانحراف، فإذا أصاب ألاسرة أي خلل، فإنها حين ذ تهتب و يتخلخل كيانهـا، 

رهم غيـــر متماســـكة، إمـــا لنـــباع بـــين تشـــير إلـــى أن املجـــرمين أســـ  فقـــد دلـــت أغلـــب إلاحصـــائيات فـــي جميـــع الـــدول 

الوالدين أو طالق أو انفصال، كما أن تد ي املستوى املعيش ي لألفـراد مـن شـأنه أن يـدفع بهـم إلـى إيجـاد سـبل 

للتحصــيل املـــالي و بالتــالي قـــد يلجــؤون إلـــى اختطــاف ألاطفـــال مــن ألاســـر الغنيــة طلبـــا للفديــة، كمـــا تــؤثر البي ـــة 

 .لى ارتكاب الجريمةالجغرافية في تشجيع ألافراد ع

ا كـــذل  فـــي  كمـــا تعـــد املدرســـة أيضـــا مـــن العوامـــل الاجتماعيـــة الحـــي تـــؤدي إلـــى إلاجـــرام أحيانـــا و تلعـــب دور 

انتــــــاج املجــــــرمين، حيــــــث أكــــــدت الدراســــــات أن أغلــــــب املجــــــرمين هــــــم مــــــن ش يســــــتطيعون التكيــــــف مــــــع البي ــــــة 

مــا أثبتــت الدراســات تــأثير جماعــة الرفــاق فــي املدرســية، و هــي نتيجــة ســو  املعاملــة الحــي يتلقاهــا مــن معلميــه ك

 .سلون الفرد، فالسلون إلاجرامي ينتج عن مخالطة أصدقا  منحرفين
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يشــكل الســبب الاقتصــادي عــامال أساســيا فــي ظ ــور الجريمــة و خاصــة جريمــة اختطــاف ألاطفــال، حيــث 

ا علــى املســتوى الــداخلي أو الــدولي، و هنــان يمثــل هــذا الســبب التربــة الخصــبة الحــي تــؤدي إلــى انتشــارها، ســ وا  

 .مؤشرين أساسيين هما الفقر و البطالة

ــــطراب  ــــة شضــ ـــين نتيجــ ـــرض شــــــخ  معـــ ـــي تعتـــ ــــة الحـــ ـــن العوامــــــل الاقتصــــــادية الخاصــ فــــــالفقر و البطالــــــة مـــ

اقتصادي تبلور من تحّول أو تقلبات اقتصادية مرأت على املجتمع، أو نتيجة لظروف خاصة أحاطـت بـالفرد 

م الجرائم، لعجز موارد الفرد عن الوفا  بحاجاته الضرورية، ما " روسو" ده، فيرى الفقيه لوح
ُ
أن الفقر هو أ

يـؤدي إلـى ازديـاد أعبـا  املديونيـة و ضـعف مسـتوى النشـاط الاقتصـادي و ركـود السـلع فـي ألاسـواق و انخفـاض 

شــرائية ل ــا و ارتفــاع ألاســعار، و الــدخل القــومي، و هــو مــا يــنعكس علــى العملــة الوطنيــة و انخفــاض القــدرة ال

لقد أثبتت العديد من الدراسات الاقتصادية في بعض الدول أن الفقر و البطالة عامالن من العوامل الحي ش 
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يمكن اغفال ا في رفع معدشت إلاجرام، الحـي يكـون الـدافع فيهـا هـو املـال، و مـن بينهـا جريمـة اختطـاف ألاطفـال  

 نتيجــة حتميـة ملســاوئ نظــام اقتصـادي ســائد فــي مجتمـع مــا، مــا يسـاهم فــي دفــع باعتبـار أن الجريمــة مـا هــي إش 

بعــض العمــال إلــى ســلون ســبل إلاجــرام تعبيــرا عــن شــعور الظلــم و الحقــد و الاســتغالل، فــالتوتر النفســ ي ينــتج 

 بطبيعــة الحــال عــن الضــية الاقتصــادي الــذي يعــا ي منــه الفــرد، مــا يدفعــه إلــى ارتكــاب الجريمــة و منهــا جريمــة

 .(33، صفحة 2518/2514وزا ي، ) الاعتدا  على ألاموال تحت ضغط الفقر و الحاجة
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يمكـن أن يكـون الغـرض مـن جريمـة اختطـاف ألاطفــال ماديـا محضـا، و يكـون انتشـارا فـي املجتمعـات الحــي 

 الفقــر و البطالــة 
َ
و هــذا و إن كــان يشــبه الســرقة إش أنــه لــيس كــذل ، و   -ســابقا كمــا أشــرنا -يســود فيهــا عــامال

يكـــون الاختطـــاف فـــي الغـــرض املـــادي لتلبيـــة الرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى املـــال مـــن شـــخ  أو مـــن جماعـــة أو مـــن 

 .مؤسسة ما

ـــبيل املثــــال  ســــرد  قضةةةةية اختطةةةةاف بةةةةدافع الحصةةةةول علةةةةى مبلةةةةل مةةةةالي يدينةةةةه لعائلةةةةة الطفةةةةل وعلــــى سـ

ـــــائع ال. الضةةةةةةحية ــــود وقـ ـــنة تعــ ــ ــــى سـ ـــية إلــ ــ ـــين 2511قضـ ــ ــــة عـ ــــأمن وشيــ ـــــائية بــ ـــــرطة القضـ ـــــالح الشـ ـــــت مصـ ، أن تلقـ

تيموشــنت بــالغ مــن طــرف أحــد املــواطنين مفــاده اختفــا  ابــنهم فــي ظــروف غامضــة مــع تلقــيهم لرســالة مفادهــا 

 .طلب فدية مقابل إطالق سراح الطفل

ـــع النيابـــــة املحليـــــة  فـــــور تلقـــــي الـــــبالغ، عكفـــــت مصـــــالح الشـــــرطة املختصـــــة إقليميـــــا، بالتنســـــية الـــــدائم  مــ

املختصــة علــى تفعيـــل جميــع ألافـــواج العملياتيــة تحـــت إشــراف الفرقــة املحققـــة ملباشــرة عمليـــة بحــث واســـعة 

وتكثيف ــــا غيــــر كامــــل أرجــــا  املــــدين ، باشعتمــــاد علــــى كافــــة إلامكانيــــات املاديــــة والبشــــرية املتاحــــة وكــــذا تكثيــــف 

 .علين في امليدانالعمل إلاستعالماتي العملياتي، بإشران جميع الفا

ألابحاث والتحريات سمحت املصالح املحققة من العثور على الطفل بحالـة نـحية جيـدة، وتحديـد   

هوية املشتبه فيه، ويتعلة ألامر برعية مغربي، يعمل كبنا  لدى عائلـة الطفـل الضـحية، وبمواصـلة للتحقيـة 

ل إلاجرامـــي هـــو الحصـــول علـــى مبلـــغ مـــالي ثـــم التوصـــل إلـــى أن اســـباب ودوافـــع اقتـــراف املشـــتبه فيـــه ل ـــذا الفعـــ

، 2514مــــارس  13عيســــاوة، ) يدينـــه لعائلــــة الطفــــل الضـــحية مقابــــل أعمــــال البنــــا  الحـــي قــــام بهــــا ل ـــذه العائلــــة

 .(54صفحة 

إلـــى و الجـــدير بالـــذكر و مـــن أجـــل الحصـــول علـــى املـــال، فـــي جـــرائم اختطـــاف ألاطفـــال قـــد يلجـــأ الجـــا ي 

 .طلب فدية

وأحـداث هـذه القضـية تعـود إلـى سـنة . قضةية اختطةاف بةدافع طلةب فديةةوعلى سبيل املثال  سرد 

أيــن تقــدم أحــد املــواطنين أمــام مصــالح الشــرطة بــأمن وشيــة بســكرة قســم التبليــغ عــن عــدم عــودة ابنــه  2511
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ســـة الحـــي يـــدرس بهـــا، فـــي نفـــس ســـنوات إلـــى املنـــبل العـــائلي بعـــد خروجـــه مـــن املدر  57القاصـــر البـــالغ مـــن العمـــر  

 .الوقت صرح أنه تلقى اتصال هاتفي مفاده طلب فدية مقابل إطالق سراح ابنه

عملــــت املصــــلحة املطلقــــة فــــور تلقــــي الــــبالغ علــــى تكثيــــف ألابحــــاث والتحريــــات مــــع تكليــــف فــــوج مــــن   

املختفــي  محققـين ألجـل الوقـوف خصوصــا علـى هـذه القضـية العيــد الوصـول إلـى تحديـد مكــان تواجـد الطفـل

 .بالتنسية الدائم مع النيابة املحلية املختصة إقليميا

وباشنتشار والتوزيع املدروسين لعناصر الشرطة بامليدان شكل نـوع مـن الخنـاق للمشـتبه فيـه الـذين   

قــاموا بــالتخلي عــن الطفــل واطــالق ســراحه دون الاعتــدا  عليــه، وبمواصــلة التحقيــة تــم التوصــل إلــى مرتكبــي 

جرامــي حيــث يتعلــة ألامــر بأحــد أفــراد عائلــة الطفــل الضــحية أيــن اعترفــوا بــأن دافــع اختطــاف م هــذا الفعــل إلا 

 .(57، صفحة 2514مارس  13عيساوة، ) للطفل هو الحاجة إلى املال بسبب الديون امللقات على عاتق م

ـــة  ــ ـــبيل تحقيــ ــ ــــي ســ ــــه و فـــ ـــا أنـــ ــ ـــــه هنــ ـــــا التنويــ ألاغـــــــراض املاديـــــــة و الحصـــــــول علـــــــى املـــــــال، يلجـــــــأ و ش يفوتنــ

املختطفـون إلــى ارتكــاب جـرائم أخــرى إلــى جانــب جريمـة الاختطــاف و الحــي ش تقــل فضـاعة و بشــاعة عنهــا و منهــا 

جريمـــــة الاتجـــــار باألطفـــــال، إذ يتحولـــــون إلـــــى ســـــلعة تجاريـــــة، كمـــــا يـــــتم اســـــتغالل م فـــــي ألاعمـــــال غيـــــر املشـــــروعة 

بالبشر أرباحا طائلة علـى عصـابات الجريمـة املنظمـة، مـا يـؤدي إلـى تفشـ ي الفسـاد علـى كالبغا ، إذ ُيدر الاتجار 

 .نطاق عالمي، كما أن ألارباح املتأتية من الاتجار باألطفال تغذي أ شطة إجرامية أخرى 

كمــا أن اختطــاف ألاطفــال قــد يكــون بغــرض ســرقة أعضــائهم و املتــاجرة بهــا، و هــذه الجريمــة تــدخل 

 .بالبشر، سوا ا ألغراض طبية أو من أجل الشعوذة أو من أجل الحصول على املالضمن املتاجرة 
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يقصد بالثقافة مجموعة القـيم الحـي يتشـكل علـى أساسـ ا الضـمير الفـردي و الجمـاعي فـي املجتمـع، و مـن 

ي فقـط، بـل تتعـدى إلـى كـل أبرز وسائل نقل هذه القيم من ا سان إلى آخر، إش أنها ش ترتبط بالجانب إلايجاب

مــا هــو ســلبي، و تصــبح الثقافــات الســلبية طريــة و نتــاج شرتكــاب الجــرائم، و هــذا مــا يعــرف بالج ــل فــي انتشــار 

الخرافـــات و العـــادات الســـي ة و ضـــعف الا ســـان و اللجـــو  إلـــى الجريمـــة، إذ أن أهـــم العوائـــة جـــرا  الج ـــل فـــي 

ة هي السحر و الشعوذة ، و اليوم في كثير مـن الـدول، بمـا فيهـا املجتمعات و الحي تقف في وجه التنمية الثقافي

الجزائـــر، أصـــبح الطفـــل نفســـه أو جســـمه كلـــه او جـــز  منـــه أحـــد مـــواد أو عناصـــر تحضـــير الســـحر الحـــي يعتمـــد 

 .عليها الساحر و املشعوذ

ريمـة أن املمارسات السحرية و الشعوذة من أبرز العناصر املتصلة بجريمة الاختطاف بصورة عامـة و ج

اختطــــــاف ألاطفــــــال بصــــــورة خاصــــــة، شرتباط ــــــا بالجانــــــب الخفــــــي الغيــــــر الظــــــاهر للعيــــــان، و الــــــذي لــــــه أهــــــداف 

للحصـول علــى أعضــا  بشــرية شســتخدام ا فــي الســحر، و أسـ ل طريقــة للحصــول عليهــا هــي اختطــاف أطفــال و 

 .قتل م و التنكيل بجث هم و استعمال أعضائهم لنجاح املمارسات السحرية
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أحـــداث هـــذه القضـــية  .قضةةةية اختطةةةاف بةةةدافع ممارسةةةة طقةةةوس الشةةةعوذةاملثـــال  ســـرد  وعلـــى ســـبيل 

تعــود إلــى وشيــة تيسمســيلت أيــن تقــدم أحــد ألاشــخا  أمــام مصــالح الشــرطة القضــائية يــأمن الوشيــة، قصــد 

 .إلابالغ عن إختفا  ابن أخيه في ظروف غامضة

الشــأن مكنــت مــن العثــور علــى الطفــل ألابحــاث والتحريــات املباشــرة مــن طــرف عناصــر الشــرطة فــي هــذا  

الضـــحية فـــي وقـــت قياســـ ي بإحـــدى املنـــاطة املعزولـــة بالوشيـــة فـــي حالـــة جـــد حرجـــة تظ ـــر عليـــه آثـــار جـــروح علـــى 

 .مختلف أنحا  جسمه باستعمال سالح أبيض

مختلـــف مراحـــل التحقيـــة املباشـــر خاصـــة بـــالتركيب مـــع املقـــربين للطفـــل تبـــين تـــورط كـــل مـــن والـــد الطفـــل 

ذا أعمامــه وأبنــا  عمومتــه الــذين قــاموا باشعتــدا  عليــه قربانــا إلــى الجــن فــي إطــار ممارســة طقــوس الضــحية وكــ

الشــــعوذة مــــن أجــــل العثــــور واســــتخراج الكنــــب املزعــــوم، فــــي ألاخيــــر تــــم تقــــديم م لــــدى مصــــالح العدالــــة ايــــن تــــم 

ـــــبة إلا  ــــع سـ ـــــد مــ ـــل العمـ ــ ــــة القتـ ـــــرار، محاولــ ــــة أشـ ــــوين جمعيــ ـــــة تكــ ـــــن جريمـ ـــــت عـ ـــــبس املؤقـ ـــــداع م الحـ ـــــرار، إبـ صـ

 . (58، صفحة 2514مارس  13عيساوة، ) الاختطاف والتعذيب

 الانحالل ألاخالقي و ضعف الوازع الديني -6

ان انهيــــار القــــيم ألاخالقيــــة لــــه أســــوأ ألاثــــر فــــي املجتمعــــات مــــا يرفــــع معــــدل الجريمــــة ويســــ ل علــــى ألافــــراد 

تمنعــه مــن القيــام بــذل  وغيــاب الــوازع الــديني مــن أكبــر وأخطــر ألاشــيا   ارتكابهــا كــون لــيس لديــه قــيم أخالقيــة

الحــي تــؤدي شرتكــاب الجريمــة، فــال رادع لإل ســان يرجعــه عــن ارتكابهــا، فــالوازع الــديني أقــوى شــ ي  ممكــن يمنــع 

، " الــدين أفيــون الشــعوب" إلا ســان مــن ارتكــاب الجــرائم، كمــا قــول قــديما علــى يــد احــد الفالســفة الفر ســين 

ي يـؤثر فـيهم ححـل درجـة التقـدير فينصـاعون ألحكامـه دون تفكيـر، فـال أحـد يقـوى علـى مخالفـة تعـاليم دينـه، أ

فــــالوازع الــــديني أقــــوى مــــا يمكــــن أن يمنــــع الا ســــان مــــن ارتكــــاب الجريمــــة، ومنــــه انهيــــار الــــوازع الــــديني هــــو فــــتح 

عتــــدا  علــــى حريتــــه وعلــــى كافــــة املجــــال للقيــــام بــــالجرائم دون رادع ححــــل و ان كانــــت القيــــام بخطــــف طفــــل والا 

 . (89، صفحة 2518شروف، ماي ) حقوقه

 . آثار جريمة اختطاف ألاطفال: ثالثا

تعتبر جريمة اختطاف ألاطفال من أبشع و أشنع الجرائم الحي عرفتهـا إلا سـانية، ذلـ  ألن ضـحاياها 

الثامنة عشر، و هم من الف ات ألاضعف في املجتمع، الحي يقع هم من ألاطفال الذين تقل أعمارهم عن سن 

 .على عاتة الدولة و املجتمع على حد سوا ، حمايتهم و رعايتهم و تنش تهم تنش ة صالحة

و هذه الجريمة البالغة الخطورة ل ا دوافع و عوامل تدفع بالجا ي إلى ارتكابهـا، و تـزداد خطـورة الجريمـة 

مة الحي تترك ا على نفسية الجا ي و علـى اسـتقرار و أمـن املجتمـع، و فيمـا يلـي سـنتناول بالنظر إلى آلاثار الجسي

 .هذه آلاثار
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 آثر جريمة اختطاف ألاطفال على الطفل املختطف -1 

تعد جريمة اختطاف ألاطفال من أخطر الجرائم و أبشع ا، ملا ل ا من آثار نفسـية خطيـرة علـى املختطـف 

تقــع علــى ألاطفــال القصــر الــذين هــم مــن ج ــة غيــر بــالغين، ممــا يجعل ــم  و علــى أهــل املختطــف، خاصــة و أنهــا

فريسة س لة في متناول الشخ  املخت ، و من ج ة أخرى يمكن أن يغرر بهم و يسخرهم ألغـراض أخـرى، 

ـــا ألغــــــراض  ــــؤش  ألاطفــــــال و إنمـــ ــــوه هــ ـــذنب اقترفــ ــــيهم و قــــــتل م ش لـــ ــــة تعــــــذيبهم و الاعتــــــدا  علــ ـــن إمكانيــ ــــ  عـــ ناهيــ

مــن طــرف عصــابات إجراميــة منظمــة و قــد تكــون أحيانــا مجــرد تصــفية حســابات ش أقــل مــن  شــيطانية أخــرى 

ذلــ  و ش أكثــر أو بهــدف الحصــول علــى منفعــة ماليــة أو مصــلحة معينــه، أو لالبتــباز و الطمــع فــي فديــة أو بــدافع 

ا وخيمة على نفسية املج  .ني عليهالانتقام، لذل  كان ألاطفال ضحية ل ا، إذ تترن هذه الجريمة آثار 

إن الطفل ضحية جريمة الاختطاف، و بحكـم خصوصـية مرحلـة الطفولـة بالنسـبة لـه، و ضـعف قدراتـه 

ـــل  ــــه، و هـــــذا بفـــــرض أن الطفــ ـــاف أثـــــرا بالغـــــا عليـ ـــا، فـــــإن لجريمـــــة الاختطــ ـــاز بهــ ــــة الحـــــي يمتــ ـــمانية و العقليـ الجســ

ــا، و لــم يــتم ارهــاق روحـه مــن طــرف الجنــاة، الـذ ين فــي أغلــب ألاحيــان تنتهــي املختطـف قــد تــم العثــور عليـه حي 

عمليات اختطاف م و املقترنة بالعديد من الجرائم، كاشعتدا  الجنس ي و التعنيف و غيره من ضروب املعاملة 

القاســــية بإرهــــاق روح هــــؤش  ألاطفــــال ألابريــــا  و التنكيــــل بجثــــ هم و اخفا هــــا، ممــــا يصــــعب عمليــــة ايجادهــــا و 

 .القبض على الجناة

طافه من قبل الذئاب البشرية، ش ش  و إن لفعلتهم الشنيعة أثرا بالغا عليهم و أن الطفل الذي تم اخت

على أهاليهم، و علـى تكـوين شخصـياتهم فـي املسـتقبل، إذ أشـار الاخصـائيون النفسـانيون و أهـالي الضـحايا، أن 

وج هــؤش  ألاطفــال تظ ــر علــيهم عالمــات الخــوف الشــديد مــن أي شــ ي  و مــن أي شــخ  غريــب، و فوبيــا الخــر 

 مــــن كــــوابيس و أحــــالم مز جــــة و تبــــّول ش إرادي، 
 
مـــن املنــــبل و الاحتكــــان بــــاألغراب، إضــــافة إلــــى مــــا يعــــانوه لــــيال

 .ناهي  عن ا عدام الثقة في النفس الحي تؤثر على نتائج م املدرسية

مـــن آلاثــــار الغيــــر مرغــــوب فيهـــا و الحــــي تــــنجم جــــرا  تعـــرض الطفــــل لالختطــــاف ينــــتج عنـــه ضــــعف الثقــــة فــــي 

والشـــعور با حبـــاط و امليـــل الــــى العـــدوان با ضـــافة الـــى القلــــة و الشـــعور بـــالعجز و الـــنق  و الصــــراع  الـــنفس

فلقد كشـفت نتـائج الدراسـات الحـي أجريـت . الداخلي خاصة اللذين يتعرضون لالغتصاب و التحرش الجنس ي

مة إلاسـا ة الحـي قـد على ألاطفال ضحايا الاختطاف عن صورة إكلينيكية واضحة املعالم تكمن بؤرتها في صـد

تتبــدى آثارهــا فيمــا يعــرف باضــطراب ضــغوط مــا بعــد الصــدمة عنــد ألاطفــال وهــو اضــطراب يظ ــر فــي متالزمــة 

الخوف الشديد وال لع والسلون املضطرب أو غير املستقر ووجود صور ذهنية أو أفكار أو ) من ألاعراض مثل 

ــــة ادراكــــــات أو ذكريــــــات متكــــــررة وملحــــــة عــــــن الصــــــدمة وألاحــــــالم امل ــــوابيس ) ز جــ ـــلون ( الكــ ــ ــــوم والسـ ــــا  النــ أثنــ

إن املشـــكالت النفســـية والســـلوكية الناتجـــة . إلا ســـحابي والاســـتثارة الزائـــدة وصـــعوبة التركيـــب وصـــعوبات النـــوم

عن صـدمة الاختطـاف تظـل قائمـة و شـطة التـأثير علـى الصـحة النفسـية للطفـل ألنهـا بقيـت كخبـرة والصـدمة 

ســــلوكيات شــــاذة وغريبــــة وتشــــمل عــــادات غريبــــة فــــي ألاكــــل والشــــرب  تعــــيش مــــع الطفــــل والطفــــل يعــــيش مع ــــا
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والنــوم والســلون الاجتمــاعي واضــطراب فــي النمــو الــذهني والعجــز عــن الاســتجابة أو للمنبهــات املؤملــة كمــا يظ ــر  

ــــ   ــــوم الــــــذات والشــ ــــوف ولــ ــــت والخــ ـــار والكبــ ــــؤش  ألاطفــــــال أعــــــراض انفعاليــــــة تتضــــــمن الغضــــــب وإلانكـــ لــــــدى هــ

، صـفحة 2519نـوفمبر  25،21مصـبايح، ) خفاض تقدير الـذات والشـعور بالـذنب والـبالدةوالشعور بالعجز وان

11). 

 أثر جريمة اختطاف ألاطفال على املجتمع -8

 عيش في الوقت الراهن حقيقة جريمة خطيرة من أخطر الانحراف الاجرام، وهـي جريمـة الاختطـاف الحـي 

علـى مسـتوى الجزائـر أو علـى مسـتوى بـا ي الشـعوب ألاخـرى بشـكل مخيـف يـدعو للقلـة ويبعـث تزايد انتشارها 

علـــى الاهتمـــام، أصـــبح مـــن الضـــروري أن يحســـب ل ـــا حســـابا محكمـــا فـــي وجـــوب اتخـــاذ تـــدابير فعالـــة ملقاومتهـــا 

 .بجميع أشكال ا سوا  أكان الاختطاف شمرأة أو طفل أو طائرة

ـــ  ـــاف ألاطفـ ال مـــــن الجــــرائم الحساســــة، وأحـــــد القضــــايا املعروفـــــة بــــل امللفتـــــة واملالحــــظ أن جريمــــة اختطــ

لالنتبــاه كونهــا ســلون متعمــد وعــدوا ي علــى الحريــة الشخصــية وانتهاكــا صــارخا علــى بــرا ة الطفولــة، مــن طــرف 

عصابات اجرامية منظمة يمتد أثره سلبيا على أمن املجتمع، وتزداد فضاعتها بجميع آثارها السلبية، إذ فيهـا 

ســـر والاعتـــدا  علـــى ألاعـــراض، وإضـــاعة اســـتقرار ألاســـر وتماســـك ا، فإنـــه كـــان ضـــروريا مقاومـــة هـــذه تخويـــف ألا 

الجريمــة والتصــدي ل ــا مــن قبــل كــل الج ــات الحكوميــة واملدنيــة فــي ظــل اســتفحال حــوادث ألاطفــال بتعــذيبهم 

وإن كـــان الــــبعض وقـــتل م وححـــل التمثيــــل بجثـــ هم، كمــــا أنهـــا ذات منمــــى متنـــامي وخطيـــر فــــي جميـــع دول العــــالم 

يقـــول أن الاختطـــاف يمـــارس مـــن طـــرف الجماعـــات إلارهابيـــة املنظمـــة للحصـــول علـــى منفعـــة ممكـــن أن تكـــون 

 .سياسية أو مادية

ـــا وأصــــعب الظـــــواهر فـــــي العـــــالم والجزائـــــر   ـــا أو عمليــ ـــم القضـــــايا ســـــوا  نظريــ ـــن أهـ ـــا أن هـــــذه املســـــألة مــ وبمـ

ـــى امل ـــا علـ ـــة، يســــتوجب مواج تهـ ســـــتوى الــــداخلي والخــــارجي واتخــــاذ إلاجـــــرا ات خصوصــــا علــــى نحــــو يــــدعو للقلــ

الالزمــــة الحــــي تحقــــة حمايــــة لألطفــــال مــــن أي شــــكل مـــــن أشــــكال الاعتــــدا ، كــــونهم جــــز  ش يتجــــزأ مــــن ألاســـــرة 

 .واعتبارهم الحلقة ألاضعف في املجتمع

مما و عموما فإن جريمة اختطاف ألاطفال تؤدي إلى الاخالل بالنظام العام و بالسلم و ألامن العموميين 

يـــؤثر ســـلبا علـــى مصـــالح الدولـــة الجزائريـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، نظـــرا لتعـــرض ســـالمة املجتمـــع و أمنـــه للخطـــر، ألنهـــا 

جريمــــة تقــــع مباشــــرة علــــى الحريــــة الشخصــــية لإل ســــان و علــــى حــــة مــــن حقوقــــه ألاساســــية املكرســــة بموجــــب 

 .حياةالرساشت السماوية و التشريعات الدولية و الدساتير الوطنية و هو الحة في ال
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 :خاتمة 

إن جريمة اختطاف ألاطفال تنعكس سلبا على أمن وسالمة ألاسر و املجتمع و تهدد استقرار ووحدة 

الدولــة، لــذا مــن الضــروري اتحــاذ كــل إلاجــرا ات و آلاليــات املناســبة و الضــرورية ملكافحــة هــذه الظــاهرة و إن 

 .ةتطلب ألامر تطبية عقوبة إلاعدام على كل من ارتكب هذه الجريم

وش مجـــال للحـــديث عـــن وجـــود اتفاقيـــات دوليـــة بشـــأن عـــدم تنفيـــذ عقوبـــة إلاعـــدام وخاصـــة فـــي مثـــل   

 .هذه الجرائم

وأنــه كنتيجــة هامــة فــي هــذا البحــث شبــد مــن قيــام كــل مؤسســات املجتمــع املــد ي بــدورها ألن الجميــع   

 .مستا  و الجميع مستهدف وم دد، وشبد من التوعية و إلارشاد و النصح

 :وتقترح ما يلي 

 .ضرورة الحس املد ي بخطورة هذه الجرائم -

 .ضرورة إلانصياع إلى الوازع الديني  -

 .ضرورة سن قوات قانونية كفيلة بردع الجناة  -

 .ضرورة أخذ الحيطة و الحذر وتوطيد العالقات بين أفراد كل املجتمع  -

يـــل عقوبـــة إلاعـــدام و رفـــع تســـليط أقصـــ ل العقوبـــات كـــإجرا ات ردعيـــة ملرتكبـــي الجريمـــة وإعـــادة تفع -

الحظــــر عــــن تنفيــــذها باعتبارهــــا الحــــل ألامثــــل لــــردع املختطفــــين، وتط يــــر املجتمــــع مــــن كافــــة الجــــرائم 

 .والعمل على تطبيق ا حصرا على جرائم اختطاف ألاطفال

املطالبــة برفـــع الحظـــر عـــن تنفيـــذ عقوبـــة إلاعـــدام باعتبارهـــا الحـــل ألامثـــل لـــردع املختطفـــين، وتط يـــر   -

 .من كافة الجرائم والعمل على تطبيق ا حصرا على جرائم اختطاف ألاطفالاملجتمع 

ضـرورة تظـافر الج ـود الوطنيـة والدوليـة للحـد مـن ظـاهرة الجريمـة بكافـة أشـكال ا، ومكافحتهـا بكـل   -

 .الطرق املتاحة

 .تكثيف الحمالت التحسيسية بهدف  شر الوعي حول خطورة هذه الجريمة  -

 :قائمة املراجع

اسةةةتئجار الصةةةبي املميةةةز فةةةي الفقةةةه الاسةةةالمي و اتفاقيةةةة (. 2554ســـبتمبر . )ابـــراهيم عبـــد هللا البـــديوي الســـبيعي

 .، الكويت(53العدد )مجلة الحقوق للدراسات القانونية و الشرعية. ألامم املتحدة لحقوق الطفل

دار : بيــروت(. 51، املجلــد 9إلاصــدار ) لسةةان العةةرب(. 2551. )ابــن الفضــل جمــال الــدين بــن مكــرم ابــن منظــور 

 .صادر للنشر

أطروحـــة ) جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال فـــي التشـــريع الجزائـــري و الاتفاقيـــات الدوليـــة(. 2518/2514. )آمنـــه وزا ـــي

جامعـــــة محمـــــد : كليـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم السياســـــية، بســـــكرة(. دكتـــــوراه الطـــــور الثالـــــث فـــــي الحقـــــوق 

 .خيضر
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ـــان محمــــــد الجــــــا  ــــة : مصــــــر. دراسةةةةةةة مقارنةةةةةةة-الحمايةةةةةةة الجنائيةةةةةةة لحقةةةةةةوق الطفةةةةةةل(. 2519. )بري ايمــ دار الجامعــ

 .الجديدة

مجلـــة . جريمةةةة الاختطةةةاف فةةةي الفقةةةه الاسةةةالمي و قةةةانون العقوبةةةات الجزائةةةري (. 2517جـــوان . )صـــباح هـــواري 

 (.8العدد )2آفاق العلوم، الجز  

دار الفكـر : مصـر(. 1إلاصـدار ) قتصةادي لألطفةالجرائم الاستغالل الا(. 2511. )صالح رزق عبد الغفار يـو س

 .و القانون 

مداخلــة . أركــان جريمــة اختطــاف ألاطفــال فــي التشــريع الجزائــري (. 2514مــارس  13. )طـارق فــتح الــدين بلقاســم

. قــرا ة قانونيــة فــي الواقــع و آلافــاق-جريمــة اختطــاف ألاطفــال فــي الجزائــر: امللتقــى الــوطني املوســوم ب

 .كلي محند أولحاججامعة آ: البويرة

الـــدار : بيـــروت.  أسسةةةه و تطبيقاتةةةه العلميةةةة -علةةةم الةةةنفس الجنةةةائي(. 1441. )عبـــد الرحمـــان محمـــد عيســـاوي 

 .الجامعية 

 .املكتب الجامعي الحديث: مصر. جريمة اختطاف الاشخاص(. 2554. )عبد هللا حسين العمري 

دراسةة مقارنةة بةين الفقةه الاسةالمي و -جريمةة خطةف ألاطفةال القصةر (. 2513جـوان . )عبد املجيـد بوكركـب

 (.52العدد )1مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعية، مجلد . القانون الجنائي الجزائري 

 .دار الكتب القانونية: مصر. جريمة الاتجار بالبشر(. 2511. )عمر أكرم دهام

 .دار الفكر: اسوري(. 1إلاصدار ) الجريمة و اسبابها و مكافحتها(. 2553. )عمر معي الدين حوري

 .دار ال دى: عين مليلة. جريمة الاختطاف(. 2513. )عنتر عكي 

 .جامعة الجزائر(. مذكرة ماجستير)جريمة اختطاف القصر(. 2515/2511. )فريدة مرزو ي

مداخلـــة . ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفـــال فـــي الجزائـــر بـــين العوامـــل و آلاثـــار(. 2519نـــوفمبر  25،21. )فوزيـــة مصـــبايح

 .طرابلس. الحماية الدولية للطفل:لي املوسوم ب املؤتمر الدو 

العدد )مجلة الندوة للدراسات القانونية. ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري (. 2513. )فوزية هامل

1.) 

دراسةةةةةة -جريمةةةةة الخطةةةةف فةةةةي ضةةةةةوء مكافحةةةةة الارهةةةةاب و قةةةةانون العقوبةةةةات(. 2512. )كمــــال عبــــد هللا محمــــد

 .دار الحامد للنش: نعما(. 1إلاصدار ) مقارنة

 .دار النشر الجامعي: مصر(. 1إلاصدار ) العلوم املؤثرة في الجريمة و املجرم(. 2558. )محمد علي سكيكر
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مداخلة مقدمـة . -مف وم ا و أسبابها -ظاهرة اختطاف ألاطفال في الجزائر(. 2514, مارس 13. )مختار بن قوية 

ـــى امللتقــــى الــــوطني املوســــوم ب ـــع و  -ألاطفــــال فــــي الجزائــــرجريمــــة اختطــــاف :إلـ قــــرا ة قانونيــــة فــــي الواقـ

 .جامعة آكلي محند أولحاج: البويرة. آلافاق

ألاسةةباب، ألاغةةراض و آليةةة املكافحةةة فةةي ظةةل القةةانون -جريمةةة اختطةةاف ألاطفةةال(. 2518مــاي . )مــراد شــروف

 .مجلة آفاق للبحوث و الدراسات . الجزائري و الاتفاقيات الدولية

دور املديريــــــة العامــــــة لألمــــــن الــــــوطني فــــــي الوقايــــــة و املكافحــــــة مــــــن جريمــــــة (. 2514مــــــارس  13. )نبيلــــــة عيســــــاوة

ــــوم ب ــــوطني املوسـ ــــة للملتقـــــى الـ ـــاف ألاطفـــــال، مداخلـــــة مقدمــ ــــي :"اختطــ ـــاف ألاطفـــــال فــ جريمــــــة اختطــ

 .جامعة آكلي محند أولحاج: بويرة. قرا ة قانونية في الواقع و ألافاق -الجزائر

 .دار الجامعة الجديدة: مصر.  السلوك إلاجرامي (.2558. ) سرين عبد الحميد نبية
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 الخوف من  إلاختطاف و آثاره السلبية على شخصية املتعلم في املرحلة إلابتدائية 
 المية  حسين. د

 الجزائر/ البويرة، جامعة أكلي محند أولحاج، "ب"أستاذة محاضرة قسم 

 غزال ليلية. د

 الجزائر/ 58الجزائر ، سعد هللا جامعة أبو القاسم، "ب"أستاذة محاضرة قسم 

 :امللخص

حيــث شــ دت هــذه ألاخيــرة تفشـــ ي  ،تعتبــر ظــاهرة الاختطــاف مشــكلة خطيــرة تعــا ي منهــا مختلـــف بلــدان العــالم

ظـاهرة الاختطـاف والاختفـا  فـي آلاونـة ألاخيـرة بشـكل غيـر مسـبوق ومتـبامن، وهـذا مـا دفـع بالعـائالت إلـى إعــالن 

 .حيث تترن هده الظاهرة آثار ضارة على الطفل املتمدرس والوالدين، حالة طوارئ 

 .فمن الناحية التربوية نجد الاختطاف يؤثر سلبا على شخصية ونفسية املتمدرس  في التعليم الابتدائي 

ول ذا جا  موضـوع مـداخلتنا  لقـا  الضـو  حـول ظـاهرة الاختطـاف والخـوف منـه وألاسـباب الحـي تقـف ورا ه 

 .لسلبية لشبح الاختطاف على شخصية املتعلم في الطور الابتدائيا وآلاثار 

 ، املرحلة الابتدائيةالاختطاف، الاختفا ، املتعلم، الخوف :+الكلمات املفتاحية

 

Fear to kidnapping and harmful impacts of threat on the personality of primary 

school students 

 

Abstract: 

Kidnapping is a severe problem that affects many countries throughout the world, with the 

latter seeing an unprecedented and simultaneous epidemic of kidnapping and disappearance, 

prompting families to proclaim a state of emergency. From an educational standpoint, we 

discover that kidnapping has a negative impact on a student's personality and mentality in 

primary school . 

As a result, the focus of our intervention was on the phenomenon of kidnapping and the fear 

of it, as well as the causes for it and the harmful impacts of threat of kidnapping on the 

personality of primary school students. 

Key word s: Fear, Kidnapping, Disappearance,  Learner, Primary school. 
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 : مقدمة 

الابتدائية بشكل خا  من الظواهر املقلقة  ل بشكل عام و ألاطفال في املدارستعد ظاهرة اختطاف ألاطفا   

إلـــى اصـــطحاب أبنـــائهم الصـــغار إلـــى املـــدارس خوفـــا مـــن  الجزائـــر خـــالل الســـنوات ألاخيـــرة، مّمـــا دفـــع ألاوليـــا فـــي 

و هو ما خلة خوفـا ورعبـا بـين ألاهـالي، ، الاختطاف والاغتصاب ، مصطفين يومنا أمام املؤسسات التعليمية 

دعـا مـن طـرف وفي انتظار قوانين أكثـر ر  .واستنفارا أمنيا عاليا ملواج ة هذه الظاهرة وتقديم املجرمين للعدالة

باتخــــاذ إجــــرا ات صــــارمة ضــــد املختطفــــين للبــــرا ة، بــــدأت معظــــم العــــائالت باتخــــاذ  الحكومــــة الحــــي اســــتعجلت

هــذه الظــاهرة الحــي تســتلزم تفعيـــل  .إجــرا ات صــارمة أثنــا  تنقــل ألاطفــال إلــى املــدارس أو اللعــب فــي الســاحات

 ألاوليــا  و إفــادتهم بــبغض آلاليــاتالج ــود مــن أجــل إيجــاد حلــول و مقترحــات و أســاليب فّعالــة  زالــة مخــاوف 

نهم من ف م أبنائهم و حمايتهم عوض الاصطفاف يوميا أمام املدارس 
ّ
ملرافقة أوشدهـم مـن  الابتدائيةالحي تمك

 .و إلى املدرسة

تصــــين النفســــانيين وغيــــرهم مــــن الجمعيــــات املدافعــــة عــــن حقــــوق الطفــــل أن العديــــد مــــن وأرجــــع معظــــم املخ

إلــى أســباب ماديــة بالدرجــة ألاولــى، وينــدرج هــذا فــي إطــار املتــاجرة باألعضــا  البشــرية ترجــع  حــاشت الاختطــاف 

ســـوا  ألغـــراض طبيـــة أو مـــن أجـــل الشـــعوذة، حيـــث تســـجل معظـــم قضـــايا اختطـــاف أطفـــال مـــن أمـــام أبـــواب 

ارس من الطورين الابتدائي وعادة من املتوسط مباشرة بعد خروج م من املدرسة، خاصة أول ـ  الـذين املد

يضــطرون لقطــع مســافات بعيــدة للوصــول إلــى املدرســة، أيــن تســتهدف م عصــابات تعمــل علــى الاعتــدا  علــيهم، 

يــات أن أغلـــب حـــاشت ســـاعة مــن التبليـــغ، فـــي حــين أثبتـــت التحر  98فــي املقابـــل قــوات ألامـــن ش تتحـــرن إش بعــد 

ـــة بجــرائم الاعتــدا  الجنســ ي، إذ أخــذت ظــاهرة 
ّ
القتــل تــتم ســاعات قليلــة بعــد الاختطــاف وخاصــة عـــندما يتعل

خطف ألاطفال منمى آخر بالبالد، و ضحايا الجرائم البشعة الحـي ترتكـب فـي حـّة الطفولـة الجزائريـة، فقائمـة 

تبقــــى الحلــــول منعدمــــة مــــن أجــــل حمايــــة مســــتقبل  الضـــحايا طويلــــة جــــّدا وألاســــباب مختلفــــة ومتعــــددة، لكــــن

 . الجزائر من الاختطاف والاغتصاب والقتل البشع

ألـف  35وحسب املعلومات الحي استقيناها من التقـارير ألامنيـة، فـإن الجزائـر شـ دت فـي هـذه السـنة أكثـر مـن 

حالـة اختطـاف شـ ريا ألطفـال  11حالة عنـف ضـد ألاطفـال، أمـا حـاشت الاختطـاف فقـد تـم إحصـا  مـا يفـوق 

، 2512و 2515طـف بـين طفـل مخت 155أعوام، فيما تـم تسـجيل أكثـر مـن  15تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 

دا  الجنســــ ي أو القتــــل بهــــدف م تعّرضــــوا لالعتــــبهحالــــة ســــجلت الســــنة املاضــــية أغلــــ 275مــــن بينهــــا فقــــط أكثــــر 

 (. 2511عبد الرحيم،) ويبع االسحر أو لسرقة أعضائهم 

ـــاهرة الاختطــــــاف"املحــــــامي الجزائــــــري  عمــــــار خبابــــــة أّن و يشةةةةةةير  ـــال خاصــــــة ظـــ ـــية  لألطفـــ ـــل نفســـ ــــة بعوامـــ مرتبطــ

ظـاهرة موجــودة ، و هـي واجتماعيـة تتعلـة بسـلوكيات ألافــراد، وتتصـل أكثـر بــالنمو الـديموغرافي فـي املجتمعــات 

املختطفــين "يشــير إلــى أّن كمــا . منــذ ســنوات، ولكــن الانفتــاح إلاعالمــي رّوج ل ــا وأعلــن عنهــا كظــاهرة اجتماعيــة

هذا الاستهتار يدفع م  ينتظرهم،بحيث ش يعون حقيقة الجزا  الذي يتعاملون باستهتار مع الجريمة املرتكبة، 

 .(0202، حسام الدي  إسالم )إلى ارتكاب املزيد من الجرائم سوا  القتل أو الاختطاف أو غيرها
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وأثــاره الســـلبية مـــن اختطــاف ألاطفـــال  جريمـــة الخــوفوفــي هــذه الورقـــة البحثيــة ســـنحاول إلقــا  الضـــو  علــى  

 .الطفل املتعلم في املرحلة الابتدائية على شخصية

 :تحديد املفاهيم-1

 :مفهوم إلاختطاف  -1-1

 :التعريف اللغوي  -أ

وقــد وردت كلمــة . وقيــل الخطــف أي ألاخــذ فــي ســرعة واســتالب، وســرعة أخــذ الشــ ي  ،الاســتالبهــو : الخطــف

قـال هللا تعـالى﴿إش مـن خطـف الخطفـة فأتبعــه  -القـرآن الكـريم -“الخطـف فـي مواضـع كثيـرة فـي التنبيـل العزيـز 

هنــــا . 25: آلايـــة: وقـــال أيضـــا ﴿يكــــاد البـــرق يخطـــف أبصـــارهم﴾ ســــورة البقـــرة. شـــ اب ثاقـــب﴾ ســـورة الصــــافات

 .معنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعة الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالس مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقةب

اختطـف شخصــا، ويقــال : ســريع، يقـال نظــرة خاطفـة أي ســريعة، اختطــف بمعنـل  شــل، انتـبع، يقــال: خـاطف

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه وذهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوت أي انتبعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .اختطفـ

مــن خــالل هــذه التعريفــات املختلفــة مــا يهمنــا هــو مــا أشــتة مــن مصــدر خطــف فــي موضــوع إلاجــرام واملجــرمين، 

خالله يمكن إعطا  تعريف لالختطاف بأنه ذل  الفعل الذي يقوم على ألاخذ والسلب والاخـتالس  والذي من

 (.2517مليا ي صليحة، )السريع، وهو ما يجعل هذا الفعل يشكل جريمة قائمة بذاتها

 : التعريف إلاصطالحي -ب

  مـن حضــانة( طفــل لـم یبلــغ بعــد ســن الرشــد)اختطـاف ألاطفــال أو ســرقة ألاطفــال هـو انتــباع قاصــر 

الوالدین الشرع ين للطفل أو ألاوص ا  عل ه املوكلين قانون ا ؛ ف و ألاخـذ غيـر املصـرح بـه للقاصـرين 

مـــن ع ـــدة آلابـــا  الطب ع ـــين أو ألاوصـــ ا  ( ألاطفـــال الـــذین تقـــل أعمـــارهم عـــن ســـن الرشـــد القـــانو ي)

 ( .65،    2511 ع مة طایبي، عبد الحم د عشوي، )املع نين قانونا

 يعرف الاختطاف من وج ة نظر نفسية إحداث الفزع عند الاعتدا  :  الاختطاف عند علماء النفس

على الضحية برضاها أو دون رضاها ويرتبط الخطف دائما باألطفال والنسا  أو املولى عليه أو عليها 

 . .ويكون ذال  قصرا وعنوة

 لمــا  الاجتمــاع بإنقــا  الــذوات يــرتبط مف ــوم الاختطــاف عنــد ع:  الاختطةةاف عنةةد علمةةاء الاجتمةةاع

الاجتماعيـــة وكلمـــة إنقـــا  ش تعنـــي بالضـــرورة املـــوت أو القضـــا  علـــى الشـــخ  املختطـــف بـــل تحمـــل 

والــــــدور .معـــــا ي إلانقـــــا  تعطيـــــل الــــــدور الاجتمـــــاعي لألفـــــراد أو تعطيـــــل الــــــدور الاقتصـــــادي لألشـــــيا  

خـــرين ومـــن هنــــا فـــإن علمــــا  الاجتمـــاعي هنـــا هــــو مـــا يقـــوم بــــه ألافـــراد مــــن واجبـــات تجـــاه املجتمــــع وآلا 

الاجتمــاع يعتبــرون الاختطــاف ظــاهرة تــدخل ضــمن تخصــ  علــم اجتمــاع الجريمــة والانحــراف وقــد 

الــبعض وتحمــل  تفيــد جــدا فــي املجــال السياســ ي كظــاهرة إعالميــة وسياســية تكــون ذات معنــل عنــد 

 (.266-216،     2517، نادية عيادي ، مراد كشيشب)دششت عند البعض ألاخر 
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  علــى أنـــه ذلــ  الاعتــدا  املتعمـــد علــى الحريـــة  قانونةةا فمفهةةةوم الاختطةةاف فةةةي التشةةريع الجزائةةةري ا ّمــأ

يعلم ــا،  الفرديـة للشــخ ، وذلــ  بحجــزه وتقييــده بعـد خطفــه مــن مكــان تواجــه ونقلـه إلــى وج ــة ش

مـن  326وقـد جـا  فـي املـادة   .سوا  باستعمال القوة أو العنف أو بدونهما ملـدة قـد تطـول وقـد تقصـر

كلمــة خطــف أو أبعــد قاصــرا لـم يكمــل الثامنــة عشــر وذلــ  بــدون عنــف :" قـانون العقوبــات الجزائــري 

ـــــ، فيعاقــب بــالحبس ملــدة مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغــر امــة  ــ ــ أو تهديــد أو تحايــل أو شــرع فــي ذلــ  ــ

 .(29،    2513فاطمة الزهرا  جزار ،)  دج 2555إلى  155مالية من 

 :ألاطفالتعربف التخوف من اختطاف   -1-8

 بتــــدهور فــــي والاســــتمراريمكــــن تعريــــف التخــــوف بأنــــه اضــــطراب مــــزمن لــــه طــــابع ال يمنــــة 
 
، ويــــرتبط غالبــــا

يصـــاحبه تعبيـــرات فســـيولوجية  ألاحيـــانوفـــي بعـــض ،   والعضـــوية والنفســـية للفـــرد الاجتماعيـــةالوظـــائف 

قلـــة مبـــالغ مملـــو   زمـــهيل باهـــالر فـــي الخـــوف املر ــ ي أو  كمـــا يتمثـــل .والاكت ـــابحــادة تفضـــ ي إلـــى العزلـــة 

مرضـــية تتبـــاين  اتتهيـــؤ بشـــحنات مـــن الخـــوف العـــارم أو ال لـــع أو مـــا يســـمل قلـــة ال لـــع، الـــذي يفضـــ ي إلـــى 

، مــــا يــــدفع م إلــــى التعامــــل مع ــــم بحــــذر لالختطــــافوتــــرتبط بموضــــوع الخــــوف علــــى أبنــــائهم مــــن تعرضــــ م 

 عليهم من املختطفين بين الحماي
 
 (.227،  2517سعيدة لونيس، ججيقة قزوي، )  ة الزائدة والتسلطخوفا

 :في  الجزائر  انتشار جريمة خطف ألاطفال -8

ظ رت إحصائيات جديدة للشـرطة الجزائريـة جسـامة العنـف الـذي يتعـّرض لـه ألاطفـال، فقـد وقـع أ

فقــط، كمــا تــوّرط  2517طفــل ضــحية ملختلــف أنــواع العنــف خــالل ألاشــ ر ألاربعــة ألاولــى مــن  1455أكثــر مــن 

  . أكثر من ألفي طفل آخرين في جرائم يعاقب عليها القانون خالل الفترة نفس ا

ــــة  حســــــب ألارقــــــام و  فــــــي أشــــــغال منتــــــدى ألامــــــن الــــــوطني الجزائــــــري، عشــــــية الاحتفــــــال بــــــاليوم العــــــالمي املقدمــ

 ضـــحية  1461"ســجلت الشـــرطة الجزائريــة وقـــوع ، للطفولــة، املصـــادف فــي ألاول مـــن يونيــو مـــن كــل عـــام
 
طفــال

 وقعــــوا ضــــحية  1173، بيــــنهم 2517الاعتــــدا ات الجســــدية والجنســــية خــــالل ألاشــــ ر ألاربعــــة ألاولــــى مــــن 
 
طفــــال

 ضــحية ســو  معاملـــة، و 173طفــل ضــحية الاعتـــدا ات الجنســية، و 655الضــرب والجــرح العمــدي، و
 
 4طفــال

ـــ ـــل العمــــدي، وحـ ا للضــــرب والجــــرح العمــــدي وحالتــــان كضــــحاي اختطــــافحــــاشت  59اشت أطفــــال ضــــحية القتـ

  .املفض ي إلى الوفاة

ورغم تجريم القانون الجزائري الاعتدا  على ألاطفال، وتنظيم السلطات حمـالت توعويـة للفـت الانتبـاه حـول 

ححــــل فــــي املــــدارس ومختلــــف املؤسســــات هــــذه الظــــاهرة، إش أن املجتمــــع الجزائــــري ش يــــزال يســــجل هــــذه آلافــــة 

 .التربوية

العنـف ضــد ألاطفـال ظــاهرة "، أن "إيـالف"الصــحافية امل تمـة بقضـايا ألاســرة سـ ام حـواس لـــو توضـح الكاتبـة 

بدأت في البروز في السنوات ألاخيرة بشكل ملفت في الجزائر، بتسجيل حاشت للقتل والاختطاف والاغتصاب، 

فـة، باتـت تـؤّرق وإن كانت حوادث معزولة، إش أن تكرارها في الكثير من مناطة الوطن جعل منهـا ظـاهرة مخي

وقالــت  ."املجتمــع الجزائــري، الــذي طالــب بــإقرار أقســ ل العقوبــات فــي حــة مرتكبــي جــرائم العنــف ضــد ألاطفــال
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ا عـن الـرقم الحقيقـي، فالعديـد مـن الحـاشت ش يـتم "إن " إيالف"حواس لـ  ا بعيـدة جـد  ألارقام املعلن عنهـا سـنوي 

ارتفـاع حـاشت "وأن  ."يتعلة ألامر باشعتدا ات الجنسية التبليغ عنها، ويفّضل ألاوليا  الصمت، خاصة عندما

الاعتــــدا  علــــى ألاطفــــال فــــي املجتمــــع الجزائــــري راجــــع إلــــى نــــزوات فرديــــة بالدرجــــة ألاولــــى، لكــــون غالبيــــة حــــاشت 

ا ما يتعـّرض شعتـدا  مـن شـخ  غريـب   ."العنف تحدث في وسط الطفل وفي محيط البيت أو املدرسة، ونادر 

 (.2517، عبد الحفيظ العيد)

               ضحية،  12محاولة اختطاف، نجحت الج ود ألامنية في إنقاذ أكثر من  225، تم تسجيل 2514وخالل العام 

ت (غير حكومية)بحسب آخر إحصائيات الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل و 
ّ
حالة  13، فقد سجل

 (. 2525حسام الدين إسالم) 2525اختطاف لألطفال خالل

 :أسباب خطف ألاطفال -3

لقـــد أدى تفشـــ ي ظـــاهرة خطـــف ألاطفـــال واملـــراهقين فـــي آلاونـــة ألاخيـــرة إلـــى انتشـــار حالـــة مـــن الفو ـــ ل 

الشــــديد لـــدى كثيــــر مـــن ألاســــر علـــى حيــــاة أبنـــائهم، والجــــدير بالـــذكر أن تلــــ  الظـــاهرة تنتشــــر بصــــورة والخـــوف 

ـــير  ـــاهرة، وتشــ ـــا تلـــــ  الظـ ـــي تكـــــاد تنعــــدم فيهـ ـــن املجتمعــــات الريفيـــــة الحـ ـــر مـ مرعبــــة فــــي املجتمعـــــات الحضــــرية أكثــ

هرة الاختطــاف ش الدراســات وألابحــاث الحــي أجريــت فــي هــذا الشــأن إلــى أن ألاســباب الظــاهرة خلــف انتشــار ظــا

 :تتعدى ألاسباب ألاربعة التالية

 أو طلــــب املـــال مقابــــل إلافـــراج عــــن الطفــــل املختطـــف مــــن أشــــ ر  يعتبــــر طلـــب الفديــــة: طلةةةب الفديةةةةة

ألاسباب الحي تتم ظاهرة خطف ألاطفال من أجل ا، وقد يكون إذعان ألاسرة ملطالب الخاطفين من 

 . أكثر الدوافع الحي تؤدي إلى تفش ي تل  الظاهرة وانتشارها بشكل مثير للفزع

 ظــــاهرة خطــــف ألاطفــــال علــــى املســــتوى الــــدولي  مــــن ألاســــباب الحــــي أدت إلــــى انتشــــار : تجةةةةارة ألاعضةةةةاء

 الاتجــــــار فــــــي ألاعضــــــا  البشــــــرية؛ حيــــــث تقــــــوم بعــــــض الجماعــــــات باســــــتغالل ألاطفــــــال 
 
واملحلــــــي أيضــــــا

املخطوفين ل ذا الغرض الد ي  املنافي لجميع القيم وألاعراف املجتمعيـة والدينيـة، وقـد تكـون تلـ  

ريــــب هــــؤش  ألاطفــــال وبيــــع أعضــــائهم فــــي دول التجــــارة علــــى املســــتوى املحلــــى أو الــــدولي مــــن خــــالل ته

 .أخرى 

  قد تنتشر ظاهرة خطف ألاطفال من أجل اسـتغالل م فـي أغـراض الـدعارة وإجبـارهم علـى : الدعارة

ســـــتوى بيـــــوت الـــــدعارة ممارســـــة الرذيلـــــة بصـــــورة أو بـــــأخرى ســـــوا  علـــــى املســـــتوى الفـــــردي أو علـــــى م

بيوت للدعارة في بعض الدول مما يؤدي ومن املثير للدهشة حقا أن يتم ترخي  املخصصة لذل ،

إلــــى انتشــــار حــــاشت الخطــــف وإلاجبــــار علــــى ممارســــة الرذيلــــة بصــــورة تهــــدد أمــــن املجتمــــع واســــتقراره 

 .وتؤدي إلى  شر الفواحش وتفش ي الفو  ل وعدم الاستقرار

   مــن ألاســباب الشــائعة لعمليــة خطــف ألاطفــال أن يــتم اختطــاف م وتــدريبهم علــى التســول  :التسةةول

تجدا  املــال مـــن آلاخــرين واســـتغالل م فــي هــذا الغـــرض، وقــد يتعـــرض ألاطفــال إلــى كثيـــر مــن صـــنوف واســ

التعـــذيب وإلاهانـــة مـــن أجـــل اتبـــاع ذلـــ  الطريـــة أو الخضـــوع لرغبـــات الخـــاطفين وعـــدم الاعتـــراض علـــى 

https://elaph.com/author/sedjal-abdelhafid-.html
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ـــــرهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .أوامـ

 .(2517محمد حسونة، )

بأنـه هنـان مجموعـة مـن ألاسـباب (  2511)،شـكري  وّضح الباحث في علـم الـنفس والاجتمـاع عبـد الجبـارو قد 

 : املوضوع ة الس كولوج ة و السوس ولوج ة الحي تؤدي إلى وجود هذه الظاهرة

 :نجد ما یلي:  لظاهرة اختطاف ألاطفال ألاسباب السیكولوجیة-أ

o  علـى كائنـات أكثـر ضـعفا مـنهم وش 
ّ
وجود مجرمين سادیين ش یستط عون التلذذ بممارسة سـادیتهم إش

 ألاطفال الذین یختطفونهم ألنهم یشكلون كائنات ضع فة بامت از
ّ
 .یجدون في هذا إلاطار إش

o   أن هــؤش  املجــرمين املختطفــين قــد مــروا بطفولــة قاســ ة تشــردوا فيهــا وتعرضــوا للتعــذیب و إلاهانــة

والاحتقـــار والتهمـــصش وإلاقصـــا  مـــن طـــرف أطفـــال آخـــرين كـــانوا فـــي وضـــع ة اجتماع ـــة أحســـن مـــنهم، 

 ـــذا عنـــدما یكبـــرون یســـقطون ســـبب معانـــاتهم وتشـــردهم علـــى ألاطفـــال و ســـعون إلـــى الانتقـــام مـــن ول

 .وضع ة طفولتهم السابقة من خالل اختطاف م

o  نجد عند هؤش  املجـرمين املختطفـين عدوان ـة مرضـ ة بشـكل متضـخم ش یسـتط عون أن یمارسـوها

 .بشكل كامل إش على ألاطفال ف لج ون إلى اختطاف م

o د هؤش  املجـرمين منظومـة مـن القـ م متجا سـة ومنسـجمة فـي مـا ب نهـا علـى مسـتوى التوجـه لصس عن

والفعل، ففي الغالب تكون هذه املنظومة ذات مرجع ات متناقضة فـي التصـور وألاهـداف إذ تغ ـب 

 ع مـــة طــایبي، عبـــد الحم ـــد عشــوي، نفـــس املرجـــع )لــديهم املعـــایير الاجتماع ــة وألاخالق ـــة للســـلون القــويم 

 (61لسابة،    ا

 :فنجد ما یلي: لظاهرة اختطاف ألاطفال سباب السوسیولوجیةألا -ب

o  أن هــؤش  املجــرمين املختطفــين یعصشــون حالــة مــن الفقــر والحاجــة، ف لج ــون إلــى اختطــاف ألاطفــال

 .للحصول على موارد مال ة إما بالفدیة أو بالب ع أو باملتاجرة بأعضائهم الب ولوج ة

o  ــــــ ولة أن ألاطفــــــــال موجـــــــــودون ـــــدهم وســـ ــ ـــــة ترصــ ــ ـــ ل عمل ـ ــ ــ ـــا یســ ــ ــ ــــة ممـ ــ ـــــا ات الاجتماع ـــ ــ ـــل الفضـ ــ ــ ــــي كــ ــ فــ

 .اختطاف م

o وجود عصابات متخصصة في سرقة وخطف ألاطفال. 

o إهمال آلابا  ملراقبة أبنائهم الذین ش یمكن أن یحموا أنفس م من الخاطفين.  

o ع مــة )خطــف غ ــاب املقاربــة ألامن ــة للمؤسســات التعل م ــة الحــي فــي الغالــب مــا تحــدث فيهــا عمل ــة ال 

 .(61طایبي، عبد الحم د عشوي، نفس املرجع السابة،    

 : أسباب انتشار جريمة اختطاف ألاطفال-4

إن جريمة اختطاف ألاطفال يرجع وجودها إلى عوامل متعددة نظرا لطبيعة هذه الجريمة ويمكـن أن نجمل ـا 

 :فيما يلى

يقوم التفسير النفس ي للقيام بالسلون إلاجرامي وبفعل الاختطاف تحديدا على أساس :  العامل النفس ي-4-1

أن الصـــلة تعــــود أساســــا إلــــى الخلـــل والاضــــطراب فــــي التكــــوين النفســــ ي، حيـــث يكــــون الفاعــــل مصــــاب بــــأمراض 
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 دشلـة. نفسية وعقلية و تحت ضغوطات نفسية وانفعاشت 
ّ
 فكّل فعل إجرامـي حسـب علمـا  الـنفس مـا هـو إش

ومـا هـو مالحـظ أيضـا أن  .الالشعورية وتعبير عن صراعات  سبية تدفع صاحبها إلى الجريمة، خاصة الدوافع 

حـــــوادث الاختطـــــاف الحـــــي تكـــــون تحـــــت تـــــأثير العامـــــل النفســـــ ي يرتكبهـــــا الجـــــا ي بمفـــــرده، وفـــــي جريمـــــة اختطـــــاف 

هـــو  الانتقـــام كمــا قـــد يكــو ن ذلـــ يرة،كـــدافع ألاطفــال تتـــدخل مجموعــة مـــن الـــدوافع للقيــام بهـــذه الجريمــة املث

إصـابة الشـذوذ والضـعف جـرا  سـو  العالقـات و إلاشـباع  جنسية ، وألاهـم الضـمير ألاخال ـي،إشباع الغرائز ال

 :ومن بين العوامل أيضا نجد .الصادمة املؤملة البيولوجي والتجارب 

 يل إشــباع امليــل إلــى هنــان مــن ألافــراد مــن ال يتــوان عــن ارتكــاب ســلوكيات إجراميــة فــي ســب:الانتقةةام

املحـيط تجعـل  10الانتقام ومما يفسر الجريمة والانحراف أيضـا التشـبع بتقاليـد سـائدة فـي الوسـط 

 .العنف أسلوبا للشجاعة

  يتـــــوافر ذلـــــ  عنـــــد املـــــراهقين ألنهـــــم يشـــــعرون باشرتيـــــاح واملتعـــــة فـــــي إيـــــذا  : فعةةةةةل ألاذ  حبةةةةةا بةةةةةاألذ

 .آلاخرين

  جرائمقد تكون السبب ورا  عدة  :الغيرة. 

 قـــد تتكـــون الجريمـــة مـــن مركـــب الـــنق  لـــدى الفـــرد، إذ : قص الجسةةةماني أو النفسةةة ينالشةةةعور بةةةال

ـــم  ـــن يعتقــــد أنهــ ـــل مــ ـــل بــــالعنف كـ ـــأنا مـــــن آلاخــــرين بعيــــب جســـــدي أو نفســــ ي فيقابــ ـــل شـ يشــــعر أنــــه أقــ

 .يوج ون له إلاهانات بسبب هذا العيب

 مّمـا يجعل ـم  يتميـبون بـالغرورهنـان بعـض أعمـال العنـف و الجريمـة ترتكـب مـن قبـل أفـراد :الغرور

 .شغوفين بممارسة العنف

 هــــــو عمليــــــة الاختطــــــاف الــــــذي يكــــــون الــــــدافع منهــــــا الاعتــــــدا  جنســــــيا علــــــى  :دافةةةةةةع الاعتةةةةةةداء الجنسةةةةةة ي

ـــا فــــي ويكــــون أكثــــر عرضــــة لــــه ألاطفــــال املخطــــوف، ـــين يوميـ ـــال املختطفـ ـــا تؤكــــده  ســــبة ألاطفـ ، وهــــذا مـ

ش يتمكنـــوا مـــن  ، مقتـــولين ححـــلمعتـــدى علـــيهم جنســـيالـــى جثـــث أغلـــبهم الجزائـــر حيـــث يـــتم العثـــور ع

 .التعرف على الفاعل

نقصــد بالعوامـــل الاجتماعيـــة البيئيـــة أو  :العامةةل الاجتمةةةاعي كسةةةبب النتشةةةار جريمةةةة اختطةةةاف ألاطفةةةال-4-8

الظروف الحي تحيط بالشخ  منذ بداية حياته، ويتعلـة ألامـر بعالقتـه مـع غيـره مـن النـاس فـي جميـع مراحـل 

فاملشــاكل الحــي قــد تعانيهــا ألاســرة مــن . حياتــه ابتــدا  مــن ألاســرة مــرورا باملدرســة ثــم جماعــة الرفــاق أو اللعــب 

تفك  وانفصال الوالدين ما ينتج عنه إهمال الطفل وعـدم رعايتـه إضـافة إلـى ج ـل ألابـوين بأسـاليب التربيـة 

هـذا مـن ج ـة كمـا  . تكـوين شخصـية الطفـل سيؤثر مباشرة في السليمة فاملعاملة القاسية أو التدليل املفرط 

نجـد أن للمســتوى املعيشــ ي املتــد ي أثــر فــي دفــع ألافــراد إلــى ارتكــاب الجــرائم بحثــا عــن املــال كاختطــاف ألاطفــال 

مــن ألاســـر الثريــة طلبـــا للفديــة، كمـــا نجــد أن البي ـــة املدرســية ل ـــا دور كــذل  فـــي إنتــاج املجـــرمين حيــث أكـــدت 

هم من ش يسـتطيعوا التكيـف مـع البي ـة املدرسـية، وهـذا نتيجـة سـو  املعاملـة  الدراسات أن أغلب املجرمون 

كما أثبتت الدراسـات تـأثير جماعـة الرفـاق فـي سـلون الفـرد فالسـلون إلاجرامـي يـنجم .الحي يتلقاها من معلميه
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ن أهم كما أن التطور التكنولوجي ودخول إلانترنت كل بيت تقريبا كان من بي .عن مخالطة أصدقا  منحرفين 

 .الجريمة أسباب انتشار 

إن انهيـار القــيم ألاخالقيــة لــه أســوأ ألاثــر  :والةةديني كسةةبب لجريمةةة اختطةةاف ألاطفةةال الخلقةةي الانحةةالل--4-3

فــي املجتمعــات مــا يرفــع معــدل الجريمــة ويســ ل علــى ألافــراد ارتكابهــا كــون لــيس لديــه قــيم أخالقيــة تمنعــه مــن 

رادع   ســــان  أكبـــر وأخطــــر ألاشـــيا  الحـــي تـــؤدي ارتكــــاب الجريمـــة، فـــالالقيـــام بـــذل ،وغياب الـــوازع الــــديني مـــن 

يرجعه عن ارتكابها، فالوازع الديني أقوى ش ي  ممكن يمنع إلا سان من ارتكاب الجرائم، كما قيل قديما على 

أي يـؤثر فـيهم ححـل درجـة التخـدير فينصـاعون ألحكامـه ،"الـدين أفيـون الشـعوب" الغـربيين يد أحـد الفالسـفة 

تفكيـر، فــال أحــد يقــوى علـى مخالفــة تعــاليم دينــه، فـالوازع الــديني أقــوى مــا يمكـن أن يمنــع إلا ســان مــن  دون 

ارتكاب الجريمـة، ومنـه انهيـار الـوازع الـديني هـو فـتح املجـال للقيـام بـالجرائم دون رادع ححـل و إن كانـت القيـام 

 ...بخطف طفل والاعتدا  على حريته وعلى كافة حقوقه

                  وتعـد هـذه الجريمـة ظـاهرة جديـدة عرفـت فقـط مـع بـدايات القـرن الواحـد  :باألعضاء البشةريةاملتاجرة  -9-9

. و العشرين، ولم يكن ل ـا سـابقة قبـل ذلـ  و ذلـ  يعـد التطـورات الحـي عرف ـا املجـال الطبـي و الجراحـي حاليـا

ـــترزاق  ـــلوبا لالسـ مــــن خــــالل املتــــاجرة باألعضــــا  حيــــث اتخــــذت بعــــض الجماعــــات املحترفــــة هــــذه العمليــــات أسـ

وهــذا النــوع مــن . القلــب، الكليتــين، العينــين:لضــحيةالبشــرية، حيــث غالبــا مــا تكــون ألاعضــا  املستأصــلة مــن ا

تـدخل فـي إطـار الجريمـة املنظمـة ،والنـاس الـواقفين  العمليـات يتطلـب دراسـات و إمكانيـات جثيمـة ، لـذا فهـي 

 ،  (2517،نادية عيادي، مراد كشيشب )عليها ليسو بأناس بسطا 

 :الطفل   املتعلم املختطف   شخصيةتأثير اختطاف ألاطفال على  -0

بعنـوان التخـوف  2سعيدة لونيس و ججيقة قزوي من جامعة الجزائـر في دراسة قامت بها كل من الباحثتين 

ـــن مـــــن اختطـــــاف ألاطفـــــال كمـــــا يدركـــــه أوليـــــا  التالميـــــذ فـــــي املـــــدارس الابتدائيـــــة و ا ـــف عــ ـــي هـــــدفت إلـــــى الكشــ لحــ

ا عكاســات ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال بــبعض املــدارس الجزائريــة مــن خــالل تســليط الضــو  علــى مــدى معانــاة 

أفــــراد )توصــــلت الدراســــة إلــــى عــــدم إدران أوليــــا  التالميــــذ و ألاوليــــا  لفوبيــــا اختطــــاف هــــذه الشــــريحة العمرية،

لألبنـــا ، تحقيـــة الاســـتقالل عـــن الوالـــدين، تكـــوين مـــن الاختطـــاف علـــى النمـــو النفســـ ي  لتـــأثير تخـــوف م( العينـــة

ســـــعيدة لـــــونيس، ججيقـــــة قـــــزوي، نفـــــس املرجـــــع ) العالقـــــات الاجتماعيـــــة، التحصـــــيل الدراســـــ ي، والتـــــأثير علـــــى ألاســـــرة

 (.233السابة،  

علـى أسـاليب املعاملـة الحـي يمكـن أن تظ ـر فـي الحمايـة الزائـدة أو الضـبط  الاختطافكما  يتمثل التخوف من 

نـــــا  مـــــن خـــــالل مـــــرافقتهم باســـــتمرار، حيـــــث يشـــــير حســـــين عبـــــد الحميـــــد وأحمـــــد رشـــــوان أن هـــــذه بلأل  املفـــــرط

ألاســاليب الحـــي تحــد مـــن إمكانيـــة ممارســة أدوارهـــم كشخصــيات ل ـــا اســـتقاها وقــد يولـــد العدوانيــة، وهـــذا هـــو 

ـــ الاســــتقالليةمعنــــل التشــــدد والحمايــــة الزائــــدة وكالهمـــــا يعــــوق النمــــو وتســــ م  ـــية الطفـ عبـــــد )ل فـــــي نمــــا  شخصـ

لــــــذا فقــــــد أوصــــــ ل البــــــاحثين واملشــــــتغلين فــــــي التربيــــــة وعلــــــم الــــــنفس بضــــــرورة التعامــــــل ، .(17،   2557الحميــــــد، 

بالوســـــطية ش إلافـــــراط وش التفـــــريط، كمـــــا بينـــــت الكثيـــــر مـــــن الدراســـــات النتـــــائج الســـــلبية الحـــــي تمـــــس مختلـــــف 

فسـية للطفـل إن لـم نتحـدث جوانب الطفل وتؤثر خاصة على املستقبل فكيـف لنـا بالحـديث عـن الصـحة الن
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عــــن الصــــحة النفســــية لألســــر، ألاب، ألام وملــــا ش ألاســــرة الكبيــــرة الحــــي تلعــــب لعبتهــــا فــــي رســــم شخصــــية الطفــــل  

 . املستقبلية

و ش أيضـــا إلـــى درجـــة الحرمـــان أو الغيـــاب الوالـــدي عـــن ألابنـــا   ســـوا  الغيـــاب الجزئـــي أو الكلـــي، بمعنـــل غيـــاب 

.  وعدم التوازن  لألسويا ثل يساهم في بنا  شخصيات مستقبلية تكون وعا  طرف واحد أو كالهما ، ف ذا بامل

 لتربيـــة أبنـــا  أســـويا  نفســـيا وبالتـــالي شخصـــيات ناجحـــة فـــي املســـتقبل  لآلبـــا فعليـــه نوصـــ ي بالصـــحة النفســـية 

 (.239سعيدة لونيس، ججيقة قزوي، نفس املرجع السابة،  )

علـــى الطفـــل ويـــؤدي  صـــابته بعديـــد مـــن الاضـــطرابات النفســـية                         يبقـــى ألاثـــر النفســـ ي لعمليـــة الاختطـــاف مؤملـــا و

 :اضطراب الانضغاط التابع لحادث صادم و الذي يحدث عقب حدوث صدمة للشخ  و يتميب كالتالي و منها

أن الطفل يسترجع ذكريات تجربة الاختطاف املؤملة و إعادة معايشتها. 

 عن العالم من حوله، و غير مستجيب لهاستغراق الطفل في الذكريات 
 
 .لدرجة تجعله منعزش

يفقد الطفل عالقاته الاجتماعية مع زيادة اليقظة و الحذر أو زيادة التهور و الاندفاعية. 

اضطرابات في النوم و الش ية و املزاج. 

  الشعور بالذنب تجـاه أسـرته؛ ألنـه السـبب فـي تغـريم أسـرته دفـع فديـة للخـاطفين؛ حيـث أنـه يحمـل

 .نفسه مسؤولية اختطافه مع وجود تجنب ثابت للمثيرات املرتبطة به

 رفــض الكــالم عــن الحــادث بالتحديــد أو رفــض الكــالم مطلقــا و يصــاب الطفــل بــالبكم الاختيــاري مــع

 .وجود أحالم مفزعة وكوابيس

  ــــأثر قـــــد فيـــــرفض الـــــذهاب للمدرســـــة أو يـــــرفض اســـــتذكار دروســـــه مــــــع  ،مســـــتوي الطفـــــل الدراســـــ ي يتـ

 .صعوبة في التركيب

 مــــــع فقـــــد الثقــــــة بــــــالنفس وآلاخــــــرين مـــــع وجــــــود نوبــــــات عصــــــبية وســــــرعة 
 
يصـــــبح الطفــــــل متشــــــائما

 .استثارته

فــــــي حدوثــــــه بعــــــد التعــــــرض لعمليــــــة 
 
 اضــــــطراب الانضــــــغاط التــــــابع لحــــــادث صــــــادم هــــــو ألاكثــــــر شــــــيوعا

الاكت ـــاب، اضـــطراب القلـــة و : الاختطـــاف،        و لكـــن قـــد يصـــاب الطفـــل باضـــطرابات أخـــرى مثـــل

 .الوسواس الق ري 

 ـــلون  مـــــع آلاخـــــرين و ،اضــــطراب الســ
 
 و عنيفـــــا

 
حيث يـــــرى أن البقــــا  لألقـــــوى فيقـــــرر أن يكـــــون عــــدائيا

 .ينته  حقوق م

 :خاتمة

ـــاف ألاطفــــال فـــــي اســــتهدفت الورقــــة البحثيــــة  الحاليــــة  إلـــــى الكشــــف عــــن  ـــاهرة اختطـ ا عكاســــات و أســـــباب  ظـ

املــــدارس  الابتدائيــــة مــــن خــــالل تســــليط الضــــو  علــــى مــــدى معانــــاة ألاوليــــا  لفوبيــــا اختطــــاف هــــذه الشــــريحة 

 فــي أوســاط املجتمــع الجزائــري 
 
 واســعا

 
ظ فــي مجتمعنــا، هــو ازديــاد حــفمــا هــو مال .   العمريــة، الحــي عرفــت انتشــارا

ألطفـال م باسـتمرار إلـى املـدارس وذلـ  بعـد تفشـ ي ظـاهرة اختطـاف ألاطفـال فـي مجتمعنـا  آلابـا ظاهرة مرافقـة 
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 على ألافراد وألاسر واملجتمع بشكل عام 
 
ما جعل بـبعض ألاسـر إن لـم نقـل أغلبهـا ترافـة ألابنـا  إلـى  ما أثر سلبا

ي املدن الكبـرى مـن ج ـة ، و املدرسة باستمرار ما يثبته أبواب املدارس الجزائرية بداية اليوم ونهايته خاصة ف

علــى شخصــية الطفــل املــتعلم  الاختطــافل ــذا التخــوف مــن  بيمــن ج ــة أخــرى أظ ــرت الدراســات التــأثير الســل

 الاستقالليةتحقية  لألطفال،، و يؤثر  على النمو النفس ي  الاجتماعيةفيعا ي من صعوبة في تكوين العالقات 

 . سرة الذاتية، التحصيل الدراس ي، والتأثير على ألا 

 :قائمة املراجع-6

ـــــزار  -1 ــ ــ ـــــرا  جـ ــ ــ ـــــة الزهـ ــ ــ ـــخا ( 2513)فاطمـ ــ ــ ــ ـــاف ألاشـ ــ ــ ــ ـــــة اختطـ ــ ــ رســــــــــالة ماجســــــــــتير فــــــــــي علــــــــــم إلاجــــــــــرام . ، جريمـ

 .جامعة الحاج لخضر،  باتنة.والعقاب

ـــاف ألاطفال في الجزائر، مجلة العلوم إلا سـانية (2517)نادية عيادي، مراد كشيشب -2 ــ ــ  –،  أسباب اختطـ

ـــــز  ــ ــ ـــــدوف  املركــ ــ ــ ــــامعي تنــ ــ ــ ــ ــــدد  –الجـ ــ ــ ــ ـــــي . 279-263 ،   53الجزائر،العـ ــ ــ ـــــرابط إلالكترو ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــ  :علـ

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/511/1/3/90792 

ـــاف ألاطفـــــال ومر (2511) ع مــــة طــــایبي، عبـــــد الحم ــــد عشـــــوي  -3 افقــــة ألاوليـــــا  ألبنــــائهم إلـــــى ،هــــاجس اختطـ

ـــــرابط . 64-18،     (1رقــــــــــــــــم)3املدرســــــــــــــــة، مجلــــــــــــــــة ألســــــــــــــــرة و املجتمــــــــــــــــع ،العــــــــــــــــدد ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ــ ــ  :علــ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/79606 

أخطـــار الاختطـــاف،  مقـــال  كيـــف تحمـــي أطفالـــ  مـــن: ظـــاهرة خطـــف ألاطفـــال ، ( 2517)محمـــد حســـونة  -9

ـــــي  .منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابط إلالكترو ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :علــ

https://www.ts3a.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%AE%D8%B7

%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 

جامعـة إلاطار القـانو ي ملف ـوم جريمـة اختطـاف ألاطفـال فـي القـانون الجزائـري،  ، (2517)مليا ي صليحة  -1

  : ،  على الرابطموقع استشارات قانونية مجانية  املسيلة،

amah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8https://www.moh

%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D9

%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D

%D8%A7/-8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81 

ـــ(2511)عبــــد الــــرحيم -6 ـــال مأســــاة تبحــــث عـ ـــاهرة خطــــف ألاطفـ ن حــــّل، مجلــــة التحريــــر الجزائريــــة، علــــى ، ظـ

  https://www.altahrironline.com/ara/articles/203167:الرابط

رقام مخيفة حول تعنيف ألاطفال في الجزائر، منصة إيالف ، على ، أ(2517) عبد الحفيظ العيد -7

  https://elaph.com/Web/News/2017/6/1151022.html:الرابط 

 :، تأثير اختطاف ألاطفال على نفسية الطفل املختطف، موقع الطبي ، على الرابط(2516)الطبي -8

%D8%B7%D8%Ahttps://altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

D8%8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%86%D9%81%

B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/511/1/3/90792
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/79606
https://www.ts3a.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%AE%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.ts3a.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%AE%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7/
https://elaph.com/author/sedjal-abdelhafid-.html
https://elaph.com/author/sedjal-abdelhafid-.html
https://elaph.com/Web/News/2017/6/1151022.html
https://altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-3446
https://altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-3446
https://altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-3446
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 %AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D

9%84%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D

9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D

3446-9%81 

 ، موقع(تقرير) ، جرائم اختطاف تؤرق الجزائر و الحكومة تتوعد بالردع (2525) حسام الدين إسالم -4

 :ألاناضول، على الرابط إلالكترو ي

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%

AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%

D9%81%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B

1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%AA%D9%88%D

8%B9%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A

%D8%B1/2021782 

، التخوف من اختطاف ألاطفال كما يدركه أوليا  التالميذ في (2517)سعيدة لونيس، ججيقة قزوي-15

: الرابط على. 239-226  ،  (51الرقم)7املرشد،العدد املدارس الابتدائية،مجلة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37401 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%258%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%258%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%258%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%258%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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 ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفالالاستراتيجيات الوقائية  

 من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية

Preventive strategies to combat child abduction from the perspective 

of the social work profession 

 زكنية عبد القادر خليل عبد القادر

  لسابقورئيس قسم مجاالت الخدمة الاجتماعية ادكتور  أستاذ

 جامعة حلوان -الخدمة الاجتماعيةكلية 

 جمهورية مصر العربية  –القاهرة  

 باملجلس ألاعلى للجامعات املصري  وعضو اللجنة الدائمة لترقية الاساتذه املساعدين قطاع الخدمة الاجتماعية

 :امللخص 

أمــل ومســتقبل باعتبــارهم املجتمعــات الحــي يجــب أن تحظــي بأهتمــام تعــد ف ــة ألاطفــال مــن أهــم الف ــات        

علـي   مجتمعاتهم، ودائما هم بحاجة للرعاية املتكاملـة بكافـة جوانبهـا حيـث يـؤثر مسـتوي الرعايـة املقدمـة ل ـم

مســــــتوي اعــــــدادهم للمســــــتقبل وكــــــذل  علــــــي مســــــتوي التنميــــــة املســــــقبلية ملجتمعــــــاتهم  ، كمــــــا أنهــــــم بجانــــــب 

لــذل  ســعت الحــي تهــدد حيــاتهم وامــنهم ، احتيــاج م للرعايــة ف ــم فــي أمــس الحاجــة للحمايــة مــن كافــة املخــاطر 

التشــــريعات علــــي املســــتوي الــــوطني والــــدولي لحمــــايتهم مــــن كافــــة الانتهاكــــات الحــــي يتعــــرض ل ــــا ألاطفــــال، و تعــــد 

جريمـــة أختطـــاف ألاطفـــال أحـــد الجـــرائم الخطيـــرة الحـــي يتعـــرض ل ـــا ألاطفـــال حيـــث تعـــد انتهاكـــا لكرامـــة هـــؤش  

تعتبر أيضا هذه الجريمة من الجرائم وعلي اسرهم وعلي مجتمع م ، و  ألاطفال وتشكل خطورة بالغة عليهم و 

املنظمــة الحــي تهــدد أمــن واســتقرار املجتمعــات، وش يقتصــر خطرهــا علــي دولــة معينــة بــل أصــبحت مــن الجــرائم 

ـــل القــــيم  ـــر الحــــدود بشــــكل يتنــــافي مــــع كـ ـــم عبـ ـــار بهـ ـــلع يــــتم الاتجـ ـــال كسـ ـــتخدم ألاطفـ العــــابرة للحــــدود حيــــث يسـ

 القوانين واملواثية الدولية ، وتزداد خطورة هذه الجريمة فـي ارتباط ـا باعديـد مـن الجـرائم ألاخـري الا سانية و 

وغيرهــا ، ألامــر الــذي يتطلــب التصــدي ل ــا والتعامــل مع ــا بشــكل ..مثــل الاتجــار باألعضــا  والاســتغالل جنســيا 

أساســـ ا جريمــة اجتماعيـــة حيـــث أن هـــذه الجريمــة تعـــد فـــي ظاهرهــا جريمـــة امنيـــة ولكــن فـــي و علمــي ، وخاصـــة 

تنـتج عــن وجــود خلــل واضــح فــي القــيم الا سـانية و الاخالقيــة ، ممــا يســتوجب التعامــل مع ــا بــاجرا ات وقائيــة 

تتضمن العديد مـن ألابعـاد الامنيـة والاجتماعيـة معتمـدة علـي الاسـتراتيجيات الوقائيـة بمسـتوياتها املختلفـة ، 

مجموعـــة مـــن الاســـتراتيجيات الوقائيـــة ملكافحـــة جريمـــة اختطـــاف  لـــذا ركـــزت ورقـــة العمـــل الحاليـــة علـــي طـــرح

ألاطفـــــال حيـــــث تنأولـــــت الورقـــــة  عـــــرض تحليلـــــي لجريمـــــة اختطـــــاف ألاطفـــــال بأبعادهـــــا املختلفـــــة واثارهـــــا علـــــي 

الاطفــال واســرهم ومجتمعــتهم وكــذل  عــرض مجموعــة مــن الاســتراتيجيات الوقائيــة املالئمــة لكــل مســتوي مــن 
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ـــــرا  ــــة واجــ ــــتويات الوقايـــ  ات تطييـــــــة هـــــــذه الاســـــــتراتيجيات ودور م نـــــــة الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة والعديـــــــد مـــــــن مســـ

 .التخصصات الاخري في  تنفيذ هذه الاستراتيجيات

الوقايــة مــن الدرجــة   –الوقايــة  –الاســتراتيجيات –جريمــة اختطــاف ألاطفــال –الطفــل )الكلمــات الافتتاحيــة 

 (م نة الخدمة الاجتماعية  -وية الوقاية الثان –الوقاية من الدرجة الثانية  –ألاولي 

Preventive strategies to combat child abduction from the perspective of the 

social work profession 

Prepare 

Prof. Dr. Zakaneaa Abdel Kader Khaill Abdel Kader 

Former Professor and Head of the Department of Social Work Fields - Faculty of Social Work - Helwan 

University 

        The category of children is one of the most important societies that should receive the 

attention of societies as they are the hope and future of their societies, and they always need 

integrated care in all its aspects, as the level of care provided to them affects the level of their 

preparation for the future as well as the level of future development of their societies . In addition 

to their need for care, they are in dire need of protection from all dangers that threaten their lives 

and security, so legislation at the national and international levels sought to protect them from all 

violations against children, and the crime of child abduction is one of the serious crimes that 

children are exposed to, as it is a violation of the dignity of children. These children pose a serious 

threat to them, their families and their community. This crime is also considered an organized 

crime that threatens the security and stability of societies, and its danger is not limited to a 

specific country, but has become a cross-border crime where children are used as commodities to 

be trafficked across borders in a way that contradicts all human values and international laws 

and covenants, and the seriousness of this crime increases in Its connection with many other 

crimes such as organ trafficking and sexual exploitation..etc. ,Which requires addressing it and 

dealing with it in a scientific manner, especially since this crime is apparently a security crime, but 

in its foundation is a social crime as it results from a clear defect in human and moral values, 

which requires dealing with it with preventive measures that include many security and social 

dimensions dependent on Preventive strategies at different levels 
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           Therefore, the current working paper focused on presenting a set of preventive strategies to 

combat the crime of child abduction, where the paper dealt with an analytical presentation of the 

crime of child abduction in its various dimensions and its effects on children, their families and 

their society, as well as presenting a set of appropriate preventive strategies for each level of 

prevention and measures to implement these strategies and the role of the social work profession 

and many other disciplines in the implementation of these strategies. 

          Opening words (Children - the crime of kidnapping children - strategies - prevention - 

prevention of the first degree - prevention of the second degree - secondary prevention - social 

work profession 

 :قدمة م

باعتبـــارهم أمـــل ومســـتقبل املجتمعـــات الحـــي يجـــب أن تحظـــي باهتمـــام تعـــد ف ـــة ألاطفـــال مـــن أهـــم الف ـــات       

مجتمعاتهم، ودائما هـم بحاجـة للرعايـة املتكاملـة بكافـة جوانبهـا حيـث يـؤثر مسـتوي الرعايـة املقدمـة ل ـم علـي 

مســـــــتوي إعـــــــدادهم للمســـــــتقبل وكـــــــذل  علـــــــي مســـــــتوي التنميـــــــة املســـــــتقبلية ملجتمعـــــــاتهم، كمـــــــا أنهـــــــم بجانـــــــب 

لــذل  ســعت ف ــم فــي أمــس الحاجــة للحمايــة مــن كافــة املخــاطر الحــي تهــدد حيــاتهم وأمــنهم ،  احتيــاج م للرعايــة

التشريعات علي املستوي الوطني والدولي لحمايتهم من كافة الانتهاكات الحي يتعرض ل ا ألاطفال، وتعد جريمة 

مــة هــؤش  ألاطفــال اختطــاف ألاطفــال أحــد الجــرائم الخطيــرة الحــي يتعــرض ل ــا ألاطفــال حيــث تعــد انتهاكــا لكرا

ومــن املالحــظ أن اختطــاف ألاطفــال ليســت جريمــة  وتشــكل خطــورة بالغــة علــيهم وعلــي أســرهم ومجتمعــاتهم ،

جديـــدة علـــي املجتمعـــات وإنمـــا تـــزداد خطورتهـــا فـــي كونهـــا ظـــاهرة مـــع اتســـاع مســـاحتها وانتشـــارها فـــي الكثيـــر مـــن 

جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال مـــن الجـــرائم  بحتأصـــ ومـــن ذلـــ ومـــع تعـــدد أســـبابها ودوافـــع ارتكابهـــا ،  املجتمعـــات

املنظمــة الحــي تهــدد أمــن واســتقرار املجتمعــات، وش يقتصــر خطرهــا علــي دولــة معينــة بــل أصــبحت مــن الجــرائم 

العابرة للحدود حيث يتم تهريب ألاطفال واستخدم م كسلع يتم الاتجار بهم عبر الحدود بشكل يتنافي مع كل 

واثيـة الدوليـة ، ويـزداد أبضـا حجـم خطورتهـا فـي ارتباط ـا بالعديـد مـن الجــرائم القـيم إلا سـانية والقـوانين وامل

وغيرها من الجرائم الحي تعتبر دافع أساس ي لالختطاف .....مثل الاتجار باألعضا  والاستغالل الجنس ي  ألاخرى 

ظاهرهــا  أن هــذه الجريمــة تعــد فــيو ، ألامــر الــذي يتطلــب التصــدي ل ــا والتعامــل مع ــا بشــكل علمــي ، وخاصــة 

جريمــــة أمنيــــة ولكــــن فــــي أساســــ ا جريمــــة اجتماعيــــة حيــــث تنــــتج عــــن وجــــود خلــــل واضــــح فــــي القــــيم إلا ســــانية 

وألاخالقيـة ، ممــا يسـتوجب التعامــل مع ـا بــإجرا ات وقائيـة تتضــمن العديـد مــن ألابعـاد ألامنيــة والاجتماعيــة 

 .معتمدة علي الاستراتيجيات الوقائية بمستوياتها املختلفة

م نــة الخدمــة الاجتماعيــة م نــة إ ســانية مــن صــمم مســ وليتها واختصاصــاتها وواقــع أهــداف ا امل نيــة               

مكافحـــــة الظـــــواهر الســـــلبية الحـــــي تضـــــر بـــــاملجتمع وكافـــــة ف اتـــــه، ويعـــــد رعايـــــة الطفولـــــة وحمايتهـــــا مـــــن أولويـــــات 
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أوفـــي بي ـــتهم غيـــر الطبيعيـــة ( ســـرةألا )اهتماماتهـــا امل نيـــة حيـــث تتعامـــل امل نـــة مـــع ألاطفـــال فـــي بي ـــتهم الطبيعيـــة  

، كما أنها تتعامل مع م أثنا  وجودهم في كافة مؤسسات الرعاية ( املؤسسات إلايوائية علي مختلف أنواع ا)

بهـدف تــوفير .. ( املؤسسـات الصـحية الحــي تتـولي رعـايتهم –مراكـز الثقافيــة والترفيهيـة  –املـدارس )الخاصـة بهـم 

بشــكل ســوي والتعامــل مــع املشــكالت الحــي تعــوق تنشــ تهم الصــحيحة ، لــيس الظــروف الحــي تســ م فــي تنشــ تهم 

ذلــ  فحســب بــل أن امل نــة تركــز علــي حمايــة ألاطفــال مــن أي مخــاطر أو تهديــدات أو انتهاكــات تهــدد أمــنهم مــن 

خالل عمل ا في املؤسسات حماية الطفولة والدفاع عنهم ، وذل  مـن خـالل التـدخل علـي املسـتوي العالجـي و 

 .ي بكافة مستوياته بهدف تحقية أقص ي حماية ل م الوقائ

ومن ذل  فقد ركز مشـكلة البحـث علـي عـرض تحليلـي لجريمـة اختطـاف ألاطفـال بأبعادهـا املختلفـة             

وأثارها علي ألاطفال وأسرهم ومجتمعاتهم والتركيب علي البعد الوقائي بمسـتوياته املختلفـة فـي التعامـل مع ـا ، 

 ستراتيجيات الوقائية ملكافحة ظاهرة اختطاف ألاطفال من منظور الخدمة الاجتماعية؟  ما الا " لتحديد 

 :أهمية البحث: أوال 

 : تنطلق أهمية تحديد استراتيجيات وقائية ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفال فيما يلي

نهضــــة يعتبـــر ألاطفــــال هــــم أمــــل مجتمعــــاتهم ويتوقــــف علــــي قــــدراتهم و امكانتــــاتهم وخصائصــــ م مــــدي  -1

وتنميــة مجتمعــاتهم فــي املســتقبل ، ومــن ذلــ  يتطلــب ألامــر الاهتمــام بهــم وحمــايتهم مــن أي خطــر قــد 

يتعرضوا إليه في مرحلة الطفولة ألن تعرض م للمخاطر والاستغالل بكافـة أشـكاله يعـد خطـر علـيهم 

 .وعلي مجتمعاتهم

خطــر أشــكال العنــف الواقــع يتعــرض ألاطفــال فــي هــذه ألاوان للعديــد مــن املخــاطر والاســتغالل ومــن أ -2

علـيهم تعرضـ م لجـرائم الاختطـاف، لكونهـا تشـكل اعتــدا  صـارخا علـى كافـة حقـوق م إلا سـانية الحــي 

أقرتهـــا ألاديـــان الســـماوية وكافـــة الاتفاقيـــات واملواثيـــة الدوليـــة والدســـاتير الوطنيـــة، ومـــن أهم ـــا حـــة 

شكال، وكذل  حقه في الحماية من الطفل في الحرية والذي ش ينبغي التعدي عليه بأي شكل من ألا 

 .كافة أشكال الاستغالل وإلاسا ة

أصـــــبحت جريمـــــة اختطـــــاف ألاطفـــــال ظـــــاهرة إجراميـــــة انتشـــــرت بشـــــكل كبيـــــر فـــــي العديـــــد مـــــن الـــــدول  -3

واملجتمعــات ويظ ــر ذلــ  مــن تعــدد حــوادث اختفــا  ألاطفــال ، حيــث أصــبحت مــن الجــرائم املنظمــة 

 . داهم يهز أمن واستقرار املجتمعات العابرة للحدود ومن ذل  فهي  تعد خطرا

تعتبــــر ظــــاهرة اختطــــاف ألاطفــــال مــــن أخطــــر الظــــواهر الحــــي يتعــــرض ل ــــا ألاطفــــال حيــــث يعتبــــر انتهــــان  -9

واختــراق صــار  لحقــوق إلا ســان عامــة والطفــل بصــفة خاصــة ، كمــا أنهــا تشــكل تهدیــدا كبيــرا لنمــو 

ساع حجم هذه الظـاهرة غيـر إلا سـان ة ألاطفال نح ا ونفسيا واجتماعيا وعقليا ، وأمام انتشار وات

 .نجد أنه من الضروري البحث عن استراتيجيات واليات للتعامل مع ا بفعالية 
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تشكل خطورة جريمة الاختطاف في تعدد دوافع ا وما يترتب عليها من جرائم أخري  تلحة بالطفل   -1 

، ومــن ذلــ  فأنهــا تشــكل مثــل الاتجــار باألعضــا  والاســتغالل الجنســ ي وتعرضــه للعديــد مــن الانتهاكــات

ضـــررا ماديـــا ومعنويــــة علـــي الطفـــل وأســــرته ومجتمعـــه ، ألامــــر الـــذي يتطلـــب التصــــدي ل ـــا والتعامــــل 

 .مع ا بشكل علمي نظرا لخطورتها وخطورة تأثيراتها

أن جريمــة الاختطــاف فــي ظاهرهــا جريمــة أمنيــة ولكــن فــي أساســ ا جريمــة اجتماعيــة حيــث تنــتج مــن  -6

إلا ســـانية وألاخالقيـــة ممـــا يســـتوجب عـــدم إغفـــال البعـــد الاجتمـــاعي فـــي وجـــود خلـــل واضـــح فـــي القـــيم 

ويؤكد ذل  علي ضرورة مشاركة كافة التخصصات الاجتماعية وألامنية في مكافحة التعامل مع ا ، 

 . هذه الجريمة

يعـد رعايـة ألاطفــال وحمـايتهم مـن أولويــات اهتمـام م نـة الخدمــة الاجتماعيـة حيـث تمــارس امل نـة فــي  -7

ات رعايــة وحمايــة ألاطفــال ، بهــدف تــوفير أفضــل رعايــة وحمايــة ل ــم ، حيــث يتــوافر لــدي كــل مؤسســ

امل نة املعارف العلمية والقيم  وامل ـارات الحـي تمكنهمـا مـن القيـام بـدورا هامـا فـي حمايـة ألاطفـال مـن 

 .جرائم الاختطاف 

 : أهداف البحث : ثانيا 

ـــتراتيجياتيهةةةةدف البحةةةةث إلةةةةي   الوقائيــــة  ملكافحــــة جــــرائم اختطــــاف ألاطفــــال مــــن  تحديــــد مجموعــــة مــــن الاسـ

 : .منظور الخدمة الاجتماعية ، و يتضمن ألاتي

 تحديد استراتيجيات الوقاية من الدرجة ألاولي ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفال -

 .تحديد استراتيجيات الوقاية من الدرجة الثانية ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفال -

 .ة من الدرجة الثالثة ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفالتحديد استراتيجيات الوقاي -

 تحديد إجرا ات تنفيذ استراتيجيات مكافحة جرائم اختطاف ألاطفال -

 محتويات البحث 

 . وخصائص ا مف وم جرائم اختطاف ألاطفال: املحور ألاول 

 .  العوامل املؤدية لجرائم اختطاف ألاطفال: املحور الثا ي

 املرتبطة بجريمة اختطاف ألاطفال الجرائم: املحور الثالث

 .آلاثار املرتبطة علي جريمة اختطاف ألاطفال: املحور الرابع 

 .الخدمة الاجتماعية الوقائية ومكافحة جرائم اختطاف ألاطفال: املحور الخامس

 .املستويات الوقائية واستراتيجيات مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال: املحور السادس



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  295  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 .إجرا ات تنفيذ الاستراتيجيات الوقائية ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفال: املحور السابع  

 

 . مفهوم جرائم اختطاف ألاطفال وخصائصها: املحور ألاول 

- :مفهوم جرائم اختطاف ألاطفال

يمكن  قبل عرض تعريف الاختطاف تحديد مـاذا يقصـد بالطفـل حيـث يحـدد تعريـف الطفـل ، كمـا            

أن مرحلـــة الطفولـــة هـــي تلـــ  املرحلـــة الحـــي تبـــدأ بتكـــوين الجنـــين فـــي بطـــن أمـــه " إلاســـالمي  جـــا  فـــي كتـــب الفقـــه

وتنتهــي بـــالبلوغ، والبلـــوغ قـــد يكـــون بالعالمـــة وقـــد يكـــون بـــالعمر، فالشـــريعة إلاســـالمية جعلـــت مـــن بلـــوغ الحلـــم 

 (11، 2558:زيدان")نهاية ملرحلة الطفولة 

كـل »بأنـه  1996لسنة  12املادة الثانية من قانون الطفل رقم وحدد املشرع املصري فعرف الطفل في          

مـــن لــــم يبلــــغ ثمــــا ي عشــــرة ســــنة ميالديــــة كاملــــة ويكــــون إثبــــات ســــن الطفــــل بموجــــب شــــ ادة مــــيالده أو بطاقــــة 

 (15، 2551:حجازي )."شخصية أو أي مستند رسمي آخر

 -:تعريف جريمة اختطاف ألاطفال 

جريمة ضد كرامـة إلا سـان وإ سـانيته حيـث أنهـا تسـلب حريـة الطفـل  تعتبر جريمة  اختطاف ألاطفال         

 .وتأخذه قسرا من مكان إقامته إلي مكان أخر بقصد ألحاق به ضررا ماديا ومعنوية

املعنـل اللغــوي لالختطـاف عبــر عنــه بعـدة مصــطلحات كاشسـتالب و الانتــباع و الاســتيال  و ألاخـذ علــى ســبيل      

ــــو ـــــد وهــ ـــل واحـ ــ ـــى معنــ ــ ـــــدل علـ ـــا تــ ــ ـــــرعة، وكل ـ ـــــرعة: السـ ــــي ســ ـــــذ  فــ ـــاد . ألاخــ ــ ـــل و إلابعــ ــ ـــ ي النقـ ــ ـــــرعة تقتضــ ـــــذه السـ وهـ

 (12، 2554:العمري .)السريع

خطـف الشــخ  أخــذه قســرا ووضــعه فــي مكــان مــا "لــي أنــه ويعـرف معجــم اللغــة العربيــة الاختطــاف ع          

 (661، 2558:عمر")طمعا في فدية أو ابتغا  أمر ما

هو نقل الطفـل دون الثامنـة عشـر أو حجـزه أو القـبض عليـه " يعرف تقرير ألامم املتحدة الاختطاف بأنه          

ألامم " )ال القوة أو التهديد أو الخداع أو أخذه أو اعتقاله أو احتجازه أو أسره بصفة مؤقتة أو دائمة باستعم

 (25، 2553:املتحدة

ـــــه         ــ ـــــاف بأنـ ــ ـــــرف الاختطـ ــ ــــة " ويعـ ــ ـــة الحيلــ ــ ــ ـــن طريـ ــ ــ ــــة أو عـ ــ ــــة أو معنويــ ــ ــــوة ماديــ ــ ـــتخدام قــ ــ ــ ـــــريع باسـ ــ ـــــذ السـ ــ ألاخـ

بتمـــــام  هوالاســـــتدراج ملـــــا يمكـــــن أن يكـــــون محـــــال ل ـــــذه الجريمـــــة وإبعـــــاده عـــــن مكانـــــه أو تحويـــــل عـــــن خـــــط ســـــير 

 (24، 2556:ي أملعمر " )السيطرة عليه

- :وفي ضو  التعريفات السابقة شختطاف ألاطفال يمكن استخال  ما يلي      

 . اختطاف ألاطفال ظاهرة إجرامية ترتكب في حة الطفل تسبب له أذي مادي ومعنوي  -
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 .هذه الظاهرة تتعدد أسبابها ف نان أسباب مرتبطة بالطفل وأسرته واملجتمع و أسباب أمنية - 

 .تسم بالسرعة ، حيث تتم الجريمة في دقائة يتم الاستيال  فيها علي الطفلأن فعل الاختطاف ي -

اســتخدام القـــوة أو الحيلـــة أو الاســتدراج ، حيـــث يـــتم اســـتخدام القــوة املاديـــة أو املعنويـــة أو الحيلـــة  -

 .والاستدراج لالستيال  علي الطفل

 .عنه يتضمن إبعاد الطفل عن مكانة إقامته وأسرته الطبيعية إلي مكان مج ول  -

أن الاختطــاف خطــره ليســت مجــرد إبعــاد الطفــل عــن أســرته ولكــن الخطــورة ألاكبــر فــي الضــرر الــذي  -

 .يلحة بالطفل جرا  الاختطاف، حيث يتعرض الطفل للعديد من ألاضرار املادية واملعنوية

يرتــب علــي اختطــاف ألاطفــال العديــد مــن الجــرائم ألاخــرى ؛ إذ أن الاختطــاف يعتبــر جريمــة جســيمة  -

بــة الا أنـــه ش يقتصــر علـــي إلابعـــاد فقــط بـــل يعقـــب الاختطــاف العديـــد مـــن الجــرائم املرتبطـــة بـــه ومرك

إلـي ....منها الاتجار بأعضا  الطفل أو استغالله جنسـيا أو اسـتغالله فـي التسـول أو الاتجـار باملخـدرات 

 .أخره من الجرائم الحي ترفض ا إلا سانية

 .خصائص جريمة الاختطاف

ـــــر ي) لجريمةةةةةةةةةةة الاختطةةةةةةةةةةاف الخصةةةةةةةةةةائص القانونيةةةةةةةةةةة -1 ــ ــ  -616، 1444:كورنــــــــــو – 89، 1447:الشـ

 (353، 2558:سكيكر

أن جريمـــة اختطـــاف ألاطفــــال جريمـــة ل ــــا بعـــد دولــــي حيـــث تتضــــمن الاتفاقيـــة الدوليــــة لحقـــوق الطفــــل         

منع اختطاف ألاطفال أو بيع م أو الاتجار بهم ألي عرض من ألاغراض أو بأي شكل من ألاشكال ، (  15مادة )

ملــا ل ــا مــن خصــائ  تؤكـــد  ومــن ذلــ  فهــي جريمــة يعاقــب عليهـــا  القــانون فــي جميــع الــدول واملجتمعــات نظـــرا

 .خطورتها من التاجية القانونية وألامنية وإلا سانية والاجتماعية

جريمــــــة اختطــــــاف ألاطفــــــال مــــــن جــــــرائم الضــــــرر إذ تعتبــــــر مــــــن الجــــــرائم املاديــــــة الحــــــي تحــــــدث ضــــــررا  -

بـــاملخطوف و الضـــرر النـــاتج عـــن هـــذه الجريمـــة يتمثـــل فـــي إبعـــاد املخطـــوف عـــن بيئتـــه الطبيعيـــة الحـــي 

ـــم لعـــــدة )فيهـــــا رغمـــــا عنـــــه، و أيضـــــا مـــــا ينـــــتج شحقـــــا عـــــن فعـــــل اختطـــــاف ألاطفـــــاليتواجـــــد  املتـــــاجرة بهــ

جريمــــة ذات نتيجــــة ماديــــة نتيجــــة الفعــــل إلاجرامــــي الــــذي مارســــه الجــــا ي باعتبــــار أن فإنهــــا ( أغــــراض

تصــرفه أدى لحرمــان شــخ  املجنــي عليــه أي الضــحية مــن حريتــه لوقــت معــين قــد يطــول أو يقصــر 

ة شقتـــراف جريمـــة أخـــرى قــد تكـــون الجـــرح أو الضـــرب أو الابتـــباز أو الاغتصـــاب أو تكــون مقدمـــة أو أدا

 . القتل

تعــــد جريمــــة الاختطــــاف مــــن الجــــرائم الجســــيمة  حيــــث : جريمــــة الاختطــــاف مــــن الجــــرائم الجســــيمة  -

تســـتوجب مـــع الظـــروف عقوبتهـــا بالقصـــا  بـــالنفس وتبـــدأ مـــن الســـجن إلـــي عقوبـــة إلاعـــدام ، حيـــث 

 .العقوبات على الجناةاملشددة  توقيع اشد 
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يقصــد بالجريمــة املركبــة علــى أنهــا جــرم يفتــرض ارتكــاب عــدة : املركبــةجريمــة الاختطــاف مــن الجــرائم  - 

ـــان و املكــــان، و  تمــــام الــــركن  ـــي الزمـ ـــل ا قواعــــد فـ أعمــــال ماديــــة مــــن طبيعــــة مختلفــــة يمكــــن أن تفصـ

ـــح أن  ـــان تواجـــــده و يتضــ ـــن مكــ ـــل عــ ـــاد الطفــ ـــاف املـــــادي للجريمـــــة يســـــتوجب اخـــــذ وإبعــ جريمـــــة اختطــ

ألاطفـــال تســـتوجب فعلـــين ألاول يكـــون عـــن طريـــة إلابعـــاد و الثـــا ي باألخـــذ فـــإذا اتحـــد الفعلـــين نكـــون 

 .أمام جريمة مركبة و يمكن تكييف ا على انها جريمة اختطاف

إذ يتم تنفيذها بسرعة وفي أقصر وقت ممكن ، حيث أنها ترتكب خلسة : هي جريمة سريعة التنفيذ -

فهي جريمة مستهجنة اجتماعيا فاملجرمون يلج ـون إلـي ( ألاطفال) ي املجتمع و ضد اضعف عنصر ف

هذا ألاسلوب من السرعة في التنفيذ و ذل  كي ش ينكشف أمر الجا ي من ج ة وش يلقى الاستهجان 

ويســـــتخدم الجـــــا ي للوصـــــول إلـــــى غايتـــــه أبشـــــع الطـــــرق وأحقرهـــــا ف ـــــو . مـــــن املجتمـــــع مـــــن ج ـــــة أخـــــري 

 .اه من اجل استدراج املجني عليه لكي يكون فريسة س لةيستعمل الحيلة وإلاكر 

حيـث يتـوافر القصـد والنيـة والتعمـد شنتهـان حرمـة الطفـل، حيــث : الاختطـاف مـن الجـرائم املنظمـة  -

أنهم يستخدموا إجرا ات عقلية محكمة  تمام عملية الاختطاف حسب الظروف املدروسة مسبقا 

عصـــابات إجراميـــة منظمـــة ومتخصصـــة فـــي هـــذا النـــوع  مـــن مـــن الفـــاعلون ، با ضـــافة إلـــي ارتباط ـــا ب

 .الجرائم

 :الخصائص الاجتماعية لجريمة الاختطاف -8

أصبحت جريمة الاختطاف ظاهرة اجتماعية في غاية الخطورة نظرا شتساع انتشارها علي املستوي  -

د، القـــومي والـــدولي، فهـــي لـــم تقتصـــر علـــي دولـــة دون ألاخـــرى بـــل أصـــبحت جريمـــة دوليـــة تعبـــر الحـــدو 

 . حيث يستخدم ألاطفال كسلع شتجار بهم ونقل م بطرق غير مشروع عبر الحدود

ـــان  - ـــا واضـــــحا لكرامـــــة إلا ســ ـــا وانتهاكــ ـــي تعـــــد اختراقــ ـــاف ألاطفـــــال مـــــن الجـــــرائم الحــ ـــر جريمـــــة اختطــ تعتبــ

 .وحقوقه إلا سانية الحي نادت بها ألاديان واملواثية والدساتير الدولية والوطنية

أن تفش ي مثل هذا النوع من الجرائم في أي مجتمع دليال واضحا علي وجـود خلـل فـي إلاطـار والقيمـل  -

وألاخال ــي ل ــذا املجتمــع ، حيــث ش يقــدم علــي هــذا النــوع مــن الجــرائم الا مجــرمين تنعــدم فــيهم كافــة 

مـن أبشـع املشاعر إلا سانية والقـيم ألاخالقيـة ، حيـث أن إلاقـدام علـي اختطـاف طفـل وإيـذا ه تعـد 

 .الجرائم

ـــاف بأنهـــــا متعـــــددة و  - ـــم جريمـــــة الاختطـــ ــــة تتســ ــــوه متنوعــ ـــل ومســـــتقبله ونمــ ــــث تضــــــر بالطفــ آلاثـــــار، حيـ

الطبيعــي نتيجــة ملــا ينــتج عــن الاختطــاف مــن مشــاعر خــوف وألــم وق ــر، وكــذل  مــا يعقبــه أيضــا مــن 

الطفل وكـذل  إضرار واضح علي الطفل وحياته املستقبلية، با ضافة إلي ألاضرار الحي تلحة بأسرة 

 .باملجتمع وأمنه واستقراره
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أن جريمــــة الاختطــــاف ليســــت مجــــرد اختطــــاف الطفــــل فقــــط وإنمــــا الاختطــــاف هــــو بدايــــة فــــي شــــروع  - 

.. جــرائم أخــري مثــل الاتجــار باألعضــا ، الاســتغالل فــي اتجــار املخــدرات، الاســتغالل الجنســ ي، التســول 

 .فلوغيرها من الجرائم الحي تشكل انتهاكا واضح لحقوق الط..

أن الطفل الذي تعرض لالختطاف ححي إذ تم إحباط عملية اختطافه فأنه مر بأزمـة حقيقيـة هـزت  -

كيانــه أثــرت فــي شخصــيته وإدراكــه، ف ــو يحتــاج إلــي إعــادة تأهيلــه نفســيا واجتماعيــا ونــحيا وعقليــا 

 . ملعالجة آلاثار الحي نجمت عن تعرضه ل ذه الجريمة

 

- :جرائم اختطاف ألاطفالالعوامل املؤدية ل: املحور الثاني 

هنــــان مجموعــــة مــــن العوامــــل الحــــي تزيــــد مــــن فــــر  تعــــرض بعــــض ألاطفــــال لالختطــــاف دون غيــــرهم            

- :،وتتعدد هذه العوامل وتتنوع ، يمكن إجمال ا فيما يلي

وتتضـــمن هـــذه العوامـــل عوامـــل جســـمية مثـــل صـــغر الســـن وجـــود إعاقـــة : عوامةةةل مرتبطةةةة بالطفةةةل -

عوامـــل عقليـــة مثـــل الضـــعف العقلـــي واضـــطراب التفكيـــر ، عوامـــل نفســـية مثـــل حركيـــة أو حســـية ، 

ضعف الثقة بالنفس ، الخوف الزائد ، التردد ، السجل ، عوامل اجتماعية ويتمثل في نق  الوعي 

 ,الاجتماعي لدي الطفل وقصور في م اراته الحياتية

اطر الحي قد يتعرضوا ل ـا وكيفيـة عدم اهتمام ألاسرة بتوعية أبنائهم باملخ :عوامل مرتبطة باألسرة -

مواج تهـا، وجـود خالفـات بـين ألاســرة وآخـرين سـوا  مـن داخـل ألاســرة أو خارج ـا ، إهمـال ألاسـرة فــي 

 . حماية أبنائهم بترك م يخرجوا بمفردهم أو عدم إلامسان بهم في املناطة املزدحمة

المبـــاشة، عـــدم وجـــود وعـــي امنـــي انتشـــار الانحـــالل والجريمـــة، الســـلبية وال :عوامةةةل مرتبطةةةة بةةةاملجتمع -

واجتمـــــاعي لـــــدي املـــــواطنين بخطـــــورة هـــــذه الجريمـــــة ودورهـــــم فـــــي التصـــــدي ل ـــــا، اهتمـــــام املؤسســـــات 

باللقـــا  الضـــو  علـــي حـــوادث الاختطـــاف دون الاهتمـــام بـــإعالم املـــواطنين بالعقوبـــة وتتبـــع تنفيـــذها ، 

ائم وكذل  مس ولية كل مواطن عدم قيام املؤسسات الدينية في  شر القيم وألاخالقيات لنبذ الجر 

 .في قمع ا

عدم التغطية ألامنيـة للعديـد مـن املنـاطة، عـدم الانتشـار ألامنـي، با ضـافة إلـي فشـل  :عوامل أمنية -

ـــل  ـــاف قبــ ـــاط جريمـــــة الاختطــ ـــن إحبــ ـــي مالحقـــــة الجنـــــاة بســـــرعة ، وعـــــدم الـــــتمكن مــ ألاج ـــــزة ألامنيـــــة فــ

 . مكناكتمال ا ، وصعوبة حل لعز الاختطاف في أسرع  وقت م

 

 .الجرائم املرتبطة بجريمة اختطاف ألاطفال: املحور الثالث 

يعتبـر الاختطـاف جريمـة فــي حـد ذاتـه الا أن ألامــر ش يقتصـر فقـط علــي مجـرد الاختطـاف الــذي                     

 يعنـــي إبعـــاد الطفـــل عـــن بيئتـــه الطبيعيـــة، وإنمـــا يعقـــب الاختطـــاف العديـــد مـــن الجـــرائم ألاخـــرى الحـــي تعـــد هـــي
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الســـبب ألاساســـ ي ورا  اختطـــاف الطفـــل حيـــث يـــتم الخطـــف بهـــدف اســـتغالل الطفـــل بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال  

الاســــتغالل، وبــــذل  يترتــــب علــــي جريمــــة الاختطــــاف العديــــد مــــن الجــــرائم ألاخــــرى الحــــي ترتكــــب فــــي حــــة الطفــــل 

ـــيخين)املخطــــــــوف واملجتمــــــــع ، ويمكــــــــن عــــــــرض الجــــــــرائم املرتبطــــــــة علــــــــي الاختطــــــــاف مــــــــا يلــــــــي ــ ــ  -2، 2554:الشـ

 (19، 2558:عنتر

هـــو تحويـــل ألاطفـــال لســـلعة يــــتم اســـتغالل ا فـــي البيـــع والشـــرا ، أو  غـــراض غيــــر  -:أالتجةةةار باألطفةةةال -

 .املشروعة و بوسائل غير مشروعة، حيث يتم سرقة ألاطفال قصد استغالل م أو الاتجار بهم

ـــة بعــــث الخــــوف فـــــي نفــــس الشــــخ  مـــــن أجــــل إلاضــــرار : الابتةةةةزاز  - ـــن طريــ بـــــه أو  تقــــع هـــــذه الجريمــــة عـ

بشــخ  أخــر  بهمــه أمــر الطفــل، حيــث يدفعــه هــذا الخــوف إلــي تنفيــذ مــا يطلبــه الجــا ي، وحيــث قــد 

 .يختطف الطفل بهدف ابتباز أسرته للحصول منها على منفعة أو مزية أو مبلغ مالي

ـــاف : الاسةةةةةتغالل الجنسةةةةة ي - ــــة لعمليـــــة اختطــ ـــن الغايـــــات الطاغيـ يعـــــد الاســـــتغالل الجنســـــ ي لألطفـــــال مــ

ل املختطـف قـد يتعـرض للتحـرش الجنسـ ي أو الاسـتغالل الجنسـ ي، وذلـ  مـن خـالل ألاطفال، فالطف

أســلوب الترغيــب والتــودد واملالطفــة وتلبيــة الرغبــات واللعــب، ممــا يــؤدي إلــي استســالمه غيــر الــواعي، 

ـــم  ـــن ألاســــباب املنتشــــرة  حيــــث يتعـــــرض ل ـــــا القاصـــــر الـــــذي لــ ـــاف لغــــرض الاغتصــــاب مـ ويعــــد الاختطـ

عشـرة سـنة إلي هت  العرض أو الاعتـدا ات الجنسـية الخطيـرة ، ويقوم الجا ي بعـد يتجـاوز الثامنـة 

 .الاعتدا  بالتخل  من ضحيته بالقتل بأبشع الصور 

ـــــد : الاتجةةةةةةار بأعضةةةةةةاء ألاطفةةةةةةال - ـــار باألعضــــــا  إذ يعــ ـــــرائم الاتجـــ ـــــال بجــ ـــاف ألاطفــ ــ تــــــرتبط جريمــــــة اختطــ

ق بيــع وشــرا  البشـــر بغــــرض اســــتغالل م فــــي تجــــارة ألاطفـــال هـــم الســـلعة الحــي يــتم الاتجــار بهــا فــي ســو 

ـــــــا  وأصــــــبح هــــــذا النــــــوع مــــــن التجــــــارة يعبــــــر الحــــــدود الجغرافيــــــة، حيــــــث يــــــتم خطــــــف ألاطفــــــال  ألاعضـ

وهي من الجرائم الخطيرة الحي ، .وتصديرهم  لبعض الدول الحي تنشر فيها الاتجار باألعضا  البشرية

 تؤدي بحياة الطفل

ـــ -:القتةةةةةةل - ــ ـــنجم عـ ــ ـــــد يـ ـــــرقة قـ ــــلب وســ ــــة لســ ـــل نتيجــ ــ ـــ م للقتـ ــ ـــــتغالل م تعرضـ ـــــال واسـ ـــاف ألاطفـ ــ ن اختطـ

أعضائهم ، أو نتيجة لتعرض م لالعتـدا ات الجنسـية خاشـية أن يتعـرف الطفـل عـن الجنـاة ويقعـوا 

تحت طائلة القانون ، فيلجا الجناة للتخل  من جريمتهم بقتل الطفـل وتشـوهه معاملـه و الـتخل  

 .  معالم جريمتهممن الجثة في أي مكان بهدف إخفا

ــــي  :اسةةةةةةةتخدام ألاطفةةةةةةةال فةةةةةةةي التسةةةةةةةول  - ـــن إلـــ ــ ـــغار الســ ــ ـــــة صــ ـــال خاصــ ــ ـــاف ألاطفــ ــ ـــي اختطــ ــ ـــــب علــ ـــــد يترتــ قــ

استخدام م في التسول، حيث يقوم الجناة باستخدام ألاطفـال أو بـيع م ، وقـد يحـدث بهـم عاهـات 

 .ححي يزيد من تعاطف الناس مع م أثنا  تسول م

ـــتخدم ألاطفــــال فـــــي : اسةةةةتغالل ألاطفةةةةال فةةةةةي تجةةةةار املخةةةةدرات أو اسةةةةةتخدامهم فةةةةي السةةةةرقة - حيـــــث يسـ

 .الترويج للمخدرات أو السرقة نظرا لس ولة حركاتهم وتنقالتهم

 .آلاثار املرتبطة علي جريمة اختطاف ألاطفال: املحور الرابع
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تعـــد جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال مـــن الجـــرائم الحـــي تهـــز أمـــن وأمـــان املجتمـــع ، ومـــن الجـــرائم الحـــي                   

تتنــافي مــع الطبيعــة إلا ســانية الفطريــة ، وخاصــة أنهــا ترتكــب فــي حــة أطفــال ضــعفا  ش ذنــب ل ــم ولــم يقترفــوا 

وعليــه فخطــورة جريمــة ختطــاف، أي ذنــب يســتوجب هــذا ألالــم والق ــر الــذي يحــدث ل ــم نتيجــة لتعرضــ م لال 

الاختطاف و بشاعتها وأثرها السلبي علـى إلافـراد واملجتمـع يكمـن فـي ارتباط ـا فـي الغالـب بسلسـلة جـرائم أخـرى 

تترتب علي جريمة اختطاف م ، فضال على أنها عدوان بشع على حرية ألاطفال في التنقـل وعلـى امـن حيـاتهم و 

تتعدد املخاطر وآلاثار السلبية الحي تنجم عن مثل هذه  ومن ذل  حرمة أجسادهم و حرمة حياتهم الخاصة،

- :الجريمة ومن هذه آلاثار ما يلي

 :اثأر الاختطاف علي الطفل-1

يعــد  ألاطفــال أكثــر ألاطــراف الحــي تتــأثر بجريمــة الاختطــاف ،ألنهــا ترتكــب فــي حق ــم فــي املقــام ألاول،               

- :حي تؤدي بحياتهم ومن هذه آلاثار واملخاطر  ما يليحيث يتعرضوا للعديد من املخاطر ال

 . سلب حرية الطفل وتقييدها بدون وجه حة هو اعتدا  سافر علي كرامة وآدمية الطفل -

الخوف والفزع الذي يشعر به الطفل أثنا  الاختطاف والذي يتسبب في الـم نفسـ ي يشـعر بـه الطفـل  -

 .طوال حياته إذ تم إنقاذه من جريمة الاختطاف

رض الطفـل لجريمـة الاختطـاف تـؤثر بشـكل كبيـر علـي مسـتوي إدراكـه وسـائر قدراتـه العقليـة نظـرا تع -

 .للتأثير النفس ي الذي تحدثه هذه الجرائم

يفقـد الطفـل أسـرته الطبيعيـة ويعـيش فـي مكــان مج ـول بالنسـبة لـه ، حيـث يفـرض عليـه ســلوكيات  -

يــة والحـــي قــد يكـــون تربــي عليهـــا فــي أســـرته وتصــرفات تتنـــافي مــع القـــيم وألاخالقيــات الاجتماعيـــة والدين

 .قبل الاختطاف

تحول الطفل من طفل سوي في سلوكياته إلي طفل منحرف يمارس رغم عنه أشـكال الانحـراف مـن  -

 .ويؤثر ذل  علي مستقبله إذ لم يتم إنقاذه.....تسول ، دعارة ، املشاركة في الاتجار باملخدرات

 .يع أعضائه أو من خالل استغالله جنسياتعرض الطفل لالتجار به سوا  من خالل ب -

 .تهديد حياة الطفل فقد يعرضه الاختطاف للقتل أو املرض أو إحداث عاهة به -

 .عدم قدرة الطفل علي التواصل الاجتماعي السوي مع آلاخرين -

 .تعرض الطفل لإليذا  البد ي واملعنوي الذي يهز ثقته في نفسه وفي آلاخرين -

- :ألاسرةاثأر الاختطاف علي -8

مــن اخطــر ألازمــات الحــي تتعــرض ل ــا أي أســرة اختفــا  احــد أبنائهــا فهــي تشــكل هــزة نفســية واجتماعيــة              

- :ويمكن عرض بعض هذه آلاثار فيما يلي، داخلية وخارجية عنيفة يصعب مع ا التفكير بشكل سوي 

 . تعرض ألاسرة لل لع والفزع وألالم نتيجة اختطاف أحد أبنائها -
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 .بة ألاسرة بالضغوط والتوترات النفسية والاجتماعية وعدم الاستقرارإصا - 

 .إحساس ألاسرة بالعجز والضعف تجاه فعل ش ي    نقاذ ابنها -

 .قد يصاب احد الوالدين باألزمات الصحية الحي قد تؤدي بحياته نتيجة اختطاف ابنهما -

ذي أصــــابهم مــــن جــــرا  اختطــــاف عــــدم قــــدرة ألاســــرة علــــي أدا  أدوارهــــا الاجتماعيــــة نتيجــــة للتــــوتر الــــ -

 .ابنهما

 .تشتت الفكر  لجميع أعضا  ألاسرة وعدم القدرة علي التفكير السليم في ش ون ألاسرة  -

انقطاع أو التغيب املستمر عن العمل للوالدين نظرا ش شغال م بالبحث عن ابناهما، مما يؤثر علـي  -

 .الوضع الاقتصادي لألسرة

 .املجتمعاثأر جريمة الاختطاف علي  -3

 تشكل جريمة الاختطاف تهديدا ألمن املجتمع واستقراره -

، حيث تعد خـرق واضـح لـنظم املجتمـع ومـا تعـارف تشكل اعتدا  واضح علي النظام العام للمجتمع -

 .، وقوانين.عليه من قيم وتقاليد وأعراف

عتبـــارهم أمـــل إلاضـــرار بـــأهم مـــورد مـــن مـــوارد التنميـــة الا وهـــو إلا ســـان وأهـــم ف اتـــه وهـــم ألاطفـــال با -

 .ألامة ومستقبل ا

تزيـد مـن  سـبة انتشـار انحـراف وجنـوح صـغار السـن نظـرا شسـتغالل ألاطفـال املختطفـين فـي التسـول  -

 .واستغالل م جنسيا وجسديا واستخدام م في ألاعمال إلارهابية

ة انتشار العديد من الجرائم الحي تترتب علي جريمة الاختطاف وتشكل خطر علي املجتمع مثل جريم -

الاتجار بالبشر والسرقة والاتجار باملخدرات وغيرها من الجرائم الحي يستخدم فيهـا ألاطفـال لسـ ولة 

 .حركتهم وعدم خضوع م للمس ولية الجنائية

 .الخدمة الاجتماعية الوقائية ومكافحة جرائم اختطاف ألاطفال: املحور الخامس

ـــع املشـــــكالت م نــــة الخدمـــــة الاجتماعيــــة م نـــــة إ ســـــا                    نية تســــتهدف التـــــدخل املباشـــــر للتعامــــل مــ

مختلـــف ف اتـــه ، وذلـــ  مــن واقـــع مســـ ولياتها الاجتماعيـــة وامل نيـــة بوالظــواهر الحـــي تشـــكل خطـــرا علــي املجتمـــع 

تجــــاه املجتمــــع ونظــــرا ملــــا يتــــوافر لــــديها مــــن معــــارف علميــــة وقــــيم وم ــــارات  تمكنهــــا مــــن أدا  دورهــــا ســــوا  علــــي 

لوقـائي أو التنمـوي ، ومـن ذلـ  فـأن الخدمـة الاجتماعيـة م نـة تمـارس بشـكل أساسـ ي فـي املستوي العالجـي أو ا

تتعامـــل مـــع كافـــة الف ـــات الحـــي يهـــتم بهـــا الـــدفاع الاجتمـــاعي حيـــث تتعامـــل مـــع مجـــال الـــدفاع الاجتمـــاعي حيـــث 

م نة إ سـانية  الجناة وكذل  مع ضحايا الجريمة ، كما أنها تولي الاهتمام برعاية الطفولة وحمايتها باعتبارها

تهــتم با  ســـان وأهميتــه وقيمتـــه وحقوقــه وقدرتـــه علــي إحـــداث التغييــر إذا تـــوافرت الظــروف املواتيـــة لـــذل  ، 

ومــن ذلــ  فــأن الخدمــة الاجتماعيــة تقــع علــي عاتق ــا مســ ولية حمايــة ألاطفــال مــن جــرائم الاختطــاف، وتظ ــر 

 سانية وامل نية واملجتمعية، حيث تهدف امل نـة إلـي هذه املس ولية امل نية من واقع اهتماماتها ومس ولياتها إلا
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حمايــة ألاطفــال مــن املخــاطر و مــن كافــة أشــكال الاســتغالل وإلاســا ة والعنــف ، فامل نــة تمــارس فــي العديــد مــن  

املؤسسـات امل تمــة برعايــة وحمايــة الطفولــة ويمكنهــا ذلــ  مـن تــوفير مظلــة حمايــة متكاملــة لألطفــال ، وتتضــح 

- :ي ألابعاد آلاتيةمس ولية امل نة ف

م نـة الخدمــة الاجتماعيــة تهــتم بدراســة الظــواهر الاجتماعيــة بصــفة عامــة والظــواهر إلاجراميــة و الانحرافيــة  -

بصفة خاصة ، من خالل تحديد أسبابها وأثارها ووضع الخطط للتعامل مع ا، فهي تهدف إلي وقاية املجتمع 

تهـــدد أمـــن واســـتقرار ومســـتقبل مـــن هـــذه الظـــواهر ، وتعـــد جـــرائم اختطـــاف ألاطفـــال مـــن أخطـــر الجـــرائم الحـــي 

 . املجتمع ، والحي يجب أن تعطيها امل نة أولوية الدراسة للوقوف علي مسبباتها وأثارها

ش تتوقف مس ولية م نة الخدمة الاجتماعية علي دراسة ظاهرة اختطاف ألاطفال وتحديد العوامل املؤدية  -

العوامل وألاسباب من خالل التعامل مع كافة ألا ساق  إلي انتشارها ، وإنما تهتم بالتدخل املنهي ملواج ة هذه

 .املرتبطة بحدوث الظاهرة

ـــا  - ــــة جوانبهــ ـــاملي حيـــــث تهـــــتم بكافـ ـــكل تكــ ــــواهر بشــ ـــع الظـ ـــي التعامـــــل مــ أن م نـــــة الخدمـــــة الاجتماعيـــــة تركـــــز علــ

الحـي  وإبعادها فهي تعتمد علي النظريات العلمية في تفسير الظاهرة ، وجريمة اختطـاف ألاطفـال مـن الظـواهر 

ش يمكن التعامل مع ا من بعد واحد وإنما يتطلب التصدي ل ا بشـكل شـمولي متكامـل لكافـة أبعادهـا ويمكـن 

 .مل نة الخدمة الاجتماعية أن تقوم بذل  ملا يتوافر لديها من أسس ومداخل ونماذج علمية تمكنها من ذل  

ل علمـــي ومخطـــط مـــن خـــالل تصـــميم أن التعامــل مـــع ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفـــال يتطلـــب التعامـــل مع ــا بشـــك -

خطـــط وبـــرامج ملكافحـــة هـــذه الظـــاهرة ، ونظـــرا لتواجـــد م نـــة الخدمـــة الاجتماعيـــة فـــي العديـــد مـــن مؤسســـات 

الرعايـة الاجتماعيــة فأنــه يتــيح للم نــة العمـل علــي مســتوي الوقايــة والتوعيــة وإلارشـاد والعــالج للحــد مــن هــذه 

 .ل وألاسرة  لحماية  ألاطفال من التعرض لالختطافالجرائم من خالل توعية وتنمية م ارات ألاطفا

ـــة مؤداهــــــا - ــــة العلميـــ ــــؤمن بالحقيقــ ــــة تــ ــــة الخدمــــــة الاجتماعيــ ـــة " م نـ ـــن طريـــ ـــا عـــ ـــن مواج تهـــ أن الجــــــرائم ش يمكـــ

حيـــث فشـــلت العقوبـــات الجنائيـــة فـــي مواج ـــة الجـــرائم ألامـــر الـــذي جعـــل امل نـــة تهـــتم بإعـــادة "  العقوبـــة فقـــط

ة أثنــا  تطبيــة العقوبــة الجنائيــة بهــدف منــع عــودتهم للجريمــة مــرة أخــري، وهــذا تأهيــل وتوجيــه وتهــذيب الجنــا

يؤكــد علـــي دور امل نــة فـــي تحقيــة الوقايـــة مــن الدرجـــة الثالثــة فـــي منــع تكـــرار الجريمــة مـــرة أخــري وهـــذا يتطلـــب 

 . التعامل مع الجناة وضحايا الجريمة وأسرهم

تهدف إلي تحسين ألادا  الاجتماعي للناس من خالل "ماعية ة الخدمة  الاجتومن ذل  فأن م ن                  

ـــر  ـــلون غيــ ـــن الســ ـــالع عــ ـــف أو إلاقــ ـــى بي ـــــاتهم الاجتماعيـــــة ، كمـــــا تهـــــتم بمســـــاعدتهم علـــــى الكــ ـــرات فــ إحـــــداث تغييــ

املرغوب ويتم ذل  من خالل استخدام الاخصائى الاجتماعي للبنا  املعرفي الخا  بامل نة املكون مـن معـارف 

ويـتم ذلـ  مـن خـالل  ، ( Petron,Byrne:2002,p321)  "صل إليهـا مـن خـالل البحـث العلمـيونظريات تم التو 

 : ألاهداف الفرعية التالية
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مســاعدة إلافــراد والجماعــات علــى تحديــد وحــل املشــكالت ، ويتضــمن هــذا ال ــدف تقــديم املســاعدة  - 

 .امل نية الحي تساعد في ف م م لظاهرة الاختطاف بإبعادها املختلفة

 .اطة الخلل لدي إلافراد أو الجماعات والبي ة والحي تس م في انتشار هذه الظاهرةتحديد من -

تحديــــد وتقويــــة قـــــدرات إلافــــراد والجماعـــــات واملجتمعــــات إلــــى أقصـــــ ل حــــد ممكـــــن للتصــــدي لظـــــاهرة  -

 . اختطاف ألاطفال

 .ممساعدة ألافراد على حل مشكالتهم الحي تؤدي إلي ارتكاب الجرائم أو تسبب في تعرض م للجرائ -

توصــــيل النــــاس باألنظمــــة الحــــي تمـــــدهم بــــاملوارد والخــــدمات والفــــر  الحـــــي تســــ م فــــي تــــوفير الحمايـــــة  -

 .من التعرض لجرائم اختطاف ألاطفال( الصحية  –الاجتماعية  –النفسية –ألامنية )

 التأثير على النظم شتخاذ إلاجرا ات والتدابير املناسبة للوقاية من جرائم الاختطاف -

 .املستويات الوقائية واستراتيجيات مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال :املحور السادس

يتضــــمن هــــذا املحــــور عــــرض مف ــــوم الاســــتراتيجيات الوقائيــــة وقبــــل عرضــــ ا يتطلــــب عــــرض مف ــــوم             

 :إلاستراتيجية والوقاية علي النحو التالي

 مفهوم إلاستراتيجية: 

العقالنيـة املبنيـة علـى قواعـد التخطـيط العلمـي والقـدرة علـى التنبـؤ التعب ـة ”يقصد إلاسـتراتيجية بأّنهـا        

للمـــوارد لتقيـــيم القـــدرات الذاتيـــة واختيـــار الوســـائل املناســـبة مـــن أجـــل تحقيـــة ألاهـــداف فـــي مرحلـــة زمنيـــة 

 (66، 2513:حسين)"معينة

 طويلـة وألاهـداف اتحقيق ـ إلـى املؤسسـة تسـعى الحـيكما تعرف إلاستراتيجية بأنها عملية وضـع ألاهـداف       

 الالزمـة املـوارد وتخصـي  ألاهـداف تلـ  لتحقيـة املناسـبة الوسـائل تحديـد وكـذل  التحديـد وجـه علـى املـدى

 الظـروف مـع التعامـل نمـط تحديـد مـع فيهـا، التوسـع ومجـاشت النشـاطات حجـم حـول  القـرارات لـذل  واتخـاذ

 124 )  ، :2000 القريوتي) .املستجدة

خطـة توضـع لزيـادة فـر  النجـاح فـي إنجـاز ألاهـداف " ويقصد با ستراتيجية في الخدمة الاجتماعية بأنهـا      

التغييــــر املســــتهدف ، ألاهــــداف قصــــيرة وبعيــــدة أملــــدي ، ألا شــــطة الخاصــــة بالتــــدخل ) وتتضــــمن إلاســــتراتيجية 

 (( F.M Loewe berg  :1983 p.163.( املنهي ، امل ام الخاصة بكل مشارن

ومن ذل  فا ستراتيجية هي بمثابة خارطة طرية للوصول إلي ألاهداف املحددة ومن ذل  فأن تتضمن ثالثة 

 :مكونات أساسية

 .وضع خطة تحدد الاجرا ات ومسار العمل وإلاجرا ات لتحقية ألاهداف: خطة  -
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وجـــــود أهـــــداف ويـــــتم صـــــياغة أهـــــداف طويـــــل أملـــــدي ، ويجـــــب أن تكـــــون ألاهـــــداف واضـــــحة : أهــــداف  - 

 وواقعية و مجزئة  

وتتضــــــمن الاســــــتراتيجيات تحديــــــد كافــــــة املــــــوارد وإلامكانيــــــات البشــــــرية والتنظيميــــــة واملاليــــــة : مــــــوارد  -

 واملعلوماتية والتكنولوجية الالزمة للوصول لألهداف

 مفهوم الوقاية: 

د بالوقايـــة مختلـــف التــــدخالت وإلاجـــرا ات الحـــي تهــــدف إلـــي التخفيـــف مــــن جميـــع أســـاليب الشــــدة يقصـــ       

 (Mizrahi , Davis:2008,p.222)واملرض والاختالل لدي ألافراد والتجمعات

ـــا        أســـــاليب مختلفـــــة تتضـــــمن إلاجـــــرا  الـــــذي يقلـــــل مـــــن وقـــــوع شـــــ ي  مـــــا ، والصـــــورة " يقصـــــد بالوقايـــــة بأنهــ

ليــة الحــي تركــز علــي اتخــاذ إجــرا  كــي يقلــل إلــي أد ــي حــد ممكــن مــن الســلوكيات الاجتماعيــة الايجابيــة ف ــو العم

 (,p,389   more , Thackeray : 2005 ".)غير املرغوبة أو من املشكالت الاجتماعية

أ شطة مخططة ومشتقة تتم مباشرتها بشكل متبامن ملنع ظ ور بعض " كما تعرف الوقاية بأنها                

حــداث املؤملــة املتوقعــة وذلــ  لحمايــة كــل مــن الفــرد واملجتمــع والحفــاظ علــي ألاوضــاع الاجتماعيــة فــي حالــة ألا 

استقرار ، وتستخدم الوقاية في الخدمة الاجتماعية علي أنها ألا شطة الحي تستهدف تجنب حدوث املشكالت 

 (22، 2511: شحاتة،حنا")ةالاجتماعية أو الحد من ظ ورها وتفاقم ا والتحكم في انتشارها بصفة أولي

 (911، 214:خليل) :وتتضمن مفهوم الوقاية  ثال  مستويات هي 

عــن طريــة التصـــدي )الحــد مــن الانتشـــار عــن طريــة الحــد مــن إلاصـــابة أو الجريمــة  :الوقايةةة ألاوليةةة -

 (للعوامل الحي تؤدي لحدوث جريمة اختطاف ألاطفال

وتتضــمن املواج ــة ) الحــد مــن الانتشــار عــن طريــة تقليــل مــن حــدو ها واســتمرارها  :الوقايةةة الثانويةةة -

 (السريع عند بداية ظ ور جريمة اختطاف ألاطفال

) الحــد مــن انتشــار املر ــ ي أو الجريمــة عــن طريــة منــع تكــرار حــدو ها : الوقايةةة مةةن املسةةتوي الثالةةث -

 (منع تكرار حوادث اختطاف ألاطفال مرة أخري 

  إلاستراتيجية الوقائيةمفهوم. 

ـــــة         ـــتراتيجية الوقائيـ ــ ـــــد با سـ ـــن "يقصـ ــ ـــــة مـ ـــم مجموعـ ــ ـــل وتضـ ــ ـــــرا ات العمـ ـــــاج وإجـ ـــح منهـ ــ ــــة توضـ ـــــة عامــ خطـ

ـــاف  ـــي مكافحـــــة جريمـــــة اختطــ ـــ م فــ ـــا يســ ــي تحقيـــــة أهـــــداف قريبـــــة وبعيـــــدة أملـــــدي بمــ ـــعي إلـــ ـــي تســ التكنيكـــــات الحــ

 ".ألاطفال

  -:ي و تتضمن مف وم إستراتيجية مكافحة الجريمة ما يأت    
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 .خطة متكاملة توضح منهاج وإجرا ات العمل تحدد املس وليات وألادوار لكل املشاركين في تنفيذها - 

تتضــــمن مجموعــــة مـــــن التكنيكــــات وإلاجـــــرا ات الحــــي تحــــدد املمارســـــات الفعليــــة املبنيـــــة علــــي أســـــس  -

 .علمية ملكافحة جريمة اختطاف ألاطفال

اختطاف ألاطفال علي املستوي الوقائي مـن خـالل تركز هذه الاستراتيجيات علي التعامل مع جريمة  -

تركيــب التعامــل علــي التصــدي للعوامــل املؤديــة لحــدوث الجريمــة، والتركيــب علــي تفــادي تفــاقم الجــرائم 

 . في مراحل ا ألاولي وأيضا منع تكرار الجرائم مرة أخري 

طفـال سـوا  جنـاه أو تركز استراتيجيات علي التعامل مع كافة ألا ساق املرتبطـة بجـرائم اختطـاف ألا  -

 .ضحايا

  ألاسس التي تعتمد عليها الوقاية:- 

وتتضــــمن التركيــــب علــــي الظــــروف وألاحــــوال املؤديــــة إلــــي جــــرائم اختطــــاف  -:تغييةةةةر ألاحةةةةوال الاجتمةةةةاعي -

ألاطفال ، وهنا يتم التركيب علي العوامل وألاسباب الحي تؤدي إلي هذه الجريمة سوا  أكانـت مرتبطـة 

الضـــحايا أو أســـرهم أو ألا ســـاق املجتمعيـــة ، ويـــتم ذلـــ  مـــن خـــالل دراســـة هـــذه بالجنـــاة أو ألاطفـــال 

 .العوامل والظروف والاكتشاف املبكر ل ا وضع البرامج املناسبة  حداث تغيير فيها

أن جريمــــة اختطـــاف ألاطفــــال ليســـت جريمـــة أمنيــــة فقـــط بـــل جريمــــة ل ـــا طــــابع -: العةةةالج املجتمعةةةي -

واج ـــة الفعالـــة ل ـــذه الجريمـــة يتطلـــب مشـــاركة املجتمـــع بـــأفراده اجتمـــاعي ش يمكـــن إغفالـــه ، وأن امل

 . وجماعاته ومؤسساته في مكافحتها

ـــاف ألاطفـــــال -:اسةةةةةتخدام املةةةةةنهج العلمةةةةةي فةةةةةي دراسةةةةةة جريمةةةةةة اختطةةةةةاف ألاطفةةةةةال - أن جريمـــــة اختطــ

ـــا بشــــكل فعــــال  ـــا أنهــــا مــــن الجــــرائم املركبــــة وأن مواج تهـ تتضــــمن العديــــد مــــن الجوانــــب وإلابعــــاد كمـ

ــــب  دراســـــتها بشـــــكل علمــــــي لكافـــــة إبعادهـــــا وجوانبهــــــا ومظـــــاهر وأثارهـــــا ححــــــي يـــــتم وضـــــع الخطــــــط يتطلـ

 .الوقائية والعالجية املناسبة لذل 

حيـث يتطلـب التعامـل مـع  -:استخدام املدخل التكةاملي فةي التعامةل مةع جريمةة اختطةاف ألاطفةال -

دو ها ، والتـدخل بشـكل جرائم اختطـاف ألاطفـال بشـكل فعـال التركيـب علـي كافـة العوامـل املؤديـة لحـ

 .تكاملي للتصدي ل ذه العوامل وذل  لتحقية أعلي مستوي من الوقاية

أن خطــــط التعامــــل مــــع جــــرائم اختطــــاف ألاطفــــال تتطلــــب مشــــاركة  -:العمةةةةل ألفريقةةةةي فةةةةي املواجهةةةةة -

ـــع النـــــواحي  ـــع ا وتنفيـــــذها، حيــــث يتطلـــــب التعامــــل مع ـــــا مــــن جميــ ـــن التخصصــــات فـــــي وضـ العديــــد مــ

 .عية وألاخالقية والقضائية والصحيةألامنية والاجتما

 أهداف استراتيجيات مكافحة جرائم اختطاف ألاطفال. 

 " .التصدي لجرائم اختطاف ألاطفال" تسعي الاستراتيجيات إلي هدف عام يتمثل في        
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  -:ويتفرع من ال دف العام مجموعة من ألاهداف الفرعية يمكن إجمال ا فيما يلي 

 .با جرا ات الحي تكفل حماية أطفال م من التعرض لالختطاف توعية ألاسر  -

 .تنمية قدرات وم ارات ألاطفال وتدريبهم علي كيفية حماية أنفس م من جرائم الاختطاف -

 .تنمية الحس ي ألامني لدي أفراد املجتمع بكيفية مالحظة مثل هذه الجرائم وكيفية التعامل مع ا -

، ودعــم عالقــة املــواطنين بــاألج زة ألامنيــة  طي لــدي املــواطنينالتثقيــف الاجتمــاعي و شــر الــوعي الشــر  -

 .والشرطية

إعادة التأهيل النفس ي والعقلي والاجتماعي لألطفال وأسرهم الذين تعرضوا لجرائم الاختطـاف وتـم  -

 .الضبط املبكر للجناة ملنع تعرض م مرة أخر لالختطاف

وذل  بهدف منع عودتهم شرتكاب هذه توجيه وتهذيب وإصالح شخصية الجناة في جرائم الاختطاف  -

 .الجرائم مرة أخري 

  ألانساق التي تركز الاستراتيجيات علي التعامل معها 

وهــم الف ــات الضـعيفة املســتهدفة مــن جـرائم الاختطــاف ســوا  لـم يتعرضــوا لالختطــاف أو : ألاطفةال  -

 .تعرضوا ملحاوشت خطف تم إحباط ا، أو ضحايا بالفعل لجرائم اختطاف 

جميع اسر املجتمع ممن لديهم أطفال ويتم التركيب علي توعيتهم باملخاطر وإشكال ا الحي قد  : ألاسرة -

 .يتعرض ل ا أطفال م وكيفية حمايتهم من التعرض ل ا

ويتضمن كافة أفراد املجتمع بحيث يكون ل م دور ايجابية في مكافحة الجريمة من خالل : املجتمع  -

 .تتم في الشارع في حة ألاطفال والتعامل مع ا بشكل واعي املالحظة ألي أنماط سلوكية إجرامية

تفعيــل دور ألاج ـزة واملؤسســات كـل علــي حســب تخصصـه كــل يقـوم بــدوره فــي : ألاجهةزة واملؤسسةةات -

 .مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال

ممن ارتكاب جريمة الاختطاف ويتم تنفيذ العقوبة عليهم في املؤسسات العقابية من خالل  :الجناة -

 .ج التهذيب والتأهيل وإلاصالحبرام

 

  الاستراتيجيات الوقائية: -

أن ال ــدف ألاساســ ي مــن الوقايــة كمــا تــم التأكيــد عليــه هــو منــع حــدوث أو ظ ــور أو تكــرار جــرائم                  

اختطـــاف ألاطفـــال ، ويتطلـــب ذلـــ  اســـتخدام اســـتراتيجيات مناســـبة لتحقيـــة ألاهـــداف الوقائيـــة بمســـتوياتها 

 .يمكن فيما يلي عرض الاستراتيجيات الوقائية للمستويات الوقائية الثالثالثالث ، و 

  -:استراتيجيات الوقاية ألاولية -1

وتركــــــز اســــــتراتيجيات هــــــذا املســــــتوي علــــــي التعلــــــيم وتقــــــديم املشــــــورة وتقــــــدير املوقــــــف والتــــــدخل                  

ــــة  ــــي تعزيــــــز الرقابــ ــــي ذلـــــ  علــ ـــاف وتعتمــــــد فــ ـــع حــــــدوث جــــــرائم الاختطــ ــــة ألاوليـــــة  منـــ ــــتهدف الوقايــ الســـــريع ، وتســ
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ــــع ،   ــ ـــــراد املجتمــ ــ ـــــدى أفـ ــ ـــي لـ ــ ــ ــــوعي ألامنـ ــ ـــــر الــ ــ ـــــاعي و شـ ــ ــــف الاجتمـ ــ ـــــرطية والتثقيــ ــ ن الوقايةةةةةةةةة ألاوليةةةةةةةةة وتتضةةةةةةةةمالشـ

 :الاستراتيجيات آلاتية 

وتتضمن التنبؤ بالعوامل وألاسباب الحي تؤدي إلـي حـدوث جـرائم :  إستراتيجية إزالة موقف الخطر -

اختطـــاف ألاطفـــال وتحديـــدها بدقـــة والتصـــدي ل ـــا بشـــكل علمـــي ملنـــع حـــدوث هـــذه الجـــرائم ، ووضـــع 

ات الاستكشافية الحي تركز علي الاكتشـاف خطط وبرامج لحماية ألاطفال ، من خالل إجرا  الدراس

والتنبؤ  بالعوامل الحي تؤدي إلـي حـدوث الجـرائم والانحـراف وإعـداد البـرامج الحـي تسـ م فـي التصـدي 

 . ل ذه العوامل

وتتضــمن التقليــل مــن عوامــل الخطــر الحــي تــؤدي إلــي تعــرض  :  إسةةتراتيجية تخفةةيض موقةةف الخطةةر -

الطفـــل لالختطـــاف مـــن خــــالل تقـــديم املشـــورة املدرســـية لكيفيــــة حمايـــة ألاطفـــال ألنفســـ م ضــــد أي 

اعتـــدا ، وتعلـــيم ألاطفـــال كيفيـــة التصـــرف عنـــد التعـــرض لالختطـــاف ، توعيـــة إلابـــا  بكيفيـــة حمايـــة 

 .أطفال م من التعرض ملثل هذه الجرائم

الحـي تمكـنهم مـن ف ـم املواقـف : تراتيجية تعزيز قدرات ألاطفال النفسية والعقليةة والاجتماعيةةإس -

 .الحي يتعرضوا ل ا وتدريبهم بشكل عملي علي كيفية التصرف فيها

تعـد الاسـتراتيجيات ألامنيـة الحـي تتبـع فـي حفـظ ألامـن وألامـان والتصـدي :  إستراتيجية التعزيز ألامنةي -

ويلعــــب التواجــــد ألامنــــي . تســــ م بدرجــــة كبيــــرة فــــي الحــــد مــــن جــــرائم الاختطــــاف للجــــرائم قبــــل حــــدو ها

 . والشرطي والدوريات الشرطية دورا كبيرا في التصدي لحدوث مثل هذه الجرائم 

 (من الدرجة الثانية ) استراتيجيات الوقاية الثانوية  -8

ألاطفــال مــن خــالل  ويتضــمن اســتراتيجيات هــذا املســتوي مكافحــة تفشــ ي جــرائم اختطــاف            

التصـدي للجريمـة فـي بوادرهـا ألاولـي ، حيـث يظ ــر أهميـة هـذا املسـتوي عنـدما تظ ـر بعـض محــاوشت 

اختطاف أطفال أو بداية ظ ور بعض جرائم اختطاف ألاطفال في املجتمع ، فهي بذل  تدق نقوس 

العمــل علــي مســتوي الخطـر ليتحــرن املجتمــع وأج زتــه ملنـع تفشــ ي انتشــارها ، ويعنــي ذلـ  أن ش  يــتم 

حــل لعــز الاختطــاف وإنمــا فــي هــذا املســتوي تركــز علــي ألاســباب الحــي أدت إلــي وقــوع جريمــة الاختطــاف 

 -:، و تتمثل استراتيجيات هذا املستوي فيما يلي ومحاولة التصدي لتفش ي حوادث الاختطاف

لمـي فـي دراسـة يتم في هذه إلاستراتيجية استخدام املنه  الع :إستراتيجية تشخيص موقف الخطر  -

الحاشت الحي تعرضت لالختطاف وبحث ظروف تعرض م للجرائم وكذل  دراسة العوامل وألاسباب 

الحــي تــؤدي إلــي تعــرض ألاطفــال لالختطــاف ســوا  أكانــت عوامــل مرتبطــة بالطفــل أو بأســرة الطفــل أو 

 .ئمباملجتمع أو باألج زة ألامنية ووضع خطط لتالفي العوامل الحي تؤدي إلي هذه الجرا

ــــة  :إسةةةةةةتراتيجية خفةةةةةةض التةةةةةةوتر والضةةةةةةغوط - ـــــة لحــــــدوث جريمــ ـــي ظ ــــــرت نتيجـ ــ ـــغوط الحـ ـــــد الضـــ تحديـ

اختطــــاف ألاطفــــال فــــي مكــــان مــــا ، توجــــه مثــــل هــــذه إلاســــتراتيجية لألطفــــال الــــذين كــــانوا علــــي عالقــــة 
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بالطفل املخطوف وهنا يظ ر دور ألاج زة املعنية املدرسة ، مراكز الطالئع وغيرها من املؤسسات في  

 .يض من التوترات املصاحبة لحدوث هذه الجريمةالتخف

ـــية  :إسةةةةةةةتراتيجية املسةةةةةةةاندة الاجتماعيةةةةةةةة - ــ ــــة والنفســ ــ ـــــة والاجتماعيـ ـــــاندة املعلوماتيــ ـــــديم املســ ـــــتم تقــ ويــ

لألطفـــــال وأســـــرهم والحـــــي تســـــ م فـــــي تعزيـــــز قـــــدراتهم ، وتـــــوفير الطمأنينـــــة لـــــديهم  ، وتقـــــديم املشـــــورة  

 .تعرض ألاطفال لالختطاف  لكيفية التصدي للعوامل الحي ظ رت وتؤدي إلي

وتتضـــمن هـــذه إلاســــتراتيجية توعيـــة املجتمـــع بـــالخطورة الحـــي تحــــيط : إسةةةتراتيجية الةةةوعي املجتمعةةةي -

املجتمـــــع إذا تفشـــــ ي جـــــرائم الاختطـــــاف ، وتوضـــــيح مســـــ ولية املـــــواطنين فـــــي مكافحتهـــــا ، ومـــــا دورهـــــم 

 .الايجابي في تحقية الحماية ألطفال املجتمع

- :الدرجة الثالثة  استراتيجيات الوقاية من -3

تتضمن استراتيجيات هذا املستوي في التعامل بعد حدوث جرائم الاختطاف ، حيث يتم                    

التعامل مع ألاطفال الذين تعرضوا لالختطاف وتم إحباط محاوشت اكتمال الجريمة أو الذين تم العثور 

عرضوا إلي أزمة حقيقية أحدثت عليهم من خالل الج ود ألامنية في التفتيش والبحث ، ومثل هؤش  ألاطفال ت

ضغوط وتوترات واثأر سلبية نفسية وعقلية وجسدية واجتماعية مما يستدعي ضرورة أعادة تأهيل م بهدف 

الاستغالل والعنف ، وقد والتقليل من آلاثار السلبية النائح عن الاختطاف وما تتبع ا من تعرض م لإلسا ة 

ختطاف لعالج طويل أملدي  عادة تأهيل م ، وتتولي هذا تتطلب حاشت بعض ألاطفال الذين تعرضوا لال 

الدور مؤسسات متخصصة حيث يتم إعادة تأهيل ألاطفال بشكل متكامل لتخفيف التوترات وآلاثار 

 . السلبية الحي أصابتهم نتيجة لتعرض م لالختطاف

ختطاف ، وإنما من كما أن هذا املستوي من الوقاية ش يقتصر فقط علي ألاطفال ضحايا الا           

الضروري التعامل مع الجناة الذين تم القبض عليهم في هذه الجرائم بهدف إعادة تهذيبهم وإصالح م 

ويتضمن استراتيجيات هذا وتأهيل م ملنع عودتهم مرة أخري للجريمة ومكافحة الخطورة إلاجرامية لديهم ، 

 -:املستوي من الوقاية  ما يلي

يتم في هذه إلاستراتيجية التركيب علي تجربة الاختطاف الحي تعرض ل ا :  إستراتيجية مراقبة ألاخطاء -

الطفـل ومناقشـتها بشـكل عقال ـي وتحليل ــا مـع أسـرة الطفـل والطفـل وتحديــد ألاخطـا  الحـي وقـع فيهــا 

كل من الطفل وألاسرة وأدت إلي تعرضه لالختطاف ، حيث أنه في كثيرا من حاشت الاختطاف تكون 

ـــ  ــ ـــــة سـ ـــــحية فريسـ لة للجنــــــاة فــــــي الاســــــتدراج والســــــيطرة ، وال ــــــدف مــــــن هــــــذه إلاســــــتراتيجية هــــــو الضـ

الاســـتفادة مـــن ألاخطـــا  الســـابقة والــــتعلم منهـــا فـــي كيفيـــة التصـــرف الصــــحيح فيهـــا ملنـــع تكرارهـــا مــــره 

 .أخري 

تركـــز هـــذه إلاســـتراتيجية علـــى  تحديـــد الســـلون الســـلبي غيـــر الســـوي و -:إسةةةتراتيجية تغييةةةر السةةةلوك  -

ألاخصــــائي الاجتمــــاعي هــــذه إلاســــتراتيجية فــــي إحــــداث تعــــديل فــــى ســــلوكيات ألاطفــــال حيــــث يســــتخدم 

والحــي تــدل علــى الضــعف والاســتكانة والعجــز والحــي تجعلــه فريســة ســ لة ( ضــحايا جريمــة الاختطــاف)
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للمجـــرمين فمثـــل هـــذه الســـلوكيات تتطلـــب العمـــل علـــى إلغا هـــا وإطفا هـــا واســـتبدال ا بالســــلوكيات  

ــــنهم ــــة الحـــــي يمكـ ـــاهر  الواعيـ ـــن أي مظ ـــــر مـــــن مظـــ ـــ م مــ ــــة أنفســ ــــابي الســــــريع لحمايـ مـــــن التعامـــــل الايجـ

 .الاستغالل والاستدراج والاعتدا 

أن الطفــــل نتيجــــة لتعرضــــه لالختطــــاف فــــأن ذلــــ  يشــــعره بــــالق ر   -:إسةةةةتراتيجية املعونةةةةة النفسةةةةية  -

م والعجــــز والضــــعف والانكســــار ، وأن مثــــل هــــذه املشــــاعر تســــتوجب مــــن الاخصــــائى الاجتمــــاعي تقــــدي

والــذي : التــأثير املباشــر)العــون النفســ ي لــه مــن خــالل اســتخدام العديــد مــن ألاســاليب املناســبة منهــا 

يتضــمن مســاعدته علــى اســتعادة قوتــه وقدراتــه مــرة أخــرى ححــل يمكنــه الــتخل  مــن آلاثــار املرتبطــة 

تظــــار هــــو التعامــــل الســــريع مــــع الطفــــل الضــــحية دون ان: املبــــادرة )، ( علــــى الاعتــــدا  الــــذي تعــــرض لــــه

قدومــــه للمؤسســــة أو مركــــز الرعايــــة وتقــــديم الــــدعم النفســــ ي والاجتمــــاعي والصــــمي بشــــكل يســــ م فــــي 

مـــن الطبيعــــي أن ينـــتج عـــن الاختطــــاف : التعـــاطف) ، ( التخفيـــف مـــن أثـــار الاعتــــدا  الـــذي تعـــرض لــــه

مجموعـــة مــــن املشـــاعر الســــلبية  فقـــدان الثقــــة وألامـــان والحــــزن والخـــوف وغيرهــــا مـــن املشــــاعر الحــــي 

 (. وجب التعاطف مع الطفل ومع الظروف املؤملة الحي مر بهاتست

أطفـــال، أســـره، )ويـــتم خـــالل اســـتخدام هـــذه إلاســـتراتيجية تزويـــد العمـــال   -:إسةةةتراتيجية التوضةةةيح  -

باملعلومات والحقائة الحي تفيـده فـي التعامـل فـي حالـة حـدو ها وذلـ  ملنـع تكـرار حـدوث هـذه (  مجتمع

 .الجريمة مرة أخري 

وتتضـمن هـذه إلاسـتراتيجية مسـاعدة الطفـل علـي التعبيـر عـن كافـة :  ية إلافةراغ الوجةدانيإستراتيج -

مشـــاعره تجـــاه تجربـــة الاختطـــاف ووصـــف مـــا بداخلـــه مـــن مشـــاعر وأفكـــار تجـــاه هـــذا املوقـــف بهـــدف 

التخفيــــف مـــــن التــــوترات والشـــــحنات الانفعاليـــــة الحــــي تجعلـــــه غيــــر قـــــادرا علـــــي التفاعــــل الســـــوي ممـــــا 

لطفــل للتعبيــر عنهــا ححــي يمكنــه مــن تحريرهــا والتخفيــف أثارهــا ، ومعالجتهــا بشــكل يتطلــب اســتثارة ا

 .منهي

تتضــمن هــذه إلاســتراتيجية مــن خــالل تقيــيم إبعــاد شخصــية  -:إسةةتراتيجية إعةةادة بنةةاء الشخصةةية  -

الطفــل مــن كافــة جوانبهــا وتحديــد نقــاط الضــعف لديــة والعمــل علــي تقويتهــا واســتثارة نقــاط القــوي 

عزيزها، ومساعدته علي ف م ذاته واكتشاف قدراته واستخدام ا في حمايـة نفسـه مـن والعمل علي ت

 .أي اعتدا 

تعتمــــد هــــذه إلاســــتراتيجية علــــى تقــــديم نمــــوذج جديــــدة للتفكيــــر  -:إسةةةةتراتيجية إعةةةةادة بنةةةةاء املفةةةةاهيم -

والف ـــم وبالتـــالي فهـــي تركـــز علـــى تصـــحيح أســـلوب التفكيـــر لـــدى الطفـــل وألاســـرة واملجتمـــع فـــي كيفيــــة 

بالنســــبة )لتعامـــل مـــع الجـــرائم ملنــــع تفشـــيها مـــن خــــالل تحديـــد املفـــاهيم وألافكــــار الخاط ـــة لـــديهم ، ا

للطفل تشجيعه علي التحدث عن أي اعتدا  يحدث له بأي شـكل وتصـحيح فكـره فـي أنـه إذ تحـدث 

ي بالنسبة لألسرة ح هـا علـي التحـرر مـن الخـوف أو نظـرة العـار وإلابـالغ عـن أ( ) سوف يزيد الاعتدا  

، كـذل  إعـادة بنــا  املفـاهيم لـدي سـكان املجتمــع ( اعتـدا  يتعـرض لـه أبنائهـا مثــل التحـرش والعنـف
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بشــأن ســكوتهم وخــوف م وعــدم إلابــالغ عنــد مالحظــة الجــرائم خشــية التعــرض للمســ ولية، وتوضــيح  

 .البعد القانو ي وألامني الخا  بهذه الجوانب

إلاســتراتيجية علــي التعامــل مــع الجنــاة بهــدف منــع تركــز هــذه : إسةةتراتيجية كةةبح الخطةةورة إلاجراميةةة -

عــودتهم لإلجــرام مــرة أخــري ويــتم ذلــ  مــن خــالل تــأهيل م دينيــا وأخالقيــا ونفســيا واجتماعيــا وم نيــا 

بحيث يصبحوا مواطنين صالحين،وتتضمن هذه إلاستراتيجية مجموعة من البرامج وألا شطة الحـي 

هــذا إثنــا  تنفيــذ العقوبــة املقــررة علــيهم باملؤسســات تســ م فــي كــبح الخطــورة إلاجراميــة لــديهم ويــتم 

العقابية و يستكمل التأهيل والدمج السوي للمفرج عنهم بعد خروج ما من خالل الرعايـة الالحقـة 

 .املقدمة ل م

وتتضـمن هـذه إلاسـتراتيجية التـأثير علـي اتجاهـات سـكان املجتمـع  :إستراتيجية الاستثارة املجتمعيةة -

في مواج ة جريمة اختطاف ألاطفال ، وتحريرهم من السلبية والالمباشة بحيث للمشاركة الايجابية 

 .يكون ل م دورا ايجابيا للتصدي ل ذه الجريمة

وتعتمــد إســتراتيجية التشــبي  علــي التعــاون بــين املؤسســات امل تمــة بحمايــة  :إسةةتراتيجية التشةةبي  -

.... إعالميـــة  -اجتماعيـــة  – ألاطفــال بهـــدف مواج ــة ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفــال ســـوا  مؤسســـة أمنيــة

 . واملشاركة في وضع خطة عمل  متكاملة ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفال

 

 .إجراءات تنفيذ الاستراتيجيات الوقائية ملكافحة جرائم اختطاف ألاطفال:املحور السابع 

      إلاجراءات ألامنية: -

إلاجـرا ات ألامنيـة الحـي يمكـن أن تقـوم بهـا ألاج ــزة ألامنيـة فـي تنفيـذ الاسـتراتيجيات الوقائيـة ملكافحــة            

 :جرائم اختطاف ألاطفال بالتعاون مع مؤسسات املجتمع وأفراده ، وتتضمن ما يلي

 تعزيز الرقابة والتواجد الشرطي في الطرقات وألاماكن العامة  -

الحي تعد نوعا من الرقابة املستمرة في ( إلانذارات  –الكاميرات ) استخدام ألاج زة التكنولوجية   -

العديد من ألاماكن الحي قد يصعب متابعتها امنيا باستمرار ، مما يزيد من خوف الجناة من ارتكاب 

 .الجرائم خشية من اكتشاف م 

ي تقديم التوعية ألامنية لألطفال واملجتمع تعاون ألاج زة ألامنية مع املؤسسات الاجتماعية ف  -

 .بأساليب الحماية من التعرض لجرائم الاختطاف

 . مراقبة النشاطات إلاجرامية من خالل املتابعة ألامنية للعناصر إلاجرامية  -

 . الدراسة ألامنية املستمرة لجريمة الاختطاف و تحديد السبل ألامنية ملالحقتها -

ختطاف و سرعة البحث وتتبع الجناة  حباط عمليات الاختطاف قبل السرعة في تلقي بالغات الا  -

 .اكتمال ا
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 .إعادة تأهيل الجناة بعد القبض عليهم ملنع عودتهم شرتكاب الجرائم مره أخري  - 

 

 إلاجراءات الاجتماعية: 

تتـــولي م نـــة الخدمـــة الاجتماعيـــة القيـــام بمجموعـــة مـــن إلاجـــرا ات الاجتماعيـــة الحـــي تســـ م فـــي         

 .افحة جرائم اختطاف ألاطفالمك

- :إجراءات الوقاية علي مستوي ألاسر -1 

يــتم تطبيــة الاســتراتيجيات الوقائيــة علــي مســتوي ألاســرة مــن خــالل بــرامج التوعيــة الحــي يقــوم بهــا    

ألاخصــائيين الاجتمــاعيين لألســر فــي مؤسســات رعايــة ألاســرة والطفولــة أو مــن خــالل نــدوات التوعيــة 

ات ألاهليـة أو املـدارس وتكـون موجـه لألسـر ، حيـث يمكـن أن يـتم مـن خـالل بـرامج الحي تتم بالجمعيـ

- :التوعية تنفيذ إلاجرا ات آلاتية

توعيـــة ألاســــرة باملخـــاطر الحــــي يمكـــن أن يتعــــرض ل ــــا ألابنـــا  والــــدور الـــذي يجــــب أن تقـــوم بــــه ألاســــرة  -

 .لحماية أبنائها من أي خطر يهدد حياتهم من بينها تعرض م لالختطاف

اعدة ألاسرة علي ف م خصائ  أبنائهم وتوضيح ل م إجرا ات الحماية الحي تتناسب مـع سـمات مس -

 ....وخصائ  أبنائهم العقلية والنفسية والاجتماعية 

تنميــة م ــارات ألاســرة علــي اســتخدام أســاليب التنشــ ة الاجتماعيــة الســوية مــع أبنائهــا بمــا يســ م فــي  -

 .همزيادة ثقة أبنائهم في أنفس م ونمو شخصيت

ـــرات  - ــ ـــا واكتشــــــاف م ألســــــباب هــــــذه التغييـ ـــة بأبنائهمـــ ـــي تلحـــ ــ ـــرات الحـ ـــم التغييـــ ـــي ف ـــ ـــاعدة ألاســــــرة علـــ مســـ

 والتعامل مع م بشكل نحيح

توعيــة ألاســرة بأســاليب بــث الثقــة فــي نفــوس أبنــائهم وتعــريف م بكيفيــة حمايــة أنفســ م ، وذلــ  مــن  -

 -:خالل ما يلي

 .هم علي الاستقامة و حسن الخلةإكساب ألابنا  القيم الدينية وألاخالقية ومساعدت -

تعزيــــــز ثقــــــة ألابنــــــا  فــــــي أنفســــــ م وتعزيــــــز مقــــــدراتهم النفســــــية والاجتماعيــــــة والعقليــــــة ممــــــا يزيــــــد مــــــن  -

 .إحساس م بالقوة والقدرة علي حماية أنفس م

اســـتخدام ألاســـاليب املناســـبة لتوعيـــة ألابنـــا  باملخـــاطر الحـــي يمكـــن أن يتعرضـــوا ل ـــا وكيفيـــة حمايـــة  -

 .أنفس م

متابعـــة ألابنـــا  وطبيعـــة أصـــدقائهم وعالقـــاتهم الخارجيـــة و تقـــديم النصـــح وإلارشـــاد لكيفيـــة الاختيـــار  -

 .السوي لألصدقا 

 -:إجراءات الوقاية علي مستوي ألاطفال  -8

وتتم هذه الاجرا ات أثنا  املمارسة امل نية للخدمة الاجتماعية في العديـد مـن املؤسسـات              

الحــي تهـــتم بالطفولـــة مثـــل املؤسســـات التعليميـــة علــي مختلـــف مراحل ـــا ، نـــوادي الطالئـــع والشـــباب ، 
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وقائيـــة الحـــي ، يمكـــن تنفيـــذ العديـــد مـــن البـــرامج ال..جمعيـــات رعايـــة الطفولـــة ، مراكـــز حمايـــة الطفـــل 

- :تمكن الطفل من حماية نفسه من أي اعتدا  ، ويتضمن إلاجرا ات ما يلي 

تمكين الطفل من حمايـة نفسـه مـن خـالل توعيتـه بأسـاليب الحمايـة وكيفيـة التعامـل مـع مواقـف  -

 .الخطر

 .لهتزويد الطفل باملعلومات ألامنية املناسبة والحي يحتاج ا لحماية نفسه من أي اعتدا  يتعرض  -

تــــدريب الطفــــل علــــي كيفيــــة اســــتخدام إجــــرا ات الحمايــــة الحــــي تتناســــب مــــع طبيعــــة املواقــــف الحــــي  -

 .يتعرض ل ا

تنميـــة امل ـــارات الحياتيـــة لـــدي الطفـــل وإكســـابه القـــدرة علـــي الف ـــم وتوقـــع الخطـــر الـــذي يمكـــن أن  -

 .يتعرض له

وتــــم العثــــور علــــيهم قبــــل  إعــــادة التأهيــــل النفســــ ي والاجتمــــاعي لألطفــــال الــــذين تعرضــــوا لالختطــــاف -

استكمال مخطط الاختطاف ، وذل  للتخفيف من آلاثار املؤملة الحي لحقت بهـم مـن جـرا  تعرضـ م 

 .لالختطاف

- :إجراءات الوقاية علي مستوي املجتمع  -3

تركــــز هــــذه إلاجــــرا ات علــــي املســــتوي املجتمعــــي علــــي إجــــرا  دراســــات علميــــة لتحديــــد الاتجاهــــات          

ان املجتمع والحـي تعـد عامـل قـوي فـي تفشـ ي الجـرائم ، يمكـن أن يقـوم بهـذه الدراسـات السلبية لدي سك

املراكــــــز العلميــــــة للدراســــــات الاجتماعيــــــة ، وكليــــــات الخدمــــــة الاجتماعيــــــة ،والاســــــتفادة مــــــن نتــــــائج هــــــذه 

الدراسـات ، تنــوير الـرأي العــام بخطـورة هــذه الجـرائم وتعــديل الاتجاهـات الســلبية حيـال التعامــل مع ــا 

بنـــي فكـــر جمعـــي ملناهضـــة جـــرائم اختطـــاف ألاطفـــال ويمكـــن وضـــع خطـــة توعيـــة علـــي مســـتوي املجتمـــع وت

تستخدم امل نة لتنفيذها  مختلف وسائل إلاعالم املسموعة واملرئية وكـذل  اسـتخدام مختلـف وسـائل 

 -:التواصل الاجتماعي ، وتتضمن هذه إلاجرا ات ما يلي

ــــلبية ودراســـــــة أســـــــباب الالمبـــــــاشة وعـــــــدم تحمـــــــل املســـــــ  - ــــة والســـ ـــــالي "ولية وألانانيـــ ـــــا مــ ــــة و " ألانــ والفرديـــ

 . السكوت عند مشاهدة السلوكيات الحي تخالف ثقافة املجتمع وقيمه وقوانينه

تعـــديل الاتجاهــــات الســـلبية الحــــي ظ ـــرت لــــدي ســـكان املجتمــــع والحـــي تتمثــــل فـــي الســــلبية والالمبــــاشة   -

عزيز القيم املورثة سوا  الدينيـة والاجتماعيـة والانا مالي والخوف من تحمل املس ولية املجتمعية وت

والثقافية والحي تنبذ السلبية وتدعم الايجابية في مواج ة مختلف إشكال الجريمة وباألخ  جرائم 

 .اختطاف ألاطفال

 . توعية سكان املجتمع با جرا ات ألامنية الحي يمكن إتباع ا عند مالحظة أي جريمة -

 . ج زة ألامنية الحي تتحمل مس ولية تحقة ألامن وألامان للمجتمعدعم عالقات أفراد املجتمع باأل  -
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تنمية الوعي ألامني لدى املواطنين باآلثار السلبية املترتبة على جـرائم اختطـاف ألاطفـال ، وتحفيـبهم  - 

 .على املشاركة في مكافحتها بكل السبل ومواج ة كل التحديات الطارئة عليها

جــرائم اختطــاف ألاطفــال ووضــع بــرامج للوقايــة مــن انتشــارها ســوا  دراســة ألاســباب املؤديــة شنتشــار  -

 .أكانت مرتبطة باألطفال أو ألاسرة والجناة أو املجتمع

تفعيل دور مؤسسات رعاية ضـحايا الجـرائم فـي إعـادة تأهيـل ألاطفـال الـذين تعرضـوا إلـي الاختطـاف  -

 .وتم إحباط محاولة اختطاف م

 

 :اةإجراءات الوقاية علي مستوي الجن -9

أن إجـــرا ات الوقايـــة الاجتماعيـــة لجـــرائم اختطـــاف ألاطفـــال ش يتوقـــف تعامل ـــا فقـــط مـــع ألاطفـــال        

وأسرهم واملجتمع بل يجب أن تشمل إلاجرا ات الوقائية التعامل مع الجناة وذل  بهدف إعادة تأهيل م 

، ويمكن أن تركز هذه بشكل نحيح لتالفي خطورتهم إلاجرامية وإعادة إدماج م في املجتمع بشكل سوي 

- :إلاجرا ات علي 

التأكيد على أهمية الدراسة الاجتماعية والنفسية للجناة عقب إلايداع في املؤسسة العقابية وذل   -

لتحديــد قــدراتهم وميــول م ونمــط شخصــيتهم وثقــافتهم وعــاداتهم ححــل يســ ل وضــع الخطــة املناســبة 

 .لتأهيل م وإصالح م

أدت إلــي ارتكـــاب الجنـــاة جــرائم اختطـــاف ألاطفــال ، و دراســـة كافـــة  دراســة املشـــكالت والعوامــل الحـــي -

ظروف م، وذل  بهدف ف ـم طبيعـة املشـكالت الحـي يعـانوا منهـا، والتخفيـف مـن حـدة هـذه املشـكالت 

بما يساعد فى أتمام الج ود التأهيلية وإلاصالحية املوج ة ل م ، با ضافة إلـى مسـاعدة أسـرهم مـن 

املؤسســـات الاجتماعيـــة الحـــي تخـــدم م، وبمـــا يســـ م فـــي منـــع عـــودتهم مـــرة خـــالل تـــوعيتهم وإرشـــادهم ب

 .أخري شرتكاب هذه الجرائم

وضــع بــرامج التأهيــل النفســ ي والاجتمـــاعي واملنهــي والــديني املناســبة فـــي ضــو  دراســة الســمات العامـــة  -

 .يللجناة مع مراعاة السمات الفردية الخاصة بكل منهم في عملية التأهيل النفس ي والاجتماع

الاهتمـام بمتابعــة نتــائج بـرامج التأهيــل النفســ ي والاجتمـاعي واملنهــي والــديني ومـدى فعاليتهــا فــي تعــديل  -

 .اتجاهات وسلوكيات الجناة ، وإحداث التعديالت املناسبة على هذه البرامج بما يزيد من فعاليتها

ة أخـــرى ويجـــب أن تأهيـــل الجنـــاة الـــذين اقتـــرب موعـــد إلافـــراج عـــنهم  عـــادة دمج ـــم فـــي املجتمـــع مـــر  -

 .يشمل هذا التأهيل على كافة ألابعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعقلية وامل نية 

تعـــديل اتجاهـــات املجتمـــع نحــــو املفـــرج عـــنهم وبخاصـــة ، أذا تــــم تفعيـــل ج ـــود إصـــالح م وتــــأهيل م ،  -

ات املجتمـع والتعامل مع م بشـكل سـوي ححـي ش يشـعر باليـأس ويعـود للجريمـة ، ويجـب علـي مؤسسـ

مساعدة املفرج عـنهم فـى الانـدماج فـي املجتمـع ، بمـا يمكـنهم مـن نبـذ الجريمـة و عـدم العـودة ل ـا مـرة 

 . أخرى 
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تقـــديم خـــدمات الرعايـــة الالحقـــة للمفـــرج عـــنهم مـــن خـــالل مســـاعدتهم علـــى التغلـــب علـــى الصـــعوبات  - 

مســــاعدتهم علــــى  الحــــي تــــواج  م بعــــد إلافــــراج  ســــوا  مــــن خــــالل إيجــــاد فرصــــة عمــــل ، أو مــــن خــــالل

 . تحقية التوافة الاجتماعي والنفس ي عقب إلافراج 

 الخاتمة 

مما شش  فيه أن جرائم اختطاف ألاطفال وما سيتبع ا من جرائم متعاقبة ومتصلة بها من الجرائم           

وألامـان داخـل  البشـعة الحـي تهـز الطبيعـة إلا سـانية والقـيم الدينيـة وألاخالقيـة وخطورتهـا فـي أنهـا تزعـزع ألامـن

املجتمــع ، كمــا تضــرب كيــان املجتمــع ومســتقبله ، ومــن ذلــ  يســتوجب التعامــل مع ــا بشــكل ايجــابي وفعــال، 

ويؤكــد الواقــع علــي ضــرورة ذلــ  نظــرا للمخــاطر املترتبــة علــي مثــل النــوع مــن الجــرائم ، ولكــي تتحقــة املكافحــة 

 :الفعالة يتطلب ألاتي

فــي وضــع ا العديــد مـــن التخصصــات ، بحيــث تشــكل هـــذه وجــود منظومــة متكاملــة للحمايــة يشـــارن  -

 .املنظومة منهاج عمل متكامل يضم كافة ألابعاد املرتبطة بظاهر اختطاف ألاطفال

إعطــا  ألاولويــة لإلجــرا ات للوقائيــة فــي التعامــل مــع الجــرائم حيــث أن الوقايــة بمســتوياتها املختلفــة   -

ـــع  تكــــون أفضــــل فــــي جميــــع النــــواحي مــــن حيــــث الســــرعة والج ــــد والتكلفــــة والفعاليــــة ألنهــــا تتعامــــل مـ

العوامل املؤدية لحدوث الجريمة في مستواه ألاول ، املستوي الثا ي للوقاية يتعامل مع بداية ظ ور 

 كرار حدوث هذه الجرائم مرة أبعض محاوشت الاختطاف ، ومستواها الثالث يركز علي منع ت

ج ــــزة التنفيذيــــة ، حيــــث تقــــوم ألاولــــي بدراســــة التعــــاون بــــين كافــــة املؤسســــات العلميــــة والبحثيــــة وألا  -

ظاهرة اختطاف ألاطفال بشكل علمي متكامل ووضع خطط وبرامج في حين تتولي ألاج زة التنفيذية 

تطبية هذه الخطط والبرامج والوقوف علي  مدي فعالية هذه الخطط  والبرامج في مواج ة ظاهرة 

 .ات الواقع، وتطوريها بما يتناسب مع مستجد.اختطاف ألاطفال

التنسية بين مختلف ألاج زة املعنية بالتعامل مع جرائم اختطاف ألاطفال بحيث تحدد مس وليات   -

واضــحة ومحــددة لكــل منهــا، بمــا يحقــة التكامــل فــي الج ــود ،ويســ م فــي تحقيــة مكافحــة فعالــة ل ــذه 

 .لجرائم

ـــ - ـــبح ألاطفـ ـــي ، حيــــث أصــ ـــاف ألاطفـــــال أصــــبحت جريمــــة ذات طـــــابع دولـ ـــلع يـــــتم أن جــــرائم اختطـ ال سـ

تهريبهــا عبــر الحــدود ممــا يتطلــب تفعيــل دور املنظمــات القوميــة وإلاقليميــة والدوليــة امل تمــة بحقــوق 

الطفل ملناهضة هذه الجريمة بشكل دولي، و التأكيد علي ضرورة التعاون بين الدول  ملناهضة هذا 

 . النوع من الجرائم

ـــ - ـــاف ألاطفــ ـــي النظـــــرة التكامليـــــة لجريمـــــة اختطــ ال وضـــــرورة مكافحتهـــــا مـــــن جميـــــع جوانبهـــــا التأكيـــــد علــ

 .ألامنية والاجتماعية والتشريعية والدينية
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تـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال حمايـــة الطفولـــة بهـــدف تنميـــة م ـــاراتهم فـــي اســـتخدام ألاســـاليب العلميـــة  - 

 ..الحديثة في الوقاية من الجرائم املوجه لألطفال

ئم اختطـاف ألاطفـال أثنـا  توقيـع عقوبـة علـيهم الاهتمام ببرامج تأهيل وإصالح الجناة فـي جـراأعطا   -

وكــــذل   تفعيــــل بــــرامج الرعايــــة الالحقــــة عقــــب إلافــــراج عــــنهم ، لتقليــــل مــــن خطــــورتهم إلاجراميــــة و 

 .حمايتهم من العودة شرتكاب هذه الجرائم

 -:املراجع

 :املراجع العربية

ن اختطـاف أطفـال إفريقيـا تقرير مفوضية ألامم املتحـدة لحقـوق إلا سـان عـ( 2553)ألامم املتحدة ، -1

  2553، مارس  2بند( 9)، دورة 

 النظرية العامة للجريمة ، دار املنار ، القاهرة ( 1447)الشر ي ،علي حسين ،  -2

 .، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان 2جرائم الاتجار، ط( 2554)الشيخين ،عبد القادر  -3

ـــخا ،(  2554)العمــــــــــري ،عبــــــــــد هللا حســــــــــين  -9 ــ ــ ـــاف ألاشـــ ــ ــ ـــــة اختطـــ ــ ـــديث  جريمـــ ــ ــ ــ ــــامعي الحـ ــ ــ ـــــب الجــ ــ املكتـــ

 .،إلاسكندرية

 .عمان  ، 2000 ، والتوزيع، للنشر وائل دار ،والتنظيم املنظمة نظرية ، قاسم القريوتي ، محمد -1

جرائم الاختطاف ، دراسة قانونية مقارنـة بإحكـام ، املكتـب ( 2556)أملعمري ،عبد الوهاب عبد هللا  -6

 . الجامعي الحديث، إلاسكندرية

دار الفكـر : ، القـاهرة ( 2551)الفتـاح بيـومي ، املعاملـة الجنائيـة و الاجتماعيـة لألطفـال حجازي عبـد  -7
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 الجمهورية اليمنيةالحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال في دور املؤسسات التعليمية في      

 فضل قاسم الحضرمي. د  مراد يحيى الجحافي . د

 اليمن -جامعة إب 

يهدف البحث الحالي إلى تقديم قائمة مقترحة بأدوار املؤسسات التعليمية للحد من ظاهرة : امللخص

 ستقرا  ألادوار اختطاف ألاطفال في الجم ورية اليمنية، واعتمد البحث املنه  الوصفي التحليلي الوثائقي 

 باملؤسسات طفالظاهرة اختطاف الا  من الوقاية أن :وتوصل البحث لعدد من النتائج من أهم ا. املقترحة

 الظواهر منللحد  املجتمع وبين بينها املنطقية العالقة ترسخ الحي الحديثة ألاساليب من تعد التعليمية

 أن. اختطاف ألاطفال واختفائهم والحد منها ظاهرة من الوقاية في التعليمية املؤسساتأهمية دور . السلبية

 في يةالتعليم ؤسساتامل بها تقوم الحي اليمني املجتمع في السلبية الظواهر إدارة في التقليدية ألاساليب سيطرة

 .كبيرة بدرجة الظواهر تل  تفش ي في ساعدت أ شطتها؛ بمختلف اليمن

The role of educational institutions in reducing the phenomenon of child 

abduction in the Republic of Yemen 

Abstract: This current research aims to present a proposed list of the roles of educational 

institutions to reduce the phenomenon of child abduction in the Republic of Yemen, and the 

research adopted the descriptive, analytical, and documentary method to extrapolate the 

proposed roles. The research reached a number of results, the most important of which are: The 

prevention of the phenomenon of child abduction in educational institutions is one of the 

modern methods that establish the logical relationship between them and society to reduce 

negative phenomena. The importance of the role of educational institutions in preventing and 

limiting the phenomenon of child abduction and disappearance. The dominance of traditional 

methods in managing negative phenomena in Yemeni society carried out by educational 

institutions in Yemen in their various activities; It helped spread these phenomena to a large 

extent. 

 :املقدمة .1

 والتربويـــة والاجتماعيـــة الاقتصـــادية املجـــاشت كافـــة فـــي والتغيـــرات التطـــورات مـــن العديـــد العـــالم دول  تشـــ د

ــــة  ــ ـــــةوالتعليميـ ـــــا وألامنيــ ــــي, وغيرهــ ــ ـــــد أفـــــــرزت والحـ ـــــن العديــ ـــــديات مــ ــــي التحــ ــ ـــــه الحـ ــــات تواجــ ــ ـــــانية  املجتمعـ إلا ســ

ـــائج , تربويــــة أو أمنيــــة أو اجتماعيــــة أو اقتصــــادية كانــــت ســــوا  بالعــــالم؛ ومؤسســــاته املختلفــــة وكانــــت لــــه نتـ

ـــلوكية الظـــــواهر مـــــن العديـــــد ممارســـــة أبرزهـــــا املجتمـــــع أفـــــراد بعـــــض ســـــلبية لـــــدى ـــي املتمثلـــــة الســـــلبية الســ  فــ

 إلى والتطرف والعنف الاختطاف
 
 أشكال ا وتوجيه ـا ضـد ألاطفـال، إلارهابية بكافة الظواهر ممارسة وصوش

وتقـدم ا ومسـتقبل ا، إذ أن مسـتقبل ا  واسـتقرارها املجتمعات سالمة على سلبية خطيرة آثار والحي كان ل ا
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ـــماوية والاتفاقيـــــات  مرهــــون بطفولـــــة آمنـــــة تتمتـــــع بكافــــة حقوق ـــــا املنصـــــو  عليهـــــا فــــي  ـــان الســ كافـــــة ألاديــ

ـــالمي فاآليــــات القرآنيـــــة وأحاديـــــث الســـــنة النبويـــــة أبـــــرزت  واملعاهــــدات الدوليـــــة، وفـــــي مقـــــدمتها الـــــدين الاســ

 ل ــــذا تزايــــد الاهتمــــام بهــــا ســــوا   مــــن خــــالل قيــــام مجمــــل تلــــ  الحقــــوق وأهم ــــا الحــــة فــــي الحيــــاة والنمــــا ،

أو  وألامنيـــة والتربويـــة والاقتصـــادية والسياســـية الاجتماعيـــة العلـــوم مجـــاشت كافـــة فـــي واملفكـــرين البـــاحثين

 وتحليل ــــا دراســــتها بهــــدف واملحليــــة وإلاقليميــــة الدوليــــة واللقــــا ات والنــــدوات املــــؤتمرات مــــن العديــــد ا عقــــاد

الاختطـــاف يعـــد شـــكل مـــن أشـــكال  ألن ذلـــ  منهـــا؛ والوقايـــة مكافحتهـــا وآليـــات وطـــرق  أســـاليب عـــن والبحـــث

 ســـــوا   املتقدمــــة ,إلا ســـــانية املجتمعــــات طالـــــت الحــــي الظــــواهر مـــــن بحإلارهــــاب وأصــــ
 
 وحــــديثا

 
أو  منهـــــا قــــديما

 املجتمعيــة املؤسســات كافــة فــي وبرامج ــا وخطط ــا إســتراتيجياتها إعــادة علــى دول العــالم فــرض مــا الناميــة؛

الوقايـــة منهــا ومـــن ومنهــا مؤسســات التعلـــيم بهــدف إعــداد آلاليـــات وألاســاليب العلميـــة ســوا   ملكافحتهــا أو 

 .التعليميةفي املؤسسات  التربية ألامنية أهم ا تعزيز

 أفراد حياة في ألامن إن ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهم كظاهرة إرهابية بكافة انواع ا واشكال ا تهدد

ــــع، ــــتقرار املجتمـ ــــتهم واسـ ـــا تـــــرتبط, معيشـ ــــدين، بحمايـــــة وفكـــــرهم ومعتقـــــداتهم وأن الوقايـــــة منهــ والـــــنفس  الـ

لعرض والعقـل واملـال با ضـافة إلـى أن تلـ  الظـاهرة تهـدد التربيـة والتنشـ ة الاجتماعيـة لألفـراد باعتبـار وا

 يتبنـل سـاحتها وفـي حياتـه، فـي تقـوده الحـي باملفـاهيم وتـزودهم وفكـره، إلا سـان عقـل التربيـة تركـز علـى تنميـة

 , إيجابيـة أم سـلبية كانـت سـوا  عليهـا يتربـى الحـي الاتجاهـات
 
تعـد الوسـيلة الرئيسـية لوقايـة  عـن أنهـافضـال

وحمايتـه مـن الاختطـاف والاختفـا ، وتغـرس املبـادئ والقـيم الحـي تضـبط السـلون الايجـابي  الناشـ ة، فكـر

 . (1926,والتعليم التربية وزارة) والقويم ألفراد املجتمع وترسخ ا بينهم

 دعـــم ركـــائز مـــن ركيـــبة يعـــد الـــذي وأشـــكاله أنواعـــه بكافـــة التعلـــيم عـــن مســـؤولة التعليميـــة املؤسســـات وألن

تــؤثر علــى رفــع مســتوى معــارف  الحــي العوامــل أهــم ألن دوره يعــد مــن, املعاصــرة املجتمعــات فــي وألامــن الاســتقرار

با ضـــافة إلـــى أنـــه مـــن أبـــرز الوســـائل  والاقتصـــادية وغيرهـــا والسياســـية الدينيـــة واتجاهـــات ألافـــراد فـــي الجوانـــب

 (29 ,2511,السديري ) والتعصب وجرائم الاختطاف والوقاية منها في املجتمعالتطرف  الحي تحد من

 القــــيم تنميــــة مســــؤولية عليهــــا تقــــع املجتمــــع؛ إذ ثقافــــة تشــــكيل فــــي هــــام بــــدور  التعليميــــة املؤسســــات وتقــــوم

 قــــيم مــــع وتتفــــة, الســــليمة للفــــرد إلا ســــانية الفطــــرة مــــع تــــتال م الحــــي والفكريــــة العقديــــة والاتجاهــــات, إلايجابيــــة

ـــم, وتوج اتــــه املجتمــــع ـــن أهـ ـــا تعــــد مـ ـــافة إلــــى أنهـ  معتقــــدات حمايــــة تتــــولى الحــــي للمجتمــــع الفكريــــة الروافــــد با ضـ

ـــــذ ـــــن وأفكــــــارهم التالميـ ــــالل مـ ـــاس  خـــ ــ ــــطة املنـ ـــــة وألا شــ ـــــا املرتبطــ ــــي) بهـ ـــن , (87 ,1931,الحربــ ــ ـــــا مــ ــــى أنهـ ــ ـــافة إل ــ با ضــ

ــــع مـــــناملجتمعـــــي ســـــوا   لألفـــــراد أو م ألامـــــن املؤسســـــات املســـــؤولة عـــــن ترســـــيخ ــــات املجتمـ ــــواهر كافـــــة ؤسسـ  الظـ

 ألافكـار تجـاه الفكريـة الحصانة وتوفير, الفكري  الانحراف من وحمايتهم, إلارهاب ظاهرة ومنها السلبية السلوكية

 (.1926,والتعليم التربية وزارة),والغلو وإلارهاب التطرف إلى تقود الحي املنحرفة

 لسـلوكيات ضـابطة قوة التربية تعد إن حيث بشكل واضح؛باألمن تبرز  والتعليم التربية عالقة لذل  فإن

 مـــع الفـــرد تكيـــف وتحقيـــة الثقافيـــة مقوماتـــه علـــى والحفـــاظ اســـتمراره لضـــمان أداة املجتمـــع يتخـــذها إذ ألافـــراد،

 أدوات أهـم مـن تعـد( املقصـودة وغيـر املقصـودة) الرسـمي وغيـر الرسمي بنوعيها كما أن التربية, الاجتماعية بيئته
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 السـائدة والقـيم املعـايير علـى الخـروج وعـدم, مجـتمع م مـع التكيـف على ألافراد تساعد فهي الاجتماعي؛ الضبط 

 تقـوم اجتماعيـة وظيفـة ذات تعليميـة مؤسسـات با ضـافة إلـى أن التربيـة الحديثـة تـتم فـي, املجتمـع اختط ا الحي

ـــى ــــع خدمــــــة علـــ ـــى تزايــــــد اهتمــــــام , حاجاتــــــه وإشــــــباع املجتمــ ـــل هــــــذا أدى إلـــ العــــــالم بضــــــرورة مكافحــــــة الجــــــرائم وكـــ

 فـي املؤسسـات التعليميـة بـين التكامليـة العالقـة ومظاهرهـا، كظـاهرة اختطـاف ألاطفـال واختفـائهم؛ عبـر تطـوير

  ألامن لكون  ,بينهما العضوية الوظيفية العالقة إطار
 
 والثقافيـة؛ والفكريـة والاقتصادية الاجتماعية للبي ة نتاجا

 ويصـبحون , خالل ـا مـن وخبـراتهم م ـاراتهم وتتطور  هويتهم تتشكل الذين لألفراد طبيعيال املحضن التربية إذ تعد

ـــي التربيـــــة والتعلـــــيم دور  لتفعيـــــل ،وتحـــــدي ها وأمنهـــــا فيهـــــا يعيشـــــون  الحـــــي للمجتمعـــــات بنـــــا  عوامـــــل تخـــــرج م بعـــــد  فــ

, (1, 2554,الســلطان) الفرديــة ألامنيــة املســؤولية قــيم وتعزيــز, الــوطني الانتمــا  قــيم وتنميــة, الاجتماعيــة املشــاركة

ــلت هـــذا وفـــي  والتعلــــيم التربيـــة مـــن كـــل بـــين العالقـــة إلارتباطيـــة الوثيقــــة إلـــى الدراســـات مــــن العديـــد الصـــدد توصـ

 وألامـن مؤسسـات التعلـيم بـين راسـخة وثيقـة عالقـة وجـود إلـى( 3، 2518الجحـافي،) دراسـة أكدتـه حيـث وألامـن؛

  يكـون  ألامـن اسـتتباب والحديثـة؛ وإن القديمـة الحضـارات عليهمـا قامـت اللتـين الـدعامتين لكونهمـا
 
 شنتشـار سـببا

  يكـــون  العلـــم انتشـــار أن كمـــا ,واملعرفـــة العلـــم
 
 الجـــرائم، كـــذل  أكـــدت معـــدشت وانخفـــاض ألامـــن شســـتتباب ســـببا

ـــى( 71 ,2554,املــــــالكي) دراســـــة ــــود إلـــ ــــات وثيقــــــة عالقـــــة وجــ ـــين مؤسســ ــــانبين بوصــــــف ما والتربيــــــة ألامـــــن بـــ ـــين جــ  م مـــ

  وأن, للمجتمـــع
 
 أن كمـــا أمـــن؛ بغيـــر تربيـــة وش تربيـــة بغيـــر أمـــن آلاخـــر؛ فـــال يمكـــن أن يكـــون هنـــان يكمـــل منهمـــا كـــال

ـــان ــ ــ ـــين عالقــــــــة ارتباطيــــــــة هنـ ــ ــ ــــاملين بـ ــ ـــال العــ ــ ــ ــــي مجـ ــ ـــــة فــ ــ ـــــيم التربيـ ــ ــــاملين والتعلـ ــ ـــال فــــــــي والعــ ــ ــ ـــــن مجـ ــ ـــــحت ,ألامـ ــ  وأوضـ

 ويحتــــل الفـــرد حاجـــات جميـــع فــــي يـــؤثر إليـــه والحاجـــة ألامــــن واقـــع أن( 158، 2525الحضـــرمي والجحـــافي،)دراســـة

فـــي تعرضـــ م لالنحـــراف والاختطـــاف،  يتســـبب ألاوشد تربيـــة فـــي التقصـــير وأن, النفســـية الدراســـات فـــي بـــارزة مكانـــة

 مـن مؤسسـة وكـل املجتمـع أفـراد مـن فـرد كـل فيهـا يشـارن جماعيـة مسؤولية ألامن وأن الجريمة، عالم وارتيادهم

 .وتماسكه املجتمع  سيج على للمحافظة الوطنية بالوحدة الشعور  تنمية وبما يؤدي إلى, مؤسساته

 فـــي ألامنيـــة املؤسســـات مـــع املتـــداخل ودورهـــا التعليميـــة يتضـــح أهميتهـــا املؤسســـات ومـــن هـــذا املنطلـــة فـــإن

فيـه للتربيـة وتحقيــة  الكبيـر ودورهـا, ألامـن تجـاه عاتق ـا علــى امللقـاة املسـؤولية حجـم وكـذل , وألامـان ألامـن  شـر

 الروحيـة بـالقيم التمسـ  علـى املبنـي الشـامل ألامـن تحقيـة وبمـا يـؤدي إلـى, وثيـة ألهـداف التربيـة ألامنيـةارتباط 

ــــع والدينيــــــة وألاخالقيــــــة ـــي, للمجتمــ ـــلوكيات مــــــن الحــــــد وفـــ ـــر الســـ ــــوب غيـــ ــــي فيهــــــا املرغــ ــــؤثر الحــ ـــى تــ ــــاة مجمــــــل علـــ  الحيــ

 املدنية واملفاهيم التربوية ألاساليب كل عليها ترتكز ألاساس ي الحي القاعدة وتعد, لألفراد والاجتماعية الشخصية

 وعدم باألمان يشعرون وتجعل م, وألامني وألاخال ي السلوكي الانحراف من ألافراد لحماية تسعى الحي واملجتمعية

 ألاخالقيـة القـيم غـرس يـتم مـا فبقـدر (.11, 2519,صـيام) وآمنـة كريمـة حيـاة فـي وآمـال م مسـتقبل م علـى الخـوف

 (.35, 1921,اليوسف) والاطم نان ألامن املجتمع املجتمع، يسود أفراد لدى

 ( 2511الســـديري،)حيـــث اكـــدت دراســـة 
 
أن يكـــون الارتبـــاط بـــين املجتمـــع ومؤسســـات التعلـــيم متصـــال

بتـوفير ( 2511)وأوصـت دراسـة الحربـي, وتـدريب املعلمـين, واملسـرح الجـامعي, عن طريـة املحاضـرات العامـة

ديري املـــــدارس شستضـــــافة القيـــــادات ألامنيـــــة ملحـــــاورة منســـــوبيها مـــــن املعلمـــــين كافــــة إلامكانـــــات الالزمـــــة ملـــــ

 , والطالب
 
 واجتماعيا

 
 والاستفادة من خبراتهم لتوعيتهم أمنيا
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وتؤكد هذه التوصيات في مجمل ا اهمية ألامن عموما وحماية ألاطفال من الاختطاف والاختفا  بصـورة  

لـب تكـاتف جميـع مؤسسـات املجتمـع، مـع التركيـب علـى الـدور خاصة في حيـاة املجتمعـات كقضـية جوهريـة تتط

وبالتـــــالي الوصـــــول إلـــــى , الـــــرئيس للمؤسســـــات ألامنيـــــة والتعليميـــــة للتعـــــاون وتحقيـــــة التكامـــــل فـــــي ألادوار وامل ـــــام

وحمايـة , والوفـا  بطموحـات املجتمـع لتحقيـة ألامـن وألامـان, الغايات وألاهداف الحـي تنشـدها هـذه املؤسسـات

تتكامـــل أدوار فـــي الحيـــاة وعـــدم تعرضـــ م ملخـــاطر الاختطـــاف والاختفـــا ، ل ـــذا يأمـــل الباحثـــان أن حـــة ألاطفـــال 

 .للحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهم في املجتمع اليمني املؤسسات التعليمية

 :البحث مشكلة

 ظــــواهر العــــالم دول  بقيــــة فــــي املجتمعــــات مــــن كغيــــره وأفــــراده وشــــرائحه مؤسســــاته بكافــــة اليمنــــي املجتمــــع يواجــــه

ــــا  ألاطفــــــال، إش ـــاف واختفـ ـــاهرة اختطــ ـــا ومنهـــــا ظــ ــــة أنواع ــ ــــا  بكافـ ــــا  والنمـ ـــي البقـ ـــان فــ ـــات حـــــة إلا ســ  أن انتهاكــ

ـــر مــــــن جعلتـــــه وغيرهــــــا وألامنيـــــة والسياســـــية والاجتماعيــــــة الاقتصـــــادية الظـــــروف ــــات أكثــ   املجتمعـ
 
ــــذه فـــــي تــــــأثيرا  هــ

  املختلفـــة مؤسســـاته بـــين والتكامـــل التعـــاون  إلـــى يفتقـــر أنـــه كمـــا, الظـــاهرة
 
م ام ـــا؛  أدا  فـــي خاصـــة أم كانـــت عامـــة

 عــــن
 
 زالــــت مــــا والحــــي وألامــــن التعلــــيم مؤسســــات ومنهــــا املختلفــــة مؤسســــاته بــــين املجتمعيــــة غيــــاب الثقافــــة فضــــال

 والوقايــة والتوعويــة ألامنيــة الخــدمات جميــع فــي ممارســة ومنفصــلة تقليديــة بأســاليب املجتمعيــة م ام ــا تمــارس

 اختطاف ألاطفال واختفائهم، وغياب الر ى والتوج ـات ملواكبـة الاتجاهـات جرائم ومنها ,املختلفة الجرائم من

 أدى الواقع هذا ارتكابها، أساليب وبما يمكنها من الوقاية والحد من آثار جرائم إرهاب املجتمع وتنوع الحديثة،

 قـادرة غيـر أصـبحت التعليميـة ؤسسـاتامل ج ـود ألن املجتمـع؛ فـي اختطـاف ألاطفـال واختفـائهم ظـاهرة تفشـ ي إلـى

 العديـد املطلوبة لإلس ام في تحقيـة ألامـن املجتمعـي واسـتقراره الاجتمـاعي، وبـروز التربوية الغايات تحقية على

 بالقيـــــام وا شــــغال ا والوقائيــــة وألامنيــــة التربويــــة وواجباتهــــا بمســــؤولياتها القيــــام فــــي القصــــور  منهــــا املشــــكالت مــــن

ـــي بمســــؤوليات ــلب مــــن هــ   املجتمعيــــة الج ـــــات صـــ
 
ـــن ألاخـــــرى؛ فضـــــال  املؤسســـــات مـــــع تكـــــون عالقـــــة تكامليــــة أنعـ

 ألامنـــي بالجانـــب التربـــوي  العالقـــة ذات املجتمـــع ومشـــكالته قضـــايا مـــع التعامـــل فـــي نهـــ  تكـــاملي وتبنـــي التعليميـــة؛

 (.12, 1928,الباز) والوقائي

ـــن ) ودراســــة( 2516داده،) ودراســــة( 2521الحضــــرمي،) دراســــة ومنهــــا املحليــــة العلميــــة الدراســــات أن كمــــا بـ

ـــار، ــــدت وغيرهـــــا( 2525عمــ ــــاب أكـ ـــين العالقـــــة غيـ ــــات بــ ــــي وألامنيـــــة التعليميـــــة املؤسسـ  ألامــــــن تحقـــــة أن يمكـــــن الحـ

 املتعلقــة واملســ وليات امل ــام بــين والتكامــل والتعــاون  التنســية غيــاب :ألاســباب؛ منهــا مــن للعديــد الوقــائي؛ نتيجــة

 والر يـة وإلارادة والثقافـة الـوعي غيـاب وكـذل  السـلبية، السـلوكية الظواهر من املجتمع أفراد وتحصين بحماية

ـــم فـــــــي ــ ـــــة وإدران ف ــ ـــــة العالقــ ـــــة الترابطيــ ـــين والتكامليــ ــ ــــات بــ ــ ـــــيم مؤسسـ ـــــن التعلــ ــــاب, وألامــ ــ ـــــة وغيـ ــــوائية, الثقــ ــ  والعشـ

 عـن م ام ـا تنفيــذ فـي والارتجاليـة
 
 التربيــة ترسـيخ فــي وألامنـي املـد ي بنوعيهــا التعليميـة املؤسســات دور  غيـاب فضــال

 .املجال هذا في املتخصصة العلمية الدراسات غياب وكذل  املجتمع أفراد لدى وألامنية الوقائية

 املشكالت من العديد هنان أن شحظا مجاشت التربية والحقوق وألامن؛ فقد الباحثان في عمل خالل ومن

 الســلوكية الظــواهر مــن وألامنيــة الوقائيــة بالتربيــة بــدورها القيــام عــن التعليميــة وألامنيــة املؤسســات تعيــة الحــي

 التنســيقية والبــرامج غيــاب الدراسـات العلميــة والخطـط:منهـا اختطــاف واختفـا  ألاطفــال، ظـاهرة ومنهــا السـلبية
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 عـــن الانفصـــال ,أشـــكال ا بكافـــة الجـــرائم مـــن الوقايـــة فـــي بينهمـــا 
 
 هـــذا فـــي املشـــتركة م ام ـــا تنفيـــذ بـــين الكلـــي فضـــال

والجــرائم؛  الظــواهر مــن الوقايــة فــي بينهــا فيمــا العالقــة التكامليــة ترســيخ نحــو والتصــورات الــر ى وغيــاب, املجــال

 ينبغــي خطيــرة ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال واختفــائهم مشــكلة وبهــذا منهــا ظــاهرة اختطــاف وألاطفــال واختفــائهم،

يقـــي املجتمـــع مـــن آثارهـــا  وبمـــا رهـــا،قائمـــة باملتطلبـــات الالزمـــة ملكافحتهـــا والحـــد مـــن آثا وتقـــديم بدراســـتها القيـــام

  :وبشكل أدق تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس آلاتي, وأخطارها

 الجمهوريةةةةةةالحةةةةةد مةةةةةن ظةةةةةاهرة اختطةةةةةاف ألاطفةةةةةال واختفةةةةةائهم فةةةةةي فةةةةةي  دور املؤسسةةةةةات التعليميةةةةةةمةةةةةا 

 اليمنية؟

 : أهداف البحث

ــــة  ــــى تقـــــديم قائمـ ـــاف ألاطفـــــال  التعليميـــــةبـــــأدوار املؤسســـــات يهـــــدف البحـــــث الحـــــالي إلـ ـــاهرة اختطــ للحـــــد مـــــن ظــ

ــــي  ــــائهم فــ ــــتقرائها اليمنيــــــة الجم وريــــــةواختفــ بحســــــب مــــــا أشــــــارت إليهــــــا املصــــــادر والدراســــــات العلميــــــة ، يــــــتم اســ

، وخبــرة الباحثــان العمليـة لتحليــل الظــاهرة موضــوع املتخصصـة والتقــارير الصــادرة عــن الج ـات ذات العالقــة

 . واقع ا الدراسة

 :أهمية البحث

 : البحث في العديد من الجوانب من أبرزها ما يأتيهذا كمن أهمية ت

ـــل ألاطــــر النظريــــة والتطبيقيــــة والقواعــــد  - ـــالل تحليـ ـــي تقــــديم املعرفــــة النظريــــة العلميــــة مــــن خـ املســــاهمة فـ

واملعـــايير العلميـــة للوقايـــة مــــن ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفــــال واختفـــائهم والحـــي يمكــــن أن تضـــيف إلـــى املكتبــــة 

ـــا اليمنيـــــة معرفـــــة  ـــر الحكوميـــــة ومنهــ ـــي كافـــــة املؤسســـــات املجتمعيـــــة الحكوميـــــة وغيــ ـــا فــ نظريـــــة، يســـــتفاد منهــ

 . املؤسسات التعليمية

تفيـــد القيـــادات وصـــا عي القـــرار واملخططـــين فـــي املؤسســـات قـــد البحـــث هـــذا  أن النتـــائج الحـــي توصـــل إليهـــا -

التعليمية اليمنية من خالل تقـديم املعلومـات واملتطلبـات الحـي تسـاعدهم فـي إعـداد الخطـط ال ادفـة إلـى 

 .اختطاف ألاطفال واختفائهم ظاهرة منوقاية أفراد املجتمع 

 تمين سوا   في املؤسسات التعليمية أم في تفيد الباحثين واملقد البحث هذا أن النتائج الحي توصل إليها  -

املؤسســـــات املجتمعيــــــة ألاخـــــرى مــــــن خـــــالل تزويــــــدهم باملعلومــــــات واملؤشـــــرات الحــــــي تســـــاعدهم فــــــي إجــــــرا  

الدراســـــات العلميـــــة ال ادفـــــة إلـــــى وقايـــــة أفـــــراد املجتمـــــع مـــــن الظـــــواهر الســـــلبية، منهـــــا اختطـــــاف ألاطفـــــال 

 .في اليمن واختفائهم

( انبحسب علم الباحث)لمية تجرى ألول مرة على مستوى الجم ورية اليمنية البحث محاولة عهذا يعد  -

ــــة  ــــدف تقـــــديم قائمـ ــــة بهـ للمتطلبـــــات الالزمـــــة للحـــــد مـــــن ظـــــاهرة اختطـــــاف ألاطفـــــال واختفـــــائهم فـــــي مقترحـ

 .املؤسسات التعليمية
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 : حدود البحث 

للحــد مــن ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال  بــأدوار املؤسســات التعليميــةيتحــدد البحــث الحــالي فــي تقــديم قائمــة 

 .م2521/2522العام  اليمنية، خالل الجم وريةواختفائهم في 

 : مصطلحات البحث

 :هنان العديد من املصطلحات العلمية الحي توضح املعنل إلاجرائي املقصود منها بالبحث الحالي ومنها

 الطفـل لحقـوق  الدولية الاتفاقية من( 1) رقم املادة عليه نصت كما الطفل تعريف الباحثان، تبنل: الطفل .1

 بموجةةب ذلة  قبةةل الرشةد سةن يبلةةل لةم مةا العمةةر مةن عشةرة الثامنةةة يتجةاوز  لةةم إنسةان: "كـل بأنـه م1484

 ."عليه املنطبق القانون 

  هب يقصد :اختطاف ألاطفال .2
 
 أفعـال التحايـل أو مـن فعـل خفـي أو علنـي كـل :بأنةه ،البحةث هةذا في إجرائيا

جمــاعي، وتســبب فــي نقــل أو  أو فــردي أعراضــ ا بشــكل أو بواع هــا كانــت أيــا بهــا التهديــد أو الجــرائم أو العنــف

طفل دون سن الثامنة عشر، بصورة دائمة أو مؤقتة، وقد ينتج عنه  شـر /تقييد حرية أو إخفا  أطفال

 .حريتهم أو حياتهم على التحريض أو با يذا  الترويع أو الرعب

 والفنيــــة إلاداريــــة املؤسســــات وألاج ــــزة جميــــع :بأنهةةةةا، البحةةةةث هةةةةذا فةةةةي هةةةةاب يقصةةةةد: املؤسسةةةةات التعليميةةةةة .3

 تــم الحــي اليمنيـة، الجم وريــة فـي وألامنيــة املدنيـة والتعلــيم التربيــة أهـداف تحقيــة عـن املســؤولة وألاكاديميـة

 النافـــذة والقــوانين التشــريعات بحســب والتعليميـــة وألامنيــة التربويــة ومســؤولياتها م ام ــا وتحديــد إ شــا ها

 والتدريب الفني التعليم ومراكز ومعاهد العام التعليم مدارس تشمل والحي اليمنية، الجم ورية في املعتمدة

 .وألامنية املدنية العليا واملعاهد الجامعية، والكليات املنهي،

 
 
 :دراسات سابقة: ثانيا

ختطـاف ألاطفـال فـي هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى املعالجـة إلاعالميـة لظـاهرة ا (:8516دادة،)دراسة 

، واعتمـد البحـث املـنه  الوصـفي  TVالقنوات الجزائرية الخاصة، برنامج تحريات على قناة النهار
 
نموذجا

املســـمي التحليلـــي ملضـــمون املـــادة إلاعالميـــة فـــي البرنـــامج املتعلقـــة بالظـــاهرة املدروســـة، وعينـــة البحـــث تـــم 

اختيارهـــــا بطريقـــــة قصـــــدية للقنـــــاة والبرنـــــامج، واســـــتخدمت املقابلـــــة أداة لجمـــــع املعلومـــــات فـــــي البرنـــــامج، 

تعرض البرنامج ملواضيع اختطـاف ألاطفـال تمثلـت باشعتـدا ات : هاوتوصلت الدراسة لعدد من النتائج من

الجسـدية والتحقيقـات ألامنيــة والقتـل إضـافة املســيرات السـلمية، الكشــف عـن عـدد مــن الحقـائة حــول 

 .الظاهرة وتسليط الضو  عليها ملعالجتها

جزائــر وكيفيـــة هــدفت إلـــى إبــراز مــدى خطــورة جريمــة اختطـــاف ألاطفــال فــي ال (:8585بةةن عمةةار،)دراسةةة 

وتــم اســتخدام املــنه  الوصــفي الوثــائقي والتحليلــي، لتحليــل الظــاهرة إلــى عناصــرها املكونــة التصــدي ل ــا، 

ل ــــــا، وتوصــــــلت الدراســــــة إلــــــى عــــــدد النتــــــائج، منهــــــا؛ أن للمؤسســــــات الحكوميــــــة وال ي ــــــات التابعــــــة للدولــــــة 

ـــــال ، دور م ـــــــم فـــــــي مكافحـــــــة الجريمـــــــة وبـــــــاألخ  (املدرســـــــة، الشـــــــرطة، إلاعـــــــالم) ـــاف ألاطفــ ــ ـــــة اختطــ جريمــ

 .واختفائهم
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معرفة آليات تطبية حة الطفل في الحماية باملؤسسـات التربويـة هدفت إلى  (:8581الحضرمي،)دراسة  

 الوصــــفي املــــنه  اســــتخدام تــــم البحــــث أهــــداف ولتحقيــــة. اليمنيــــة وفــــة التشــــريعات والاتفاقيــــات الدوليــــة

ـــــائقي، ـــي، والوثــ ــ ــــتقرائي والتحليلــ ـــــتنتاج الاســـ ـــــة شســ ـــــل حــ ـــي الطفــ ــ ـــــة فــ ــــ  .الحمايــ ـــــث وخلـــ ـــى البحــ ــ ـــــة إلــ ـــــن جملــ  مــ

 باملؤسسـات التربويـة اليمنيــة الحمايـة فـي الطفـل حـة لتطبيـة آليـات وضـع: أهم ـا والتوصـيات الاسـتنتاجات

 .الدولية والاتفاقيات التشريعات وفة

 :استعراض الدراسات السابقة

ـــة  البحـــــث مـــــع بعـــــض الدراســـــات الســـــابقة مـــــن حيـــــث املـــــنه ، بينمـــــا اختلـــــف مـــــن حيـــــث ال ـــــدف هـــــذا اتفـ

تحديد قائمة بأدوار املؤسسات التعليمية للحد من ظاهرة البحث بالتركيب على هذا  يتميبواملجال، حيث 

، حيـــث لـــم يســـبة إجـــرا  مثـــل هـــذا البحـــث فـــي هـــذا اختطـــاف ألاطفـــال واختفـــائهم فـــي الجم وريـــة اليمنيـــة

الحيوي وال ام، وقد استفاد البحث من تل  الدارسات السابقة رغم الاختالف عنها في بنا  فكرة  املجال

الحـي   مـاندرة الدراسات املحلية والعربيـة علـى حـد علم انالبحث، وتدعيم إطاره النظري، وشحظ الباحث

جوانب مختلفة ، فسعى هذا البحث الى دراسة املوضوع من ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهمتناولت 

 .اليمني املؤسسات التعليمية في الواقعبحسب ما يتناسب مع طبيعة 

 :الخلفية النظرية للبحث

 : عالقة اختطاف ألاطفال بالعنف ضدهم

يعد اختطاف ألاطفال صورة من صور العنف املوجه ضد ألاطفال، إذ أن العنف أصـبح ظـاهرة ذات عالقـة 

ه واشـــــكاله، وســــبب رئـــــيس فــــي حـــــدوث كــــال منهمـــــا ضــــد الطفـــــل، تــــرتبط بظــــاهرة الاختطـــــاف، كونــــه أحـــــد صــــور 

فكالهمــا يحــدثا ضــرر وإذا  جســدي ونفســ ي بالطفــل، وقـــد يمارســا ســوا   فــي ألاســرة أو املدرســة أو املؤسســـات 

ثقتــــه بنفســــه وتعزيــــز اتجاهاتــــه نحــــو ذاتــــه، : املجتمعيــــة ألاخــــرى، ول مــــا آثــــار ســــلبية علــــى قــــدرات الطفــــل، منهــــا

يش الاجتمــــاعي، ممــــا يولــــد لديــــه الشــــعور بالســــخط وعــــدم تفاعلــــه إلايجــــابي مــــع بيئتــــه ويفقــــده م ــــارات التعــــا

 . التعليمية وألاسرية واملجتمعية

 :ألاسباب املؤدية لظاهرة اختطاف ألاطفال والعنف ضدهم

هنان العديد نت ألاسباب الحي تقف ورا  انتشار ظاهرة الاختطاف والعنف املوجه ضد ألاطفال، حيث أشار 

، إلــــى عــــدد مــــن ألاســــباب املؤديــــة للعنــــف ضــــد ألاطفــــال (31، 2518الحضــــرمي،)، و(35، 2516دادة،)كــــل مــــن 

غيـــاب الـــوعي القصـــور املعرفـــي فـــي التنشـــ ة الســـليمة للطفـــل، والافتقـــار إلـــى : ومنهـــا اختفـــائهم واختطـــاف م، منهـــا

ملــــن يقــــوم برعايــــة الطفــــل،  الثقافــــة التربويــــة والتفكيــــر ألاخال ــــي، الاتجاهــــات العدوانيــــة والانفعــــاشت الداخليــــة

العنــــف الجســــدي كوســــيلة مثلــــى للتأديــــب والســــيطرة علــــى ســــلون الطفــــل، الصــــراع والتفكــــ  ألاســــري، تــــد ي 

املســتوى املعيشــ ي والاقتصــادي، ألا شــطة إلاجراميــة  لحــاق الضــرر املعنــوي أو للكســب املــادي، غيــاب آليــات 

 لرصد حاشت الا 
 
 ومجتمعيا

 
 .ختطاف والعنف والخطر والابالغ والشكاوي واضحة لحماسة الطفل مؤسسيا

 :، عدد من الدوافع وألاسباب الحي تقف ورا  ظاهرة الاختطاف، منها(31، 2516دادة،)ويضيف 
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 .سبب نفس ي يدفع للقيا بخطف شخ  ما: الانتقام - 

 . طريقة تقليدية لالبتباز وتوفير ألاموال لأل شطة إلارهابية، وبث الرعب والخوف: إلارهاب -

ـــ ياملـــــرض  - الحالـــــة النفســـــية للفـــــرد املجـــــرم والضـــــغوط العصـــــبية والعقليـــــة تولـــــد لديـــــه التصـــــورات : النفســ

 .الذهنية الدافعة شرتكاب جريمة الاختطاف

يوجــــه الاختطــــاف  شــــباع الرغبــــات الجنســــية وارتكــــاب الفجــــور والاعتــــدا  علــــى : إشـــباع الرغبــــة الجنســــية -

 ألاعراض خصوصا تجاه إلاناث

 .اسية ومذهبية وطائفية متعددة ومختلفةلتحقية أغراض سي: سياس ي -

 : الجهود املبذولة ملكافحة جريمة اختطاف ألاطفال في اليمن

 مكافحـة فـي الـدولي التوجـه مالمـح اسـتيعاب في ألاخرى  العاملية الدول  من كغيرها اليمنية الجم ورية اهتمت

ـــاف  ـــاف وجـــــرائم  ئهم بصـــــورة خاصـــــة، وفـــــي إطـــــار مكافحـــــةاختفـــــاو ألاطفـــــال اختطــ ـــار بالبشـــــر الاختطــ الاتجــ

  وأولـــت املختصـــة، أج زتهـــا تطـــوير قـــدرات وم ـــارات بهـــدف ج ـــود ؛ فبـــذلتبشـــكل عـــامواختفـــائهم 
 
 اهتمامـــا

 تعاونهــا وإلاداريــة، وعــززت والتشــريعية والاقتصــادية السياســية وإلاصــالحات التنميــة جوانــب بــبعض

 والخطـوات وإلاجـرا ات التـدابير بعـض واتخـذت الدوليـة، ألاسرة في وألاصدقا  ألاشقا  مع والدولي إلاقليمي

  حققت الحي العملية
 
 أم الـداخلي الصـعيد علـى سـوا    إلارهـاب مكافحـة مجـال فـي إلايجابيـة النتائج من بعضا

  ،الخــــارجي
 
اختطــــاف  ظــــاهرة مكافحــــة فــــي بهــــا القيــــام تــــم الحــــي للج ــــود مــــوجز عــــرض ألهميتهــــا؛ فــــيمكن ونظــــرا

    (61، 2518،الجحافي): آلاتية الجوانب في واختفا  ألاطفال املتمثلة

 :إلادارية املؤسسية إلاجراءات -أ 

لحماية الطفل وللوقاية من ظاهرة اختطاف  املبذولة وج ودها سياستها ضمن اليمنية الحكومة اتخذت

 :يأتي ما أهم ا إلاداري؛ املؤسس ي الطابع ذات إلاجرا ات بعض تهامكافحألاطفال واختفائهم و 

 .اليمني ألاعلى للطفولة وألامومةإ شا  املجلس  -

 علـى ألامنيـة الحمايـة تعزيـز بهـدف الالزمـة والتج يـبات با مكانـات ودعم ـا السـواحل خفـر مصـلحة إ شـا  -

 وتأمين والتسلل التهريبالاتجار بالبشر و  ومنع املختلفة واملوا ئ الساحلي والشريط البحرية الحدود طول 

 .إلاقليمية املياه

 .املناسبة والبشرية املادية با مكانات وتج يبها املنظمة الجريمة ملكافحة العامة إلادارة إ شا  -

 التعـاون  مسـتوى  وتفعيـل البريـة، الحـدود بحمايـة املتعلقـة إلاجـرا ات وتعزيـز الحـدود لحـرس لـوا  تشـكيل -

 .عمان وسلطنة السعودية العربية اململكة في املختصة الحدود سلطات مع

 الجنائيـة، والعلـوم وآلاثـار البصـمات مجـال فـي متخصصـة كـإدارة الجنائيـة لألدلـة العامـة إلادارة إ شـا  -

 فــي الخــاطفين بــاملخطوفين مــن ألاطفــال والنســا  والجــرائم ألاخــرى وتســاعد صــلة تحديــد فــي لتســ م

 .وتعقبهم مالحقتهم
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 املـرور مسـتوى  علـى البيانـات قاعـدة لتوحيـد املحافظـات بعـض فـي املوحـد آلالـي لإلصـدار مراكـز إ شـا  - 

 .الوثائة تل  بالحصول على املتعلقة الضوابط وتفعيل املدنية وألاحوال والجوازات

إ شــــــــا  إدارة حمايــــــــة ألاســــــــرة والطفــــــــل، فــــــــي مختلــــــــف الــــــــوزارات وال ي ــــــــات ذات العالقــــــــة، وفروع ــــــــا فــــــــي  -

 .محافظات الجم ورية اليمنية

حمايـة الطفـل والوقايـة مـن جـرائم  فـي الـيمن ج ـود مـع املنسـجمة والقـرارات القـوانين مـن العديـد إصـدار -

 :ومنها ؛تهامكافحو  الاختطاف

 .والتقطع الاختطاف جرائم مكافحة بشأن م1448 لسنة( 29)رقم  القانون  .1

 .م2552لسنة ( 91)قانون حقوق الطفل رقم  .2

 .مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر اليمني .3

 .م1442بسنة ( 91)للتربية والتعليم رقم القانون العام  .9

 .م1442لسنة ( 91)قانون رعاية ألاحداث رقم  .1

 :الدولي املستو   على الجهود ببعض القيام -ب 

 على اختطاف ألاطفال والاتجار بالبشر ملكافحة اليمنية الجم ورية اتخذتها الحي إلاجرا ات ببعض اليمن قامت

 : يأتي ما أهم ا من الدولي؛ املستوى 

 .مبرر أو مسمل أي وتحت وصوره أشكاله جرائم الاختطاف بكل وإدانة رفض -

 دون  الجوانـب شـحل مـن معالجتهـا علـى والعمـلإلاختطـاف والاتجـار بالبشـر  أسـباب فـي النظـر إلـى الـدعوة -

 .فقط العقابية أو القمعية ألاعمال على الاعتماد

 .الدولية ألاسرة مع واملعلوماتي والعسكري  ألامني التعاون  نطاق توسيع على العمل -

  الاختطـاف والاتجـار بالبشـر قضـايا فـي املجـرمين وتسـليم املعلومـات وتبـادل التنسـية مسـتوى  تفعيل -
 
 وفقـا

 .املختلفة البلدان مع والثنائية الدولية لالتفاقيات

بحمايـة حقـوق  الخاصـة والعربيـة وإلاقليميـة الدوليـة واملعاهـدات الاتفاقيـات مـن العديـد علـى املصـادقة -

ــــوشت امللحقـــــة بهـــــا، م1484لحقـــــوق الطفـــــل  الدوليـــــة الاتفاقيـــــة مثـــــل الطفـــــل؛ اتفاقيـــــة حظـــــر و  والبروتوكـ

 .غيرهام و 1494الاتجار باألشخا  واستغالل واعارة الغير 

 :واقع املؤسسات التعليمية اليمنية

يقصــد باملؤسســات التعليميــة فــي الــيمن جميــع املؤسســات املســؤولة عــن نظــام التعلــيم العــام والفنــي : املفهةةوم

وبمـا يمكنهـا مـن القيـام بالعديـد , والحـي نظمتهـا القـوانين وال ياكـل التنظيميـة, والعالي والجـامعي ,والتدريب املنهي

, الحــاج)مــن ألادوار واملســؤوليات وامل ــام إلاداريــة والفنيــة بغــرض تحقيــة ألاهــداف التربويــة والتعليميــة بكفــا ة

2511 ,98.) 
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 :ألاسس واملبادئ التي ترتكز عليها املؤسسات التعليمية .1 

ــــة والتعلـــــيم بالعمليــــــات  ــــادئ نظـــــام التربيـ ــــس ومبـ ـــة اسـ ــى تحقيــ ــ ــــي الـــــيمن إلـ ــــة فـ ــــات التعليميـ ـــعى املؤسسـ تســ

ـــــة ــ ـــــة, التخطيطيـ ــ ـــــرافية, والتنظيميــ ــ ـــــة, وإلاشــ ــ ـــــة, والتقويميــ ــ ــــادئ , والرقابيــ ــ ــــس واملبـــ ــ ـــــة الاســـ ــ ــى تحقيــ ــ ــ ــــؤدي إلـــ ــ ـــا يـــ ــ ــ وبمـ

 (3-1, 1442, وزارة الش ون القانونية:)آلاتية

 مــــن اليمنيــــة الجم وريــــة فــــي وأهــــداف ا امليدانيــــة وألامنيــــة والتعلــــيم التربيــــة فلســــفة تنبثــــة :العامةةةةة ألاسةةةةس -

 ثـــورتي أهـــداف ومـــن, إلاســـالمي العربـــي ترا هـــا ومـــن, ودســـتور الجم وريـــة اليمنيـــة إلاســـالمية الشـــعب عقيـــدة

 خصــائ  ومــن ,وتجربتهــا واهــداف الوحــدة اليمنيــة اليمنيــة الوطنيــة الحركــة رصــيد ومــن ,وأكتــوبر ســبتمبر

 : وتنقسم إلى ألاسس آلاتية, املجتمع ةوحاج املتعلم

 :وتشمل آلاتي :الفكرية ألاسس -أ 

  لإل سان وسخره الكون  خلة ووحدانيتة؛ وأنه باا إلايمان -
 
 .وثابتة دقيقة إل ية لسنة وفقا

  وشــــريعة عقيــــدة با ســــالم إلايمــــان -
 
  ونظامــــا

 
 عقلــــه ويحتــــرم إلا ســــان ويكــــرم الحيــــاة شــــؤون يــــنظم شــــامال

 .وإلابداع العلم إلى ويدعو فطرته مع ويتوافة, ودوره

ــــع يمـــــثالن الصـــــحيحة النبويـــــة والســـــنة القـــــرآن - ــــع الروحـــــي املنبـ  املصـــــدران وهمـــــا ,ألاول  التشـــــريعي واملرجـ

 .عناصرها بكل التربوية ةللنظري ألاساسيان

 .وغاياتها منطلقاتها في واحدة وحدة والعلوم املتعددة املعرفة مصادر اعتبار -

 ,ديمقراطــي جم ــوري ذات نظــام عربيــة دولــة وهــي ,تتجــزأ ش واحــدة وحــدة الــيمن) :تشــمل: الوطنيةةة ألاسةةس -ب 

 ترا هــا وللــيمن إيمــا ي واجــب عقيدتــه عــن والــدفاع وحمايتــه لخدمتــه والاســتعداد بــه والاعتــباز الــوطن وحــب

 .البشرية الحضارة تقديم في تس م حديثة حضارة لبنا  يؤهل ا, الحضاري 

 :وتشمل آلاتي :القومية ألاسس -ج 

  العربية لألمة والانتما  الاعتباز -
 
 .ترا ها من والاستفادة عليا أخالقية وقيما وثقافة ولغة تاريخا

 .وإلا سانية إلاسالمية وخصائص ا وسماتها الحضاري  إبراز دورها -

 تتميب العربية الوحدة أسس أهم وهي ,القومية وال وية وإلاسالمية العربية الثقافة عماد العربية اللغة -

 .واملعارف واملشاعر الافكار عن التعبير في ودقتها وسعتها الحياة تطور  مع املتجددة بقدرتها

ـــيخ ا قناعـــــة تأكيــــد - ـــين وترســ ـــكال مواج ـــــه بضـــــرورة املتعلمــ ـــ مر التحـــــديثات أشــ ـــى والتــ وألامـــــة  الـــــيمن علــ

 وتحريـــر الصـــ يو ي للتـــ مر والتصـــدي ,أشـــكاله بكافـــة الاســـتعمار محاربـــة وضـــرورة, وإلاســـالمية العربيـــة

 .وإلاسالمية العربية لألمة جوهرية القضية تل  واعتبار ,العربية ألارا  ي وكافة فلسطين

 :وتشمل آلاتي: إلاسالمية ألاسس -د 

  عقيدة املسلمين جميع بين يربط شرعي واجب إلاسالمية ألامة إلى الانتما  -
 
 .ومصلحة وثقافة وتاريخا

 الــدور  إبــراز, كــان م مــا مســلم كــل علــى تفــرض ,مشــتركة وتحــديات قضــايا إلاســالمية لألمــة بــأن التســليم -

  .وإلاسالم العروبة بين الوثيقة العالقة وتأكيد إلاسالمية والثقافة والفكري  وإلا سا ي الحضاري 
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 :ألاسس إلانسانية -ا  

الانفتــــاح الــــواعي علــــى الثقافــــات والحضــــارات العامليــــة جــــز  مــــن السياســــية التعليميــــة يجســــد تطلعاتهــــا  

 .بما يحقة الحرية والعدالة واملساواة والسالم والتواصل والتعاون والتفاهم النبيلة للشعب اليمني

م، 1442بســنة ( 91)للتربيــة والتعلــيم رقــم أشــار إلــى ذلــ  القــانون العــام : ألاسةةس الاجتماعيةةة والثقافيةةة -و 

 : (4)مادة 

 تعمــــــل الدولــــــة علــــــى تحقيــــــة العدالــــــة الاجتماعيــــــة وتكــــــافؤ الفــــــر  فــــــي التعلــــــيم ومراعــــــاة الظــــــروف) -

 أمام بعض ألاسس من حة أبنائهم في التعليم
 
 (.الاجتماعية والاقتصادية الحي تقف عائقا

التربيـــة الشـــاملة واملتكاملــــة واملتوازنـــة لإل ســــان اليمنـــي هـــي أهــــم مقومـــات التربيــــة الشـــاملة للمجتمــــع  -

  القـــوة وبنـــا, وتنميـــة روح الـــدفاع عـــن العقيـــدة والـــوطن وألامـــة العربيـــة وإلاســـالمية, اليمنـــي والدولـــة

بجميــع أشــكال ا أســاس لــه ألاولويــة فــي تكــوين شخصــية املــتعلم بمــا يحقــة الحصــانة للفــرد واملجتمــع 

 . والدولة وألارض عن الاستالب بكل أشكاله

 (123, 1448,الحاج) وتشمل آلاتي: ألاسس التنموية -ز 

واملدربـــة ومـــا تمـــد قطاعـــات العمـــل بـــالقوة البشـــرية املؤهلـــة  ،تعـــد التربيـــة فـــي جوهرهـــا عمليـــة تنمويـــة -

 لإلنتاجيــة الفرديـــة واملجتمعيــة وزيادتهــا وتحســـينها
 
وهــي عمليـــة , يكســبه الفــرد فـــي التربيــة يعــد أساســـا

 . استثمارية تقوي كل الصناعات

  كونـه جانــب إلـى اعتبـار التعلــيم -
 
  املــدى بعيـد تنمويــا بشـريا اســتثمارا

 
  حقـا

 
  إ ســانيا

 
 تكفلــه الدولــة مشـروعا

 .للجميع وتيسره

 :إلى ألاسس واملبادئ التربوية والتعليمية واملتمثلة باآلتي( 88-87,2511،الحاج) كما أشار

تكـــوين نظـــام تربـــوي شـــامل ألانـــواع والتخصصـــات قـــائم علـــى العـــدل فـــي توزيـــع الخـــدمات وإلامكانـــات  -

 تكــافؤ الفــر  التعليميــة بــين الــذكور  ،التعليميــة بــين املنــاطة واملحافظــات
 
ويســعى إلــى تحقيــة مبــدا

 .والصغار والكباروإلاناث 

أن يـــرتبط النظــــام التربــــوي عضـــويا بواقــــع الــــيمن وظروفـــه وبــــاملتغيرات وتوجيــــه العمـــل التربــــوي نحــــو  -

 وتطبيقات لتنمية شخصية الفرد
 
 .تربية شاملة نظريا

وتوســـيع مف ـــوم التربيـــة والتعلـــيم فـــي كـــل  ،مراعــاة حاجـــات املـــتعلم والاهتمـــام بالجوانـــب النفســـية لـــه -

 . تعليماملراحل وأنواع ال

و شــر مبـادئ العدالــة والعوملــة والديمقراطيــة  ،تنظـيم العمــل التربــوي علــى القـيم ألاخالقيــة والعلميــة -

 . وتدعيم نظم البحث والتقويم

 .التخطيط ووضع املناس  والتقويم واملتابعة ترتكز على معايير علمية -

 .يميةالربط بين املعارف النظرية والتطبيقية والالمركزية في إلادارة التعل -
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ـــالح التعلـــــيم ،التعلـــــيم م نـــــة ورســـــالة -  ــــة  صــ ـــم حجـــــر الزاويـ ــــوير التعلـــــيم ،واملعلــ ويعمـــــل النظـــــام  ،وتطـ

التعليمـــي والتربـــوي علـــى تأكيـــد الـــروابط العضـــوية بـــين النظريـــة والتطبيـــة ويعتبـــر التعلـــيم والتثقيـــف 

 في تحقية ألاهداف التربوية
 
 . الذاتي وتكنولوجيا املعلومات مدخال أساسيا

  وتوجيه ـــا ورعـــايتهم وقـــدراتهم ميـــول م وإكســـاب وإشـــباع املتعلمـــين حاجـــات علـــى التعـــرف راعتبـــا -
 
 عـــامال

 
 
  والتعلم التعليم عملية تحسين في أساسيا

 مــن التنميــة وخطــط ،املجتمــع احتياجــات يلبــي متــوازن  متكامــل نظــام والتربــوي  التعليمــي اعتبــار النظــام -

ـــــرية القــــــوى  ـــــر ،البشـ ـــــذي ألامـ ـــــب الـ ـــــيط يتطلـ ـــي التخطـ ــ ــــع فـ ـــــل جميــ ـــــة املراحـ ــــع ،التعليميـ ــــات وتنويــ  املؤسســ

 .متطلبات العصر مع يتفة بما ،التقدم مواكبة على القادرة املتخصصة التعليمية

 .لديه واملنهجي العلمي التفكير اتجاهات يتم تعمية وأن حسنة قدوة املعلم يكون  أن -

 

 :التعليميةمبررات توافر متطلبات الحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال في املؤسسات 

تعــــد املؤسســــات التعليميــــة مـــــن اهــــم املؤسســــات املجتمعيــــة املســـــؤولة عــــن حمايــــة املجتمــــع ومؤسســـــاته  -

ـــاهرة العوملــــة, ووقايتهــــا مــــن الظــــواهر واملمارســــات الســــلبية الحــــي أفرزتهــــا التحــــديات املعاصــــرة , وخاصــــة ظـ

ـــن الظـــــواهر وكـــــذل  باعتبـــــار تلـــــ  املؤسســـــات مســـــؤولة عـــــن تعلـــــيم وتربيـــــة ألافـــــراد وحمـــــايتهم وو  قـــــايتهم مــ

الحـــي أصــبحت مـــن أخطــر الظــواهر املجتمعيـــة فــي جميـــع دول  الاختطــافومنهـــا ظــاهرة , الســلوكية الســلبية

 . العالم وخاصة اليمن

إن الــدور الـــذي تقــوم بـــه املؤسســـات التعليميــة بمختلـــف دول العــالم فـــي إحـــداث التــأثير الفعـــال وترســـيخ  -

جتمع املحيط بها من الظواهر السلبية الحي يواج  ا ومنها ظـاهرة الحماية ألامنية والوقائية لدى أفراد امل

يتطلب منها ضرورة تطوير م ام ـا  ،بوصف ا من أهم املؤسسات املجتمعية املسؤولة عن ذل  الاختطاف

  .ومسؤولياتها املشتركة في املجتمع

العديــد مــن التحــديات  والحــي افــرزت, فــي الســكان فــي العــالم تتطــور بمتواليــة هندســية ةإن الزيــادة املطــرد -

والظـــواهر الخطيــــرة علــــى املؤسســــات املجتمعيــــة ومنهــــا مؤسســــات التعلــــيم فــــي جميــــع دول العــــالم وخاصــــة 

ومنها اليمن؛ ممـا جعـل تلـ  املؤسسـات عـاجزة عـن مواكبـة ومعالجـة الظـواهر السـلبية الناتجـة  ،النامية

مــــن تلـــ  الظــــواهر ومنهـــا ظــــاهرة  عـــن تلــــ  الزيـــادة وتحقيــــة متطلبـــات وحاجــــات أفـــراد املجتمــــع وحمـــايتهم

تــوافر املتطلبــات  وهــذا يفــرض ضــرورة، الحــي تتطلــب اعــادة آليــات عمل ــا وتطــوير نظــم جديــدة الاختطــاف

؛ وبمـــا يـــؤدي إلـــى ين بهـــاا ســـ ام فـــي تنميـــة املعـــارف وامل ـــارات ســـوا   للعـــاملبقيام ـــا  الالزمـــة بمـــا يمكنهـــا مـــن

 . ملجتمعتطوير دورها في تحقية التنمية الشاملة في ا

الحي أجريت  الاختطافتؤكد املؤشرات العلمية الخاصة بنتائج التجارب والخبرات في مجال الوقائية من  -

في معظم دول العالم وخاصة املتقدمة؛ أن تلـ  الـدول ومؤسسـاتها املجتمعيـة ومنهـا التعليميـة قامـت فـي 

ة املجتمـــع مـــن الظـــواهر الســـلبية أدت إلـــى تحســـين أدوارهـــا فـــي وقايـــ, تطـــوير نظـــم الاتصـــال والشـــراكة فيهـــا
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وهــــذا . واعتبـــار العــــاملين فـــي مؤسســــات التعلـــيم مســــؤولين عـــن ألامــــن املجتمعـــي الاختطــــاف،ومنهـــا ظـــاهرة  

يفــــــرض علــــــى املســــــؤولين فــــــي مؤسســــــات التعلــــــيم بالجم وريــــــة اليمنيــــــة القيــــــام بإعــــــداد الخطــــــط وإجــــــرا  

ـــن لالدراســــات العلميــــة ال ادفــــة  ـــاهرة الاختطــــاف،لوقايــــة مـ ـــن  ظـ ـــمـ تفادة مــــن نتــــائج التجــــارب خــــالل الاسـ

وتنويــــع , وبمــــا يحقــــة أهــــداف ا بكفــــا ة, بهــــدف الارتقــــا  بالــــدور الــــذي تقــــوم بــــه تلــــ  املؤسســــات ،املعاصــــرة

ومــن هــذا املنطلــة؛ يمثـــل . وتحقيــة احتياجاتــه ظــاهرة الاختطــافوقايــة املجتمــع مــن ومتطلبــات أســاليب 

 .املجالالبحث إحدى املساهمات العلمية في هذا هذا 

ــــة  - ــ ـــــام بمكافحـ ـــال الاهتمــ ــ ـــي مجــ ــ ــــة فــ ــ ــــة اليمنيـ ــ ـــــدى الحكومـ ـــــات لــ ـــــافإن التوج ــ ـــاهرة الاختطــ ــ ـــف  ظــ ــ ـــي مختلــ ــ فــ

ـــا تؤكـــــد ــــوائح ، ضـــــرورة مواكبـــــة التطـــــورات الحديثـــــة مؤسســـــاتها وأنواع ــ ــــوانين واللـ ــــالل إصـــــدار القـ ـــن خـ مــ

ـــاوتطـــــوير ال ي ـــل املؤسســ ـــي تـــــؤطر عمــ ـــل التنظيميـــــة الحــ  لألســـــاليب إلاداريـــــة التعليميـــــة تاكــ
 
 ،لحديثـــــةا وفقـــــا

 . وكذل  تطوير أدوارها

  تعـد والحـي والوقائيـة فـي جميـع املؤسسـات التعليميـة اليمنيـة ألامنيـة التربيـة غيـاب -
 
  مكونـا

 
 منظومـة فـي رئيسـا

  ووقايته املجتمع حماية
 
 اختطـاف الاطفـالوالحي ا عكست نتائج ا على تفش ي ظـاهرة  ،مؤسسات أو أفرادا

 . في املجتمع اليمني

 يفـرض مـا والوطنيـة؛ الثقافيـة هـويتهم تشـويهو  اليمنـي؛ املجتمـع فـي اختطـاف ألاطفـال ظـاهرة تفشـ ي تسـارع -

في املساهمة  القيام من أمنه وحماية املجتمع ووقاية تحصين عن بوصف ا املسؤولة التعليم مؤسسات على

 تربوي  والوطنية، التاريخية بأدواره مستنير جيل في تنش ة
 
 برنامجا

 
 . ألاطفال لحماية أمني وفقا

 الفعـال والتـأثير للمجتمـع البنيـة السياسـية أمـن يهدد اليمن؛ في وتعدده والاجتماعي السياس ي الانقسام إن -

 جيـل إيجـاد إلـى والـذي أدى وسـيؤدي والثقافيـة، والاجتماعيـة املجتمـع الاقتصـادية أمـن مجـاشت كافـة فـي

، ويصـ م فـي انتشـار ظـاهرة اختطـاف واختراقـه اسـتغالله السـ ل ومـن الكراهيـة، تحركـه مشـتت منقسـم

 . ألاطفال

 التبعـات ذات ألافكـار تلـ  واجتيـاح هندسـية، بمتواليـة الـيمن فـي الـدين فـي والغلـو التطـرف ظـاهرة تنـامي  -

 الـرفض وعلـى الــرغم مـن املختلفـة، هشــرائح جميـع إلـى ووصــول ا اليمنـي، علــى املجتمـع الخطيـرة ألامنيـة

  باتـــت آثارهـــا فـــإن ل ـــا، املجتمعـــي
 
 املؤسســـات قيـــام ضـــرورة يتطلـــب ؛ مـــااليمنيـــة الســـاحة تشـــ ده واقعـــا

 من الحد من التعليم وخاصة مؤسسات ومؤسساته املجتمع أفراد وتحصين وقاية عن املسؤولة املجتمعية

 .ئهمواختفاألاطفال  اختطاف ظاهرة انتشار

صـادية وألاخالقيـة تالدينيـة والاقتخلخل السلم القيمي لدى إلافراد في املجتمـع اليمنـي فـي كافـة املجـاشت  -

الحـي تسـ م فـي  ،ألامـن للمجتمـع اليمنـي ومؤسسـاته والوطنية والحي تساعد بال شـ  علـى تـدمير أهـم مقومـا

بكافة أشكال ا؛ ما يفرض على املسؤولين في مؤسسات التعليم في إعداد الر ى  السلبيةترسيخ الظواهر 

 .والاختفا  الاختطاف لظاهرةع م ضحايا قو من و  ألاطفاللتنمية القيم إلايجابية تقي 
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والعـالم  الثقافـات علـى والانفتـاح الذكية ال واتف وانتشار الحديثة التقنية والاتصاشت املعلومات ثورة إن - 

  أوجـدت الاجتمـاعي، التواصـل مواقـع تتضـمنه ومـا وإلانترنـت الخـارجي
 
  عاملـا

 
 تسـتطيع الحكومـة ش افتراضـيا

  يعـد السـلبية، آثـاره مـن الحـد أو مراقبتـه أو عليـه السـيطرة اليمنيـة
 
  مـدخال

 
  ألاطفـال إسـقاط فـي م مـا

 
 أمنيـا

 . ألسرهم والاقتصادي ألاخال ي الابتبازوتعرض م لالختطاف والعنف الجنس ي والجسدي و

 هندسـية، بمتواليـة اليمنـي للمجتمـع والاجتماعيـة الاقتصـادية واملشـاكل الظـواهر وانتشـار تنـامي وتزايـد -

 والثقافيــة الاجتماعيــة البنيــة خلخلــة إلــى والاســتقرار، وتــؤدي ألامــن اوجــدت حيــاة تنعــدم فيهــاوالحــي 

 التعليميـة املؤسسـات قيـام خـالل مـن إش معالجتـه يمكـن ش خطيـر أمنـي ضـعف عليـه تترتـب مـا للمجتمـع؛

 . اما مل

 ومعاهـدها وكلياتهـا وأنواعـه إن محتـوى املنـاس  التعليميـة فـي كافـة املؤسسـات التعليميـة املدنيـة وألامنيـة -

 إلــى يـؤدي بمـا التعليميـة املنــاس  ممـا يتطلـب ضـرورة تصـميم، للمجتمـع اليمنــي ألامنيـة الحاجـة تراعـي لـم

 التصـدي وبمـا يمكـن مـن ،التعليميـة النشـاطات وتكثيـف وألامنيـة، املجتمـع الوقائيـة متطلبـات تحقيـة

 .املجتمع اليمني في اختطاف الاطفال لظاهرة

 الظـواهر مـن والعقائدي والوقائي وغيرها الفكري  ألامن تحقية في وألامنية التعليمية املؤسسات دور  غياب -

 للتطــرف التصــدي فــي الشــراكة بينهــا مــا يســتوجب ضــرورة قيــام إلارهــاب ظــاهرة ومنهــا الســلبية الســلوكية

 .اليمني املجتمع في املتنامي وإلارهابي الفكري 

 :املؤسسات التعليمية في اليمن أنواع .2

 :هنان ثالثة انواع للمؤسسات التعليمية في اليمن يمكن عرض ا بإيجاز شديد كما يأتي

 :مؤسسات التعليم العام -أ 

ويقصـد بهـا املؤسسـات التعليميــة املسـؤولة عـن تحقيــة مبـادئ واهـداف التعلـيم العــام الـذي يتكـون مــن  

ـــا قبــــل  الــــذي يحتــــوي علــــى الصــــفوف ومرحلــــة التعلــــيم الاساســــ ي , (ريــــاض اطفــــال)ألاساســــ ي مرحلــــة التعلــــيم مـ

ويسمل التعلـيم مـا  ،(12-15) ومرحلة التعليم الثانوي الذي يحتوي على الصفوف الدراسية ،(4-1) الدراسية

 (.116, 1488, الحاج)قبل التعليم الجامعي

 :أهداف مؤسسات التعليم العام

تسـعى املؤسسـات التعليميــة املسـؤولة عــن نظـم التعلــيم العـام إلـى إعــداد الخطـط والبــرامج ال ادفـة إلــى  

( 91) رقـــم التعلـــيم قـــانون  نـــ  عليهـــا حـــيتحقيـــة أهـــداف ا املتعلقـــة بمجـــاشت ألاهـــداف العامـــة لـــنظم التعلـــيم ال

ــي تحقيـــة ؛(1442) ســـنةل  الروحيـــة الجوانـــب تنميـــة يفـــ تهـــتم متجـــددة شـــاملة تربيـــة حيـــث تمثـــل ال ـــدف العـــام فـ

  العــام ال ـــدف هــذا ويشــمل ,الشخصـــية املتكامــل الســـوي  املــواطن بتكــوين, والحســـية والذهنيــة والخلقيــة
 
 أهـــدافا

 (: 1, 1442, القانونية الشؤون): كما يأتي تصنيف ا يمكن تفصيلية؛

 ،بـــالقرآن الكـــريم والاحتفـــا  وإلاجـــالل التقـــديس مشـــاعر وتمثلـــت فـــي تعميـــة: املجتمةةةع خدمةةةة أهةةةداف -

والالتبام بأدائها وتأكيد مبـدأ مسـؤولية إلا سـان الفرديـة , وتعزيز أهمية املشاعر إلاسالمية وتعظيم ا
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وكـــذل  إلاســـ ام فـــي إيجـــاد املجتمـــع , وضـــرورة احتـــرام حقـــوق آلاخـــرين, واملباشـــرة عـــن نفســـه وأفعالـــه 

قتصادي والسياس ي الشامل لإل سان املتعلم املنتج وفي صنع التقدم الثقافي والتطور الاجتماعي والا

 . والوطن

 .وتمثلت في تأهيل وتشجيع مجاشت البحوث والدراسات العلمية وتطوير مؤسساتها: أهداف بحثية -

وتمثلت فـي أن يكـون املعلـم قـدوه حسـنة وأن يـتم تعميـة اتجاهـات التفكيـر العلمـي : أهداف تعليمية -

 .التعليميةواملتعلم هو محور العملية , املنهجي لديه

وتمثلــت فــي تأكيــد قناعــة املتعلمــين بمواج ــة أشــكال التحــديات والتــ مر علــى  :أهةةداف وطنيةةة قوميةةة -

الــــيمن وألامــــة إلاســــالمية والعربيــــة وضــــرورة محاربــــة الاســــتعمار والتصــــدي للتــــ مر الصــــ يو ي وتحريــــر 

 .لعربية وإلاسالميةفلسطين وكافة الشعوب العربية املختلفة باعتبار تل  القضية الجوهرية لألمة ا

 :مؤسسات التعليم الفني والتدريب املنهي -ب 

  الطالــب اعــداد املتخصصــة فــي والتــدريب التعلــيم فــي املتخصصــة واملعاهــد املراكــز جميــع بهــا يقصــد
 
 تربويــا

 
 
ــــابه وســـــــلوكيا ــ ـــــة وامل ـــــــارات القـــــــدرات وإكسـ ـــــن امل نيــ ــــالل مــ ــ ـــــه مقـــــــررات خـ ـــــة نظريــ ـــــة وتـــــــدريبات عامــ ـــــة عمليــ  متعلقــ

 (.198, 2557،الاغبري : )وتنقسم إلى نوعين هما متكامل بشكل امل نة إطار تغطي بحيثاملنهي  بالتخص 

 علـى ويحصـل الطالـب الخـريج منهـا الثانوية؛ بعد سنوات (3-2) فيها بين وتستمر الدراسة :املجتمع كليات -

 .عالي دبلوم ش ادة

 دبلـوم شـ ادة علـى الخـريج منهـاالطالـب  ويحصـل ،سـنتين فيهـا الدراسـة وتسـتمر :التقنيةة املعاهد واملراكز -

 .تقني

 :أهداف التعليم الفني والتدريب املنهي

تسعى مؤسسـات التعلـيم املنهـي والتـدريب املنهـي إلـى تحقيـة ألاهـداف الرئيسـية والفرعيـة لنظـام التعلـيم 

 سوق  احتياجات تلبية على تعمل الحي واملعارف بامل ارات مزود جيل الفني والتدريب املنهي الحي ركزت على إيجاد

 اليمن تستنبف الحي, الخارج من الوافدة ألاجنبية العمالة محل وإحالل ا أخرى  إلى سنة من تتعاظم والحي, العمل

 (.2, 1444, إلاريا ي والزبيدي) " الصعبة العمالت من الكثير

 : مؤسسات التعليم الجامعي والعالي -ج 

يقصــد بهــا جميــع املؤسســات التعليميــة املســؤولة عــن نظــام التعلــيم الجــامعي ملرحلــة البكــالوريوس الــذي 

سنوات؛ حيث ( 1-9)وتتراوح مدة الدراسة فيها بين, والفني, يقبل الطلبة الخريجين من مرحلة التعليم الثانوي 

ــــى د, فصــــــول دراســــــية( 15-8)يــــــدرس الطالــــــب خــــــالل ـــــريج منهــــــا علــ ـــل الطالــــــب الخـ رجــــــة البكــــــالوريوس أو ويحصـــ

 (.48, 2557, الحاج)،(دكتوراه, ماجستير)بنظام التعليم للدراسات العليا الالتحاقوالحي تسمح له , الليسا س
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 :أهداف مؤسسات التعليم الجامعي والعالي 

تســعى مؤسســات التعلــيم الجــامعي والعــالي إلــى تحقيــة الاهــداف املرســومة ســوا   للتعلــيم علــى مســتوى 

) لســـــنة( 1)والحـــــي اشـــــار اليهـــــا قـــــانون إ شـــــا  الجامعـــــات اليمنيـــــة رقـــــم , أو املاجســـــتير والـــــدكتوراه ,البكـــــالوريوس

 (9-2, وزارة الش ون القانونية: )والحي تركز بشكل عام على الاهداف آلاتية, (1441

 شحتياجـــاتتلبيـــة  ،إتاحـــة فـــر  الدراســـة املتخصصـــة واملتعمقـــة للطـــالب فـــي ميـــادين املعرفـــة املختلفـــة -

 .د من التخصصات والفنيين والخبرا البال 

العناية باللغة العربية وتدريس ا وتطويرها وتعميم استعمال ا كلغة علمية تعليمية في مختلـف مجـاشت  -

 .ذل  بوصف ا الوعا  الحضاري للمعا ي والقيم وألاخالق لحضارة إلاسالم ورسالته ،املعرفة والعلوم

ــــي  - ــــة فــ ــــوث العلميــ ــــإجرا  البحــ ــــة بــ ــــوير املعرفــ مختلــــــف مجــــــاشت املعرفــــــة ســــــوا  علــــــى مســــــتوى الفــــــرد أو تطــ

 .وتوجيه ا لخدمة احتياجات املجتمع وخطط التنمية ،الجماعي

 .وتطويرها والاستفادة منها في تطوير املجتمع ،الاهتمام بتنمية التقنية التكنولوجيا -

ا  على التراث تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجاشت املعرفة مع التركيب بوجه خ -

 .اليمني

 .إلاس ام في ر ي آلاداب والفنون وتقدم العلوم -

بمــــا ش يتعــــارض مــــع عقيــــدة ألامــــة  ،إيجــــاد املنــــا  ألاكــــاديمي املســــاعد علــــى حريــــة الفكــــر والتعبيــــر والنشــــر -

 .وقيم ا السامية ومثل ا العليا

ـــا ي, تقويــــة الــــروابط بــــين الجامعــــات واملؤسســــات العامــــة والخاصــــة فــــي الــــبالد - كفــــل التفاعــــل املتبــــادل بمـ

 .واملشاركة الفاعلة في إحداث التنمية الشاملة في البالد, والبنا  للمعارف والخبرات واملوارد

توثيــة الــروابط العلميـــة والثقافيــة مـــع الجامعــات وال ي ــات العلميـــة ومراكــز البحـــوث والتطــوير العربيـــة  -

 .مكانتها بما يساعد على تطوير الجامعات اليمنية وتعزيز , وألاجنبية

العمــــل بوصــــف ا مؤسســــة مســــؤولة عــــن تقــــديم الدراســــات والاستشــــارات الفنيــــة واملتخصصــــة ملختلــــف  -

 .أج زة الدولة ومؤسساتها العامة واملختلطة

املســاهمة فــي تطــوير السياســات وأســاليب العمــل فـــي مؤسســات وأج ــزة الدولــة علــى مســتوى القطـــاعين  -

 .بتكرة لحل املشاكل املختلفةوتقديم النماذج والتجارب امل, العام والخا 

رفع كفا ة العاملين في مؤسسات وأج زة الدولة والقطاعين العام والخـا  وذلـ  مـن خـالل املسـاهمة  -

 (.9.2, 1441( 1)مادة, قانون الجامعات اليمنية)في برامج إلاعداد والتأهيل أثنا  الخدمة 
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 :ومكافحتهاالصعوبات التي تواجه الحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال  

ظـــاهرة اختطـــاف مـــن  الحـــدإلـــى أن مـــن أهـــم الصـــعوبات الحـــي تواجـــه عمليـــة  (98 ،2518الجحـــافي،)أشـــار 

 -:ما يأتي ألاطفال

ا جعـل بـدورها؛ مـا القيـام عـن بالشـباب العالقـة ذات الاجتماعيـة املؤسسـات قصـور  -  الشـباب مـن كثيـر 

 وأرا هـم مشـكالتهم لعـرض جماعـات أو أفـراد إلـى لجـوئهم إلـى أدى مـا واملتابعـة؛ التوجيـه يفتقـدون 

 .الشباب هؤش  عقول  في منحرفة أفكار غرس إلى ومن ثم عليهم،

 داخـل العالقـات أصـبحت بـل وألابنـا ؛ الوالـدين بـين التواصـل فـي خلـل ووجـود ألاسـري  الضبط ضعف -

 ش أفرادهـا؛ فقـد بـين الشخصـية العالقـات فـي العمـة وافتقـدت الرسـمي، بالطـابع تتصـف ألاسـر بعض

 .توج اتهم أو وبناتهم أبنائهم عقول  في يدور  ما الوالدان يعرف

 ألاسـرة، قبـل مـن الشـباب بتربيـة العنايـة وعـدم إلاهمـال ذلـ  ومـن الشـباب، تربيـة فـي ألاسـرة تقصـير -

 .وحاجاته النمو خصائ  مراعاة وعدم ألاسري، والتفك  ألاسرة، أفراد أحد من السي ة والقدوة

 املنـاس  التربويـة؛ مسـؤوليتها أدا  فـي التعليميـة املؤسسـات تقصـير -
 
 مضـمونها فـي الجيـدة غيـر فمـثال

 فـي تـؤثر جميع ـا ال ادفـة، غيـر وألا شـطة سـي ة، قـدوة يمثلـون  الـذين املعلمـين وبعـض وإخراج ـا،

 .انحراف م أسباب من سببا يجعل ا ما التعليمية؛ مراحل م مختلف في الطالب

  :ألاطفال في اليمن ظاهرة اختطافمن  الحداملؤسسات التعليمية في  دور 

 ومنهــا الوقايـةو  وإلاجراميـة الســلوكية الظـواهر مـن الحـد عــن املسـؤولة املجتمعيـة املؤسســات مـن العديـد هنالـ 

 ومـن التعليميـة املؤسسـات عـن بمعـزل  دورهـا مجتمعيـة مؤسسـة تـؤدي أن يمكـن وش الاطفـال اختطـاف ظـاهرة

 :يأتي ماللحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال املؤسسات الحي ينبغي أن تمارس العديد من ألادوار  تل  وأبرز  أهم

 :ظاهرة اختطاف ألاطفالمن  الحدمؤسسات التعليم العام في دور  -أ 

 فـي اختطـاف ألاطفـال مـن ظـاهرة الحـدألادوار ال ادفـة إلـى  مـن بالعديد القيامينبغي على مدارس التعليم العام 

- :ويمكن عرض ابرزها في الجوانب آلاتيةاملجتمع؛ 

 الحـي الاجتمـاعي التفاعـل عمليـات مـن ألنهـا وصـلبها؛ التربويـة العمليـة جـوهر هـي :الاجتماعيةة التنشةئة -

 مـن تـتم العمليـة وهـذه مجتمعـاتهم، ثقافـة تعكـس الحـي الاجتماعيـة شخصـياتهم مكونـات الـنش  تكسـب

 نحـو قـيم م ترسـخ الحـي التربويـة واملبـادئ القـيم ألاطفـال إكسـاب طريـة عـن التربويـة املؤسسـات خـالل

 .ومجتمع م وطنهم

 وتقـويم والجسـم وإلارادة والوجـدان إلادران بتربيـة العنايـة التربويـة العمليـة تشـمل :الاجتمةاعي الضةبط -

 والتشـكيل والتوجيـه الضـبط وسـائل أهـم مـن وبهـذا؛ تعـد, للحيـاة الكلـي وإلاعـداد ,والسـلون ألاخـالق

 باتخـاذ بقيام ـا ذلـ  تحقيـة ويـتم, املدرسـة مقـدمتها وفـي التربويـة املؤسسـات بـه تقـوم الحـي الاجتمـاعي

 ومحاولــة الطــالب بســلوكيات املتعلقــة والعوامــل والظــروف ألاحــوال تقصــ يل علميــة وبــرامج تــدابير
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 عـن تصـحيح ا، 
 
 ومحاولـة التعليميـة الصـعوبات حـاشت لتشـخي  التربـوي  املرشـد دور  تفعيـل فضـال

  .ومتابعتها عالج ا

ـــراث بنقـــــل املدرســـــة تقـــــوم :الثقةةةةةافي النقةةةةل - ـــال مـــــن الثقـــــافي التـ ـــى الســــابقة ألاجيــ ـــال إلــ ؛ بعـــــد الالحقـــــة ألاجيــ

  .العصر طبيعة هايتقتض جيدةميسرة و  ووسائل بأساليب تنقيحه،

 تنشـأ قـد الحـي التناقضـات علـى القضـا  فـي كبيـر دور  للمدرسـة يكـون  :الجماعةات بين الاجتماعي التكامل -

 . بينها فيما التكامل وتحقية الجماعات هذه بين

 . الكبير املجتمع بي ة داخل أم املدرسة داخل كان سوا  :للتلميذ الشخص ي النمو -

 أســاس علــى وتنميتهــا وتغييرهــا الســلون أنمــاط تكــوين وســيلة فالتربيــة :جديةةدة اجتماعيةةة أنمةةاط تنميةةة -

  كان لذا واملعرفة؛ العلم من
 
 علـى قـادرين صـالحين مـواطنين تنميـة فـي بواجبها تقوم أن املدرسة على لزاما

 . ، ومتغيرات العصرفيها يعيشون  الحي جماعاتهم مع التكيف

ـــتند الحــــي املؤسســــات :إلابداعيةةةةةة القةةةةدرات تنميةةةةة - ـــى تسـ ـــار إلــــى بحاجـــــة العلميــــة املعرفــــة إلــ  ،إبداعيـــــة أفكـ

 . املج ول  واستكشاف املعرفي الفضول  الطالب لدى تنمي أن بد ش إلابداع تنمية إلى سعيها في واملدرسة

 . إلا سانية والعالقات الديمقراطية القيم ممارسة على يشجع منا  توفير -

 :ظاهرة اختطاف ألاطفالمن  الحدمؤسسات التعليم املنهي في دور  -ب 

الحــد مــن ظـــاهرة ينبغــي أن تمــارس مؤسســات التعلــيم الفنــي والتــدريب املنهــي العديــد مــن ألادوار وال ادفــة إلــى 

 : من أهم ا السلبيةوقاية املجتمع من الظواهر اختطاف ألاطفال و 

 .العمل سوق  وحاجات يتناسب بما للعاطلين عمل فر  توفير -

 .العاطلة عن العمل للقوى  إلانتاجية والقدرات وامل ارات املعرفة تطوير -

 .العمل قطاع في التنموية ألاهداف تحقية لألفراد وبما يمكنهم من املساهمة في إضافية قيمة إعطا  -

 العمـل سـوق  إلـى الـدخول  فـي صـعوبة تجـد الحـي والف ـات امل مشـة الف ـات مـن للعديـد املالئـم التأهيـل تقـديم -

 إلخ...الخاصة الاحتياجات ذوي  من وألاشخا  والعاطلين والنسا  ،كالفقرا 

 .الوطنيةالتقليدية  الحرفية وامل ارات ،الثقافي املوروث على الحفاظ تشجيع -

 :ظاهرة اختطاف الاطفالمن  الحداملؤسسات الجامعية في دور  -ج 

 :هامن اختطاف ألاطفال، ظاهرة من للحد ألادوار منبعدد املؤسسات التعليمية ينبغي أن تقوم 

 وتنميـة الطبيعـة أسـرار يكشـف الـذي ال ـادف العلمـي البحـث خـالل مـن ذلـ  :وتنميتهةا املعرفةة إثةراء -

 الظـواهر مـن وتحـد ،املعرفـة تطـوير تتـولى الحـي العلميـة القيـادات وتخـريج ألوانهـا بشـحل املعرفـة مجتمـع

 .ظاهرة اختطاف ألاطفال ومنها التنمية على املؤثرة

 الكفـا ات وإعـداد العلـم  شـر فـي القيـام خـالل مـن وذلـ : املتخصصةة الكفةاءات وإعةداد العلةم نشةر -

 لـيس ألاجيـال، عبر ونقله العلمي التراث وحفظ الحديثة، واملعرفة العلم فروع في املتخصصة البشرية
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 يجعل ـم بمـا املجتمـع وتـدريبهم أبنـا  تعلـيم خـالل مـن وإنمـا فحسب، العلمية والوثائة الكتب خالل من 

 .املجتمع في والسلبية إلايجابية الجوانب بين التمييب على قادرين

  املجتمةع تنميةة -
 
  اقتصةةاديا

 
 وبنــا  وتحدياتـه املجتمــع مشـاكل حـل فــي املسـاهمة خـالل مــن: واجتماعيةا

  أصـبح ولقـد ألبنائـه، والرفاهيـة الرخـا  وتحقيـة حضـاراته
 
 املجتمـع علـى تنفـتح أن الجامعـات علـى شزمـا

 القطاعـات مشـاكل ولحـل اسـتخدام، أفضـل املتاحـة الطاقـات شسـتخدام بحو هـا فـي ألاولويـة وتعطـي

 .إلارهاب ومنها تواج ه الحي والتحديات املجتمع في املختلفة

 والتفكيـر العلمـي السـلون وإشـاعة للمجتمـع، البنـا ة الثقافـة بنشـر القيـام خـالل مـن :الثقافةة نشةر -

 .أجله ومن فيه  عيش الذي املجتمع أبنا  بين املنطقي

 يسـ م وبمـا الطلبـة، لـدى املواطنـة قـيم تعزيـز في املساهمة خالل من: الطلبة لد  املواطنة قيم تنمية -

  يوجـد للـوطن الانتمـا  ألن ألامنيـة؛ ألاج زة عمل على بدوره ينعكس وهذا بوطنهم، إحساس م في
 
 أفـرادا

 .عمل م ييسر وهذا ألامن، أج زة مع الوطن بحس يتعاملون 

 لتحقيـة إلا سـا ي التضـامن وبنـا  السـالم ببنـا  القيـام خـالل مـن: إلانسةاني والتضةامن السةالم بنةاء -

 .عليها هللا فطره الحي إلا سان رسالة

 خالل من ألامني التربوي  الوعي بنا  في وأفراده ومؤسساته ،املجتمع في واجتماعي سياس ي تغيير إحداث -

 .)سلوكي م اري  وجانب وجدا ي، قيمي جانب معلوماتي، معرفي) هي ومتشابكة متداخلة جوانب ثالثة

 الحـي والقـيم واملفـاهيم املعـارف من بمجموعة وتزويدهم التعليمية املؤسسات ومنتسبي الطلبة تنش ة -

 املاديـة جوانبـه بمختلـف املجتمعـي ألامـن ترسـيخ علـى تسـاعد أمنيـة تربويـة مفـاهيم طياتهـا فـي تحمـل

 .واملعنوية

 خـالل مـن املـدى، والبعيـدة القريبـة وأهدافـه ومؤسسـاته وشـعبه للـوطن والانتمـا  الوش  مبادئ ترسيخ -

  سـوا  وشـعبها بالدولـة املحدقـة ألاخطـار وبيـان والوطنيـة الـوطن حـول  دراسـية مـواد تقـديم
 
 أم داخليـا

 
 
 .خارجيا

 تعاملـه سـوا  فـي الطالـب، بهـا يمـر الحـي التعليميـة املراحـل عبـر ألاخطـار، بمختلـف الطلبـة تنمية إدران  -

 أثنـا  مدرسـيه مـن يتلقـاه مـا خـالل مـن أو املجتمـع شـرائح مختلـف مـن زمالئـه مـع أم الدراسـ ي املـنه  مـع

 عـن فصـل ا يمكـن ش والحــي ألامنيـةو التربويــة اتجاهـاتهم الطلبـة هـؤش  لـدى تشـكلل املحاضـرات

 .الوطنية اتجاهاتهم

 وخدمـة العصـر وتطـورات تحـديات مـع يتناسـب الـذي بالشـكل املتخصصـة العلميـة إمكاناتهـا تطـوير -

 .وقضاياه الوطن

 الوطنيـة بـالقيم تتعلـة إجباريـة مسـاقات إقـرار خـالل مـن لـدى الطـالب الوطنيـة املعرفـة تأصـيل -

 املعـارف هـذه كـل متعـددة، زمنيـة مراحـل عبـر وتطورهـا الدولـة وتـاريخ للمجتمـع، والقوميـة والدينيـة
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  وشعبها الدولة عن للدفاع الطلبة تؤهل 
 
  فكريا

 
 على املؤثرة العوامل أهم وبيان اعتدا ، أي ضد وثقافيا

 .والخارجي الداخلي الدولة أمن

 والحقـوق  الطـالب، بـين والعدالـة واملسـاواة والحريـة والديمقراطيـة والقـانون  الدسـتور  مفـاهيم تعميـة -

 .الوطن اتجاه والواجبات

 البحـوث مجموعـة خـالل مـن عـام بشـكل والدولـة خـا  بشـكل املحلـي املجتمـع تطـوير فـي املسـاهمة -

 املجتمـع، يواج  ـا الحـي ألامنيـة والتحـديات املشكالت وأبعادها أسباب تحدد الحي ،العلمية والدراسات

 علـى املقترحـة والوسـائل الطـرق  وأفضـل املحتملـة، أم القائمـة املشـكالت سـوا  كانـت ككـل والدولـة

 .والاستقرار ألامن تحقية على يساعد بشكل ملواج تها السلطة

 إلـى جانـب والنـدوات، باملحاضـرات الفـراغ ومـل  الوطنيـة، والاحتفـاشت ألا شـطة بـالتطوير الاهتمـام -

 .ألاخرى  الثقافات على الاطالع على والتشجيع العلمي البحث دور  تعزيز

 الحـي السـلون أنمـاط بـبعض وتبصـيرهم الطلبـة لـدى منية وتنميتهامعززة للتربية ألا  ةيثقاف بي ة إيجاد -

 للقيام ،ألامنية املؤسسات مع والتكامل التعاون  طرية عن ذل  ويتحقة انحراف م، إلى تؤدي أن يمكن

 : آلاتية باألدوار

 .ألامنية مع املؤسسات الفرد وعالقة ألامنية، بالثقافة العالقة ذات املحاضرات بعض إلقا  -

كسب الحي الدراسية الوحدات في ألامنية املواد بعض تدريس -
ُ
 .قانونية ثقافة الطالب ت

 ويـأتي بينهمـا، النفسـ ي الحـاجز ينتهـي ححـل الطلبـة؛ مـع ويلتقـون  ألامـن مسـؤولي بهـا يشـارن نـدوات عقـد -

 واللـوائح وألانظمـة القـوانين احتـرام علـى والحـث والتشـجيع للمشـاركة حمـالت تنفيـذ طريـة عـن ذلـ 

 .كله املجتمع فيها يشارن بوصف ا مسؤولية الجريمة من الوقاية وتحقية

 الصـفوف فـي والعالجيـة والوقائيـة البنائيـة جوانبهـا بكافـة ألامنيـة بالثقافـة تعنـل مقـررات تخصـي  -

 .املختلفة الجامعة كليات وكذل  تلفة،املخ بمستوياتها الدراسية

 الحـس فيـه وتربـي واملـواطن للـوطن ألامنيـة بالجوانـب تعنـل الجامعيـة ألا شـطة فـي بـرامج تخصـي  -

 .تنفيذها عمليات أم محتواها وضع في سوا  البرامج تل  على القائمين ألامنية ألاج زة وتشارن ألامني،

- املجتمـع خدمـة شـرطة املجتمـع فـي املختلفـة ألامنيـة واملؤسسـات بالقطاعـات للتعريـف أيـام تخصـي  -

 .الجامعات داخل املدنية ألحوال - الجوازات - املرور

  وجعل ا ألامنية والدوريات النشرات تقديم -
 
 .الجامعية املكتبة من جز ا

 وإبـدا  م ام ـا إلـى للتعـرف ألامـن ملؤسسـات وديـة بزيـارات بالقيـام وذلـ  املجتمعـي، ألامـن مف ـوم  شـر -

 .الجريمة انتشار من للحد واجتماعية ومدنية إدارية خدمات بتقديم مع ا للتعاون  الاستعداد
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 :الاستنتاجات 

 :أهم ا الاستنتاجات؛ من العديد إلى البحث هذا توصل

 ترســخ الحــي الحديثــة ألاســاليب مــن تعــد التعليميــة باملؤسســات ظــاهرة اختطــاف الاطفــال مــن الوقايــة أن .1

حمايـة  إلـى تسـعى املؤسسـات تلـ  بوصف ؛السلبية الظواهر من املجتمع وقاية في بينها املنطقية العالقة

  املجتمع أفراد وتحصين
 
  فكريا

 
  ومعرفيا

 
 ألامنية القيم ترسيخ إلى تهدف ،تربوية فلسفة على وترتكز ,وأمنيا

ـــي يـــــنعكس وبمـــــا, واضـــــحة وأدوار وأســـــاليب آليـــــات خـــــالل مـــــن لألفـــــراد , مكانتهـــــا ســـــمعتها وترســـــيخ تطـــــوير فــ

 .وفاعلية بكفا ة, املجتمع في الريادي ودورها

 اختطاف ألاطفال واختفائهم والحد منها ظاهرة من الوقاية في التعليمية املؤسساتأهمية دور  .2

 ؤسســـاتامل بهـــا تقـــوم الحـــي اليمنـــي املجتمـــع فـــي الســـلبية الظـــواهر إدارة فـــي التقليديـــة ألاســـاليب ســـيطرة أن .3

 ا عزال ـا أدى إلـى مـا كبيـرة بدرجـة الظـواهر تل  تفش ي في ساعدت أ شطتها؛ بمختلف اليمن في يةالتعليم

 الثقــــة وعــــدم, منهــــا الوقايــــة فــــي الحديثــــة التطــــورات مواكبــــة علــــى قــــدرتها وعــــدم, بهــــا املحــــيط املجتمــــع عــــن

 .ومخرجاتها بأ شطتها

بمـا  الـيمن فـي ظـاهرة اختطـاف ألاطفـال مـن ي املؤسسات التعليمية للحـدف الحديثة ألاساليب اعتماد أن .9

 سـيؤدي إلـى ؛ بماالسلبية الظواهر من الوقائية واملشاريع والبرامج الخطط وتنفيذ التخطيط من يمكنها

ـــي الريـــــادي ودورهـــــا أهـــــداف ا تحقيـــــة ــــع فــ ــــوائية الارتجاليـــــة مـــــن ويحـــــد, املجتمـ ـــي الســـــائدة والعشـ  معالجـــــة فــ

 واملتابعـــة والتنفيـــذ والتنظـــيم التخطـــيط علـــى قـــدرتها عـــدم اســـتمرارية علـــى ويـــنعكس الســـلبية، الظـــواهر

ــــي والتربـــــوي  إلاداري  ألدائهـــــا والتقـــــويم ــــؤثر وألامنـ ـــا يـ ـــى بمــ  عنهـــــا ينـــــتج و املجتمعيـــــة التنميـــــة نحـــــو دورهـــــا علــ

 .اليمني املجتمع في واملادي والبشري  املالي ال در مؤشرات في الارتفاع

 :التوصيات

 الحـــي التنفيذيـــة بـــا جرا ات القيـــام بضــرورةالباحثـــان  يوصـــ ي, إليهـــا التوصـــل تــم الحـــي الاســـتنتاجات ضـــو  فــي

تكامــل أدوار املؤسســات التعليميــة للحــد مــن ظــاهرة اختطــاف ألاطفــال فــي  فــي الر يــة ترســيخ إلــى تــؤدي أن يمكــن

 خـــالل مـــن وذلـــ , عليهـــا للقـــائمين وامل ـــارات والقـــدرات املعـــارف وتنميـــة ابتطويرهـــ والاهتمـــام ،اليمنيـــة الجم وريـــة

 :باآلتي القيام

ضـرورة تفعيـل املجلـس ألاعلـى للطفولـة اليمنـي لرسـم السياسـات وألاطـر التنسـيقية للج ـات املعنيـة ذات  -1

العالقـــة بحمايــــة الطفولـــة لوضــــع البـــرامج والخطــــط الكفيلـــة بحمايــــة الطفولـــة مــــن الظـــواهر الســــلبية فــــي 

 .املجتمع منها ظاهرة اختطاف ألاطفال

تعليميـــة اليمنيـــة،  كســـاب الطلبـــة م ـــارات تعزيـــز الـــذات ضـــرورة تفعيـــل التربيـــة ألامنيـــة فـــي املؤسســـات ال -2

 .والتعايش الاجتماعي وحماية أنفس م من آلاخرين

تفعيــل الــدور التكــاملي بــين املؤسســات التعليميــة والتربويــة فــي املجتمــع اليمنــي لحمايــة الطفولــة وتحســين  -3

 .البي ة املعيشية والتعليمية لألطفال
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التشــــريعات والقــــوانين ذات العالقــــة بمحاســــبة مرتكبــــي جريمــــة اختطــــاف قيــــام الج ــــات املعنيــــة بتعــــديل  -9 

 .ألاطفال أو اختفائهم بعقوبات كفيلة بالحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهم

 :املراجع

التعلــــــيم الفنــــــي واملنهــــــي وعالقتــــــه بالتنميــــــة فــــــي الجم وريــــــة ( 1444)الاريــــــا ي، حســــــن والزبيــــــدي، علــــــي  -

ــــة،  ، (فبرايةةةةةر87 -83)املةةةةةؤتمر ألاول للتعلةةةةةيم والتةةةةةدريب املنهةةةةةي والتقنةةةةةي دراسةةةةةة مقدمةةةةةة إلةةةةةى اليمنيـ

 .صنعا ، الجم ورية اليمنية

 .جامعة صنعا ، اليمن ،اتجاهات معاصرة في التعليم اليمني( 2557)ألاغبري، بدر سعيد  -

الريـاض، الشراكة املجتمعية بين مؤسسات املجتمةع وألاجهةزة ألامنيةة، ( 1928)الباز، راشد سعد  -

 .س التعاون لدول الخليج العربيةمجل

أنمـوذج مقتـرح للشـراكة بـين املؤسسـات التعليميـة وألامنيـة فـي الوقايـة ( 2518)الجحافي، مـراد يحيـل  -

 .كلية التربية، جامعة إب، اليمنرسالة ماجستير، من ظاهرة إلارهاب بالجم ورية اليمنية، 

 .دار البنا ، صنعا ، اليمنشكله، التعليم اليمني جذوره وعوامل ت( 1448)الحاج، أحمد علي  -

ـــــ  -  .مكتبة إقرأ، صنعا ، اليمنالتعليم الجامعي في اليمن، ( 2511)ــ

ـــــد  - ــ ـــن محمـ ــ ــ ـــــاج، حسـ ــ أهميــــــــة ودور ألامــــــــن الحضــــــــري فــــــــي الحــــــــد مــــــــن الجريمــــــــة فــــــــي املــــــــدن ( 1488)الحـ

، جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة، نــــابلسرسةةةةالة ماجسةةةةتير، دراســــة تحليليــــة ملدينــــة نـــابلس، : الفلســـطينية

 .فلسطين

دور مــــــديري املــــــدارس املتوســــــطة فــــــي تعزيــــــز ألامــــــن الفكــــــري لــــــدى طالبهــــــم ( 1931)الحربــــــي، عبــــــد هللا  -

ـــين،  ـــن وج ـــــة نظــــر املعلمــ ـــعود، رسةةةةالة ماجسةةةةةتير، بمدينــــة الريـــــاض مـ ـــة جامعــــة امللـــــ  ســ كليــــة التربيــ

 .الرياض، السعودية

املؤسسـات التربويـة  تصـور مقتـرح آلليـات تطبيـة حقـوق الطفـل فـي( 2518)الحضرمي، فضـل قاسـم  -

 .كلية التربية، جامعة إب، اليمنرسالة ماجستير، اليمنية وفة التشريعات والاتفاقيات الدولية، 

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، ( 2521)ــ ــــي الحمايــ ـــي فــ ــ ـــــل اليمنـ ـــة الطفـ ــ ـــة حـ ــ ـــــات تطبيـ مجلةةةةةةة الجامعةةةةةةة آليـ

 (.13)الوطنية، العدد

ألادوار املتوقعة للمؤسسات التربوية اليمنية ( 2525)مراد يحيل الجحافي، لحضرمي، فضل قاسم و ا -

ـــي التعلـــــيم، ـــل فــ ـــة الطفــ ـــة حــ  85 -12العلمةةةةةي الثةةةةةاني للعلةةةةةوم إلاداريةةةةةة خةةةةةالل الفتةةةةةرة  ؤتمر املةةةةة لتطبيــ

 .أكتوبر، جامعة ألاندلس، صنعاء، اليمن

ظـــاهرة اختطـــاف ألاطفـــال فـــي القنـــوات الجزائريـــة املعالجـــة إلاعالميـــة ل( 2516)بـــن دادة، بشـــرى مليـــا   -

ـــــة ــــوم رسةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةتير، دراســــــــة تحليليــــــــة لبرنـــــــامج تحريــــــــات علــــــــى قنــــــــاة النهـــــــار، : الخاصــ ــ ــــة العلــ ــ كليــ

 .الاجتماعية وإلا سانية، جامعة العربي، الجزائر
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ورقةة عمةل مقدمةة إلةى تدريس مقررات ألادب ودورها في محاربة التطـرف، ( 2511)هند  السديري، - 

 .جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية تمر الرابع إلعداد املعلم،املؤ 

بحث التربية ألامنية وإمكانية تطبيق ا في املؤسسات التعليمية، ( 2554)السلطان، ف د بن سلطان  -

 .جامعة املل  سعود، الرياض، السعوديةمنشور بمركز البحو  التربوية، 

درسية في تحقية التربية ألامنية لدى طلبة املرحلة الثانوية دور إلادارة امل( 2519)صيام، محمد بدر  -

 .جامعة الجنان، طرابلس، لبنانأطروحة دكتوراه، بمحافظة غزة وسبل تطويره، 

ــــعد  - ـــن ســ ـــالل بـــ ــــة ( 2554)املــــــالكي، هـــ ـــو  أســــــاليب التربيــ ــــي ضـــ ـــن فــ ــــة ألامنيــــــة لرجــــــال ألامـــ ــــة الثقافــ تنميــ

 .عوديةجامعة أم القرى، السرسالة ماجستير، إلاسالمية، 

ورقةةة عمةل مقدمةةة للقةةاء العاشةةر لإلشةةراف ألامـن الفكــري والتربيــة، ( 1926)وزارة التربيـة والتعلــيم  -

 .إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبياالتربوي، 

الالئحةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة لقةةةةةةانون الجامعةةةةةةات اليمنيةةةةةةة، ( 2558)وزارة التعلــــــيم العــــــالي والبحــــــث العلمــــــي -

م بشةةةةةةةأن 1220لسةةةةةةةنة ( 12)القةةةةةةةرار الجمهةةةةةةةوري بالقةةةةةةةانون رقةةةةةةةم صةةةةةةةنعاء، الجمهوريةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةة، 

   .صنعا ، اليمن الجامعات اليمنية،

م بشةةأن القةةانون العةةام للتربيةةة والتعلةةيم، 1223لسةةنة ( 40)قةةانون رقةةم وزارة الشــؤون القانونيــة،  -

 .م1228ديسمبر  31، (84)الجريدة الرسمية، ملحق العدد 

ورقةةةة عمةةةل مقدمةةةة لنةةةدوة ر يـــة مســـتقبلية، : لية الجميـــعألامـــن مســـؤو ( 1921)عبـــد هللا  اليوســـف، -

 .السعودية الرياض،ه،  84/8/1480 -81املجتمع وألامن املنعقدة بكلية املل  فهد ألامنية، 

 .www.unicef.org ، م1222الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( 2522)اليونيسف  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
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 دور املسجد كآلية وقائية في معالجة ظاهرة اختطاف ألاطفال باملجتمع الجزائري  

The role of the mosque as a preventive mechanism in addressing the 

phenomenon of child abduction in Algerian society 

 حسان بوسرسوب . د

الجزائر .  58أستاذ باحث بجامعة سطيف   

عبد الحليم دبيببي  . د  

الجزائر . باحث دكتوراه بجامعة تلمسان   

 

 :امللخص

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن دور املسجد باعتباره إحدى املؤسسات الاجتماعية الفاعلة في         

حيث . املجتمع، واملساهمة في الوقاية من ظاهرة اختطاف ألاطفال الحي استفحلت وتنامت بصورة كبيرة

الوضع جعل ا تسعى إلى  هذا. جعلت كل املجتمعات املتقدمة النامية وغير النامية على حد سوا  تعا ي منها

مكافحتها بكل السبل، مثل اتباع إجرا ات وقائية واتخاذ تدابير صارمة قبل حدو ها لحماية الطفولة من 

ولتحقية أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنه  الوصفي لدراسة دور املسجد . الوقوع في هذه الظاهرة

 . وهو ما  سعى لطرحه في هذه الورقة البحثية  في تقديم الحلول الوقائية واستراتيجيات املعالجة،

 .الدور، املسجد، الوقاية، العالج، الاختطاف، ألاطفال  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The current study aimed to reveal the role of the mosque as one of the social 

institutions active in society and to contribute to the prevention of the phenomenon of 

child abduction, which has become increasingly widespread and growing. All 

developed, developing and non-developing societies alike have suffered from them. 

This situation has led them to seek to combat them in every way, such as preventive 

measures and strict measures before they occur to protect children from falling into 

this phenomenon. To achieve the objectives of the study, the researchers used the 

descriptive method to study the role of the mosque in providing preventive solutions 

and treatment strategies, which we seek to present in this research paper. 

Key words: Role, mosque, prevention, treatment, kidnapping, children 
 :املقدمة

 يتوقف الفرد فمستقبل واملجتمع، للفرد بالنسبة الحياة فترات وأصعب أهم من الطفولة مرحلة تعتبر       

ف ألامة ومستقبل هذه املرحلة، منجزات على
ّ
 والبدنية، الفكرية بنا  أطفال ا وصقل قدراتهم على متوق

 ويتّجلى كبيرة أهمية أعطاها الحنيف وديننا الف ة، وهذه املرحلة مع هذه التعامل كيفية في تكمن والصعوبة

 ومعاييره وقيمه الدين هذا أّن  التاريخ ويذكر ومرحلة الطفولة، بف ة املتّعلقة الدينية النصو  كثرة في ذل 

  إليه وصل ما إلى يصل لم وأخالقه
ّ
ق م الذين الصحابة والتابعين شباب بج ود إش

ّ
 ومن رسالته، لنشر هللا وف

 زالت وما كانت الحي املساجد، والتربية إلاسالمية للتنش ة فضا  كانت الحي الدينية الاجتماعية املؤسسات أهم



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  341  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

 ومنهجا، فكرا إلاسالمية وحدة ألامة يؤكد مما والسنوي  ألاسبوعي ومؤتمرهم اليومي املسلمين اجتماع مقر 

 مثل بشريحة ألاطفال تهتم واملدرسة، كاألسرة ألاخرى  الاجتماعية التنش ة ساتملؤس مكملة املؤسسة ف ذه

عن  املباشر بالتلقين ذل  ويكون  الاجتماعي، والاندماج التكيف من لتمكينهم وتوعية وتعليما تكوينا غيرها

 والتقليد املحاكاة طرية عن مباشر غير بشكل وتكون  والدروس وتحفيظ م القرآن الكريم  الخطابة طرية

 سبل وتنوع إلاعالمي والنمو التكنولوجي التطور  ورغم. وللشخصيات واملعالم الفكرية السلوكية للنماذج

 لغالبية والاجتماعية والدينية الخصوصيات الثقافية على والتفتح السريع الاجتماعي والحران التواصل

 ملؤسسة مازالت اجتماعية جديدة، تنش ة مؤسسات استحداث إلى إضافة الحاضر وقتنا في وألامم املجتمعات

وتوجيه  اجتماعيا وتوعيتهم في املجتمع الجزائري  ألاطفال من كبيرة ف ة استقطاب في الفعال الدور  املسجد

 .الاجتماعي للتفاعل فضا  وكونها وتاريخ ا وخطاتها وسائل ا خالل من أفكارهم،

 : إلاشكالية

إلاجرامية الخطيرة الحي اكتسحت مجتمعنا ودقت أضحت ظاهرة اختطاف ألاطفال من الظواهر 

من  معروفة تكن لمناقوس الخطر وأصبحت تهدد كيانه، وهي ظاهرة دخيلة على املجتمع الجزائري، ف

 الحي والاجتماعية والاقتصادية الثقافية السياسية التحوشت نظرا بفعل ألاخيرة آلاونة في استفحلت قبل،لكنها

 جملتها الفرد ومن بسلون املتعلقة الظواهر لبعض إفرازات هنان تكون  أن عيالطبي فمن .املجتمع عرف ا

 الشباب من معينة ف ة اقتراف عنها نتج مما ,الحضري  والعنف املدرس ي والعنف الشباب انحراف البطالة،و

 الحقول  شحل في للدراسات خصبا موضوعا تشكل الظاهرة هذه ش زالت حيث, ألاطفال لجريمة اختطاف

 من السلون هذا أحدثه ملا وألانثروبولوجيا، نظرا النفس وعلم الاجتماع في علم الخصو  وجه وعلى املعرفية

 في انتشارا الجرائم أكثر من ألاطفال اختطاف أصبحت ظاهرة حيث مستقبال، املجتمع على وخيمة نتائج

 .ألاطفال ألوليا  خاصة الشاغل الشغل وأضحت مجتمعنا

وباعتبار أنَّ شريحة ألاطفال هي من حلت بها هذه الظاهرة، فإّن حمايتها باتت تقتض ي ضبط سلون         

الفرد وإكسابه السلون الصحيح في التعامل مع هذه الظاهرة، ومما هو متعارف عليه في هذا الشأن، أّن 

ت مجتمعات العالم لكل مجتمع من املجتمعات له وسائل تنظم حياته وتحكمه وتضبطه، ل ذا اتج 

املعاصر  اليوم إلى الاعتماد على مؤسسات مختلفة ومتنوعة رسمية وغير رسمية للتأثير على ألافراد، وضبط 

 .سلوهم نحو هذه الظواهر الاجتماعية

وبالنظر إلى مجتمعنا العربية عامة واملجتمع الجزائري على وجه الخصو ، فإنَّ مؤسسة املسجد تعد        

في بالدنا بال ريب إحدى املؤسسات الفاعلة وال امة، ذات التأثير البالغ في سلوكيات ومواقف ألافراد داخل 

حياة الدينية، والاجتماعية، املجتمع، واملسجد في ديننا الحنيف هو هو منه  حياة وهو محور ال

والاقتصادية، والثقافية، لذل  ف و يتميب بوظائف عديدة ومتعددة، منها التعبدية، والتربوية، والتعليمية، 

 .... والتثقيفية، والتوجيهيةن والوعظية،

 طرف من للعنف املعرضين ف ةألاطفال دراسة حول  يتمحور  بحثنا وتأسيسا على ما سبة فإنَّ موضوع        

 املادية ألافراد سالمة تمس مجرياتها كل في الحياة الاجتماعية سيرورة على تنعكس الحي وآلاثار البالغين،
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 والانحرافات، الجرائم من أخطر تعد الورقة هذه عبر دراستها نحاول  الحي الاطفال وقتل واغتصاب واملعنوية 

دور املسجد كمؤسسة اجتماعية وآلية وقائية في معالجة : نظن أنَّ إلاشكالية الحي تطرح نفس ا هي  هنا ومن

 ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري؟ 

ولإلجابة عن هذه إلاشكالية، ولإلزالة أي لبس أو غموض قد يعترض تحقية أهداف البحث، سيكون من 

قة بموضوع البحث، وذل  في مبحث أول، ثم  عرض بعد ذل  في مبحث املفيد أوش أن نحدد املفاهيم املتعل

 . ثان دور املسجد في معالجة ظاهرة اختطاف ألاطفال 

 :إلاطار املنهاجي والتصوري للبحث : املحور ألاول 

 أهمية البحث : أوال

 تعتبر  أكثر الحي املنبرية الخطب خالل من للمسجد الوقائي الدور  وتفعيل تحديد في الدراسة هذه تساهم      

فعالة  اتصال كوسيلة استخدام ا يمكن الحي والاعالنات املنشورات وأيضا عالم إسالمي في تأثيرا الخطب

 لالرتقا   كله وهذا العملية هذه في م مة حلقة يعتبر الذي الامام دور  تفعيل وأيضا ، املجتمع أفراد على للتأثير

هذه  في التحكم وبذل  ظاهرة اختطاف ألاطفال  من املجتمع توعية و الوقاية أجل وكذل  من برسالة املسجد

 .املجتمع  في حدتها من والتقلي  الظاهرة

 في ألاطفال اختطاف لظاهرة دور املسجد في معالجته  ذاته، حد في املوضوع أهمية في دراستنا أهمية وتكمن

 الجزائر في ألاطفال فاختطاف الساعة، خانة موضوع في تصنف الحي املواضيع أهم بين من الجزائر  باعتباره

 املجتمع أوساط في لالنتباه شفت بشكل خطورتها وتفشيها إلى راجع وهذا العديد، بال تشغل أصبحت ظاهرة

 ألاطفال ضد العنف لظاهرة امتدادا تعد فإن الظاهرة هذا إلى إضافة الاخيرة، آلاونة في خاصة زئري  ا ال 

 تلحة الحي السلبية آلاثار عن ناهي  فيها، تقع والبي ات الحي أوج  ا واختلفت تعددت الذي أشكال ا من وشكال

 املجتمع تلحة الحي وآلاثار ظاهرة هكذا ملثل إثر تعرضه والجسدي العقلي نموه على وتؤثر ج ة من بالطفل

 .أخرى  ج ة من واستقراره أمنه وتهدد

وكيفية  الجزائر في أدوار املؤسسة الدينية  طبيعة على الضو  تسليط ا في أيضا الدراسة هذه أهمية وتظ ر

 الحي تناولت الظواهر من غيرها دون  الجزائر في ألاطفال اختطاف ظاهرة وباألخ  املجتمعية للظواهر معالجتها

 أكثر من مسجد عبر

اختططاف يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور املسجد في الوقاية من ظاهرة : أهداف البحث: ثانيا

  :ألاطفال وذل  من خالل ما يلي 

املصلين بخطورة  توعية و والتعليم والوقاية التوعية مجاشت في املسجد رسالة عناصر أبرز  عن الكشف. 1

 .وألاسرة واملجتمع  الفرد على التنش ة الاجتماعية لدى وأثرها ظاهرة اختطاف ألاطفال

دورية، والتعرف على  مجالت أو إعالنات من املسجد مؤسسة تصدرها الحي املنشورات طبيعة على التعرف. 2

 .دور املسجد في التنش ة الاجتماعية في املجتمع املسلم 
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اختطاف  ظاهرة مواج ة من أجل املؤسسات الاجتماعية  وبا ي املسجد تنسية مدى ما على التعرف  . 3 

 .ألاطفال 

ظاهرة اختطاف ألاطفال،  من الوقاية في لرسالته املسجد إمام أدا  تواجه الحي املعوقات على التعرف. 9

 .والتعرف على الحلول املناسبة الحي تمكن مؤسسة املسجد من أدا  دورها الصحيح في التنش ة 

التعرف على الحلول املناسبة الحي تمكن مؤسسة املسجد من أدا  دورها الصحيح في التنش ة والحد من  -1

 .الاختطاف

 الدراسة املنهج املتبع في: ثالثا

اعتمد الباحثان على استخدام املنه  الوصفي وهو أسلوب يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في        

أن نركز على عملية جمع الحقائة والبيانات عن املوضوع ومنه نحاول . الواقع، ويهتم بوصف ا وصفا دقيقا

املة عن ظاهرة اختطاف ألاطفال ومن ثم تحليليها وتفسيرها من أجل الوصول إلى معطيات واسعة وش

لذا فإنَّ هذا املنه  في جوانب عدة يتعلة بمحاور البحث، لذا كان لزاما علينا . وعالقتها بمؤسسة املسجد  

ونحاول كذل  من خالل هذا التفسير والتحليل أن نقيم أمال في التوصل إلى تعميمات ذات  الرجوع إليه،

من حيث تحديد  خاصةضوع والتعرف على العالقة بين املتغيرات معنل يزيد بها رصيد املعرفة عن املو 

وذل  يرتبط حسب طبيعة املوضوع فهي مف وم ا أو تحديد عناصرها أو من حيث الوقوف على دوافع ا، 

 . الحي تفرض على الباحث اختيار املنه  املناسب لدراسته 

 تحديد مفاهيم البحث :رابعا

 (. 1447عبيد، ) دار يدور دورا، والدور هو  النوبة أو النوبة الحي يقوم بها الفرد : لغة  /ب :مفهوم الدور . 1

هو الواجبات الوظيفية الحي يجب إن يقوم بها شاغل كل وظيفة حسب طبيعة الوظيفة  :صطالحاإ/ أ

 . (2555محمد، ) ومتطلباتها، وذل  يساعد الدور في تنظيم توقعات ألافراد آلاخرين من الشخ  املذكور 

 جبهة أي السجود بها يكون  الحي الجبهة :الجيم وبفتح السجود ملكان اسم هو: الجيم بكسر مفهوم املسجد. 8

 " إلا سان عليها يّصلي الحي الصغيرة الحصيرة أو السجادة وهي الجيم وفتح امليم بكسر ويقال مسجدة .إلا سان

 سجد فقد ذّل  ما وكل وخضع ذّل  بمعنل سجد كلمة مأخوذ من اللغة في واملسجد (. 27، 1447الرفاعي،.)

  .للصلوات املعد املكان على املسجد اسم يطلة وقد (. 355، 1483بن يعقوب،.)

ة لطفلا. 3
ّ
ابن .)طفول  و طفال والجمع بّين ش ي  كل من الصغير والطفل، الصغيران :والطفل

 (. 2681ت، .نظور،د

ت،   .مصطفى وأخرون،د).املذكر للمفرد وهو البلوغ ححل والولد ناعما، دام ما الولد :الطفل :املفردات وفي

165 .) 

 الجمع بوصفة بدشلة وصفة الجمع املوضوع الجنس هنا به املراد أو والجمع، واملثنل املفرد على يطلة والطفل

 (. 28،   2553سمر خليل، ) .عند البلوغ تنتهي إلا سان طفولة أن أي .الحلم يراهة مالم طفل لإل سان يقال
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 ححل وقيل يميب، له ححل الاسم هذا ويبقى إلا سان، من الصغير الولد يعني: والطفل في إلاصطالح الشرعي 

 .يحتلم

 النسا  يميب عورات وش لصغره، هو من يدري  ش بحيث التمييب، سن دون  كان من " بأنه الطفل يّعرف و      

بن سعد .)مراهة أو أو يافع حزور أو صبي بل طفل التمييب سن تجاوز  ملن يقال وش لصغره، والرجال

 (. 91، 2522الحاريي،

 جذبه : خطفا والش ي  . سريعا مر : وخطفانا خطفا ، خطف من الاختطاف : لغة/. أ" تعريف الاختطاف . 4

 وفي التتريل . استرقه: السمع وخطف .به ذهب  :البصر البرق  خطف ويقال .واختلسه واستلبه .وأخذه بسرعة

 .ثاقب  ش اب فأتبعه الخطفة خطف من إش :العزيز

 باستخدام السريع ألاخذ " أنه على الاختطاف محمد هللا عبد كمال يعرف : تعريف الاختطاف اصطالحا/. ب

من  عليه املجني وإبعاد الجريمة ل ذه محال يكون  أن يمكن ملا الاستدراج أو التحايل بطرية أو أشكال القوة كافة

 بغض له الجرائم الالحقة وبين الفعل بين الفصل دون  عليه السيطرة بإتمام وذل  سيره خط تغيير أو مكانه

 .الدوافع  كافة عن النظر

حي تدّل على دفع ش ي  عن ( و ى)و ى يقي وهو مأخوذ من ماّدة : مصدر قول م: لغة/. أ: مفهوم الوقاية . 0
ّ
ال

ي ،: حماه منه، والوقاية: صانه، ووقاه: ش ي  بغيره، ووقاه
ّ

 (. 351، 1444الرازي،.)يحفظه :أي ما يقي الش 

ا /. ب  (.688ت، .ألاصف ا ي،د.)هي حفظ الش ي  مما يؤذيه ويضره: قال الراغب: تعريف الوقاية اصطالح 

ة بالتوجيهات : " كما ُعرفت بأنها فرط ِصيانة فطرة إلا سان وحمايتها من الانِحراف، وُمتابعة النفس إلا سانيَّ

ة، عن ط ة الربانيَّ بائث العقائد إلاسالميَّ
َ
ي في خ رّدِ

َّ
ة الحي تمنُع من الت ذ الاحتياطات والتدابير الشرعيَّ

ْ
رية أخ

ا للحي هي أقوُم في كّلِ جانب  من جوانب  وألاخالق وسائر ألاعمال؛ ليظلَّ الفرُد على الصراط املستقيم، م تدي 

 (.23،   1918الحدري،.)حياته

ا بمعنل أن تقي حفظ الش   وص: وبنا  على ذل  فالوقاية معناها
 
ا محفوظ

 
يانته من أي ضرر وأذي ليظل سامل

 .نفس  و تبعدها عن كل آلافات إلاجتماعية كبيرها وصغيرها 

املراس : مأخوذ من العل ، وهو الرجل الشديد الغليظ، والعالج :تعريف العالج لغة/. أ:  مفهوم العالج .6

 . اسم ملا يعال  به : والدفاع، ومزاولة كل ش ي  ومدافعته، وهو الدوا ، ف و

ا. ب ؛ لكنهم عّرفوا الدوا ، وهو مرادف  :تعريف العالج اصطالح 
 
لم أجد من عّرف العالج اصطالحا

اسم ملا ُيستعمل لقصد إزالة املرض أو ألالم، كما : بأنهللعالج كما هو معلوم، وقد عرفوا الدوا  

القاطع ملادة العلة وش يغني عنه : عرفه الزرقا ي في ثنايا شروحه بشكل عام فقال الدوا 

 (. 7، 2514بوسرسوب،".)غيره

  :الدراسات السابقة واملشاهبة ذات العالقة بموضوع البحث : خامسا

حول هذا املوضوع خاصة في إشكالية مؤسسة املسجد ك لية وقائية ملعالجة لم أطلع على دراسة سابقة       

الظواهر الاجتماعية وعالقتها بظاهرة اختطاف ألاطفال، إش أنني وجدت بعض الدراسات الجادة ذات 
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العالقة بظاهرة الاختطاف والبحوث توجد منها واحدة فقط ل ا عالقة في متغيرات الدراسة و  عرض ا  

 :الزمني كما يلي  حسب الترتيب

، وهي دور إمام املسجد في الوقاية من الجريمة فالح بتال الدوسري، بعنوان : دراسة ماجستير للباحث. 1

. 1927رسالة جامعية لدراسة ميدانية على مساجد مدينة الرياض، جامعة نايف للعلوم ألامنية الرياض، 

ن املجتمع السعودي وبالتالي توجد بعض إش أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسة الحالية كونها م

 .الاختالفات من مجتمع  إلى مجتمع آخر 

 املؤتمر أعمال ،"وآلاثار العوامل بين ألاطفال اختطاف ظاهرة، (2519)ة،فوزي مصبایح: دراسة للباحثة -.2

وقد حاولت الباحثة أن تجيب على عوامل وآثار . ليبيا: طرابلس ،للطفل الدول ة لحمایة السادس الدولي

ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري وأهم السبل للتقليل من حجم ا في املجتمع، وخلصت إلى أن 

هذه الظاهرة هي نتيجة للعديد من العوامل املتداخلة واملتشابكة والحي تترن أثارا سلبية تنعكس على 

 . ال بشكل خا املجتمع وعلى ألاطف

تصور ألاسرة الجزائرية لظاهرة اختطاف ألاطفال دراسة : منادي سليمة، بعنوان: دراسة ماستر للباحثة. 3

، ف ذه الدراسة أيضا هي تختلف نوعا ما في إحدى 2517، جامعة مستغانم، شعبة علم ألاجتماع،ميدانية 

ظاهرة الاختطاف ومتغر ألاطفال وتمحورت  متغرات الدراسة فهي لم تعال  متيغر املسجد إش أنها عالجت

وكذل  نق  . إشكاليتها حول غياب دور ألاسرة في توعية ألاوشد قد يسبب تفش ي ظاهرة اختطاف ألاطفال

 .الوازع الديني وانتشار آلافات الاجتماعية

ؤية املجتمع الجزائري وجريمة اختطاف ألاطفال ر  ناجح مخلوف، نوادري فريدة،: دراسة للباحثان. 9

عبارة عن مقال صدر عن مجلة آفاق للعلوم وتوصلت الدراسة إلى أن العالج والوقاية سوسيولوجية، هي 

يتحققا من خالل الدور الذي يقوم به العلما ، وألائمة في غرس املبادئ والقيم القادرة على مواج ة إلاجرام 

دور املسجد ولم تتوسع وهو ما م ما كانت درجته وطبيعته، وما يعقب على هذه الدراسة أنها أهملت 

 . تضمنته دراستنا الحالية 

 من خالل العرض السابة لبعض الدراسات السابقة يتضح لنا: جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة

 الدراسة موضوع مع تتفةتناولت محاور رئيسية للدراسة الحالية وذل  فيما يتعلة بدور املسجد و  أنها 

 ظاهرة اختطاف ألاطفال بقا  من الحد شأنها حلول من إلى الوصول  من شبد هأن إلىأشارت  وأنها الحالية

 املنهجية الجوانب بعض على التعرف في الدراسات هذه على الاعتماد تم لقدو إلامكان، قدر منها وإلاقالل

كما استخل  الحالي،  البحث مع الدراسات هذه إليها توصلت الحي النتائج مقارنة محاولة جانب ،إلى والتقنية

ودورات وقائية في وببرامج  الاختطافبدراسة ظاهرة الباحث أّن هنان اهتماما كبيرا في الدول الغربية 

ير أّنها تناولت جانبا واحدا من جوانب الظاهرة املتعددة إلاتجاهات والحقول املعرفية، لكن ما غ املساجد،

في الدراسات الجزائرية في مجال علم ملسجد خاصة في دراسة مؤسسة اهو مالحظ أن هنان نقصا كبيرا 

 . الذكر سالفة الجوانب جميع مع الظاهرة لربط الورقة البحثية في محاولة هذه جا ت لذاالاجتماع ،

 : إلاطار النظري ملوضوع البحث : املحور الثالث
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 :املسجد مؤسسة إنَّ موضوع البحث املخت  لدراسة : مدخل افتتاحي ومطارحة املوضوع: أوال 

حيث يشكل املسجد واحدا من أكثر الدششت الجلية والواضحة على الحضور  :يعتبر املسجد كدار عبادة

 
 
، كان "مكان السجود"املعنل الحرفي اللغوي للمسجد هو . إلاسالمي وتوجد في جميع أنحا  العالم تقريبا

لطقوس والصالة ومواج ة الحاجات املسجد املكان املؤسساتي الرسمي املؤسس بغرض التأدية الجماعية ل

 .الاجتماعية لألمة الناشطة

بالرجوع إلى تاريخ إلاسالم يعتبر مكان التعبد، وتحديدا املسجد أول مؤسسة فعلية أقام ا قائد الدولة 

الفتية وذل  عقب إرسا  دعائم املساواة وإلاخوة والسلم، ومن تم أخذ هذا الفضا  يحتل مكانة جوهرية في 

لم، مكان للتعبد أوش، ثم لتربية إلا سان وتدبير الشأن العام ثانيا، ومع ثورة إلادارة في ع د الدولة حياة املس

ولكن في حقيقة ألامر هو مدرسة بل  ألاموية بدأ يتم تهميش دور املسجد، بحيث أصبح للصالة والتعليم

 . جامعة في كل التخصصات واملجاشت 

 تطور وظيفة املسجد : ثانيا

 :املسجد ألاول في املدينة كمكان للصالة الجماعية وكمركز ثقافي اجتماعي معا، وقد تضمنت وظائفهخدم 

الصلوات الجماعية والفردية والتالوات القرآنية والعظات الدينية وخطب الجمعة وتالوة الذكر ومكان   -

 .وبخاصة  خالل ش ر رمضان والاحتفال باألعياد –لالعتكاف والتهجد 

واملشردون   لجوامع كذل  دور مراكز التجمع واملساهمة بالزكاة حيث كان يجد الفقرا  واملسافرونوأدت ا  -

 ل م
 
 ملجأ وسندا

 
 .غالبا

 عقد الزواج واتفاقيات العمل هنان   -
 
 (. 337،   1479بيدرس، ) ويتم أيضا

وبالنظر إلى الشكل والوظيفة املتطورين للجوامع فإنَّ تطورا م ما أخذ يبرز حول ممارسات مترافقة مع      

ومع  شو  الصوفية ونفوذها فإن  فوق أضرحة، ( الحي تدعى مقبرة، أو مش د، أو مقام)بنا  جوامع املزارات 

أو الحكما ، وزيارة هذه املقامات من أجل  (البير)بنا  املقامات الجوامع املكرسة لشيو  الصوفية أو الحج  

البركة والشفاعة قد أصبحت معلما نظاميا للتقوى والوش  واملش د الديني لدى املسلمين 

 ( . 139،   1441إيسبوسيتو،)

الجوامع "من امل م هنا أن  شير إلى أنه ححل خالل املرحلة التأسيسية لتاريخ إلاسالم وبالتماش ي مع و       

بدأت نماذج أخرى للجوامع تتطور، كان هنال  ميل لدى الجماعات الحي تنتمي ( في مركز البلدة" )الرئيسية

إلى مدارس فكرية مختلفة ولديها تفسيرات مختلفة بتأسيس جوامع ا الخاصة بها، وهكذا ظ رت جوامع 

 . متعددة على نطاق واسع من قبل الجماعات الشيعية والسنية مصحوبة بمدارس فق ية

ظ رت أيضا توسعات هامة فيما . وبا ضافة إلى الوظائف وألادوار السابقة للمسجد في املجال الديني      

يخت  باستخدام املساجد ألغراض فكرية وتعليمية، إن املساجد باعتبارها أمكنة للتعليم الديني وألاخال ي 

ب املجتمعين لدراسة القرآن مارست دورا تعليميا أكثر رسمية من خالل حلقات الباحثين الدينين والطال 

 .إلخ...والفقه الحديثو 

 

javascript:void(LaunchGlossary('ContentLink.asp?type=glossary&id=258%27))
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 أثر املسجد في بناء شخصية الطفل: ثالثا

بصحبة آبائهم، للمسجد أثر كبير على النش  وخاصة إذا تعودوا منذ صغرهم على ارتياد املساجد       

فاملسجد محضن تربوي ذو أثر عظيم يحافظ على الفطرة وينمي املوهبة ويربط النش  بربه من أول ظ ور 

إلادران وعالقات التمييب، ويطبع فيه املثل والقيم والصالح بتأثير من الصالحين والخيرين ورواد املساجد 

 .من خالل املشاهدة والقدوة

ل على النظام ويعلمه كيف يتعامل مع آلاخرين من خالل املشاركة كما يقوم املسجد بتدريب الطف

الاجتماعية والاختالط بف ات املجتمع، فينشأ على ألاخالق الفاضلة واملبادئ السامية والشجاعة، ألنه 

يختلط بالكبار وش يهابهم ويتعلم الاطم نان النفس ي ويتربى على النظام من خالل الصفوف املتراصة للصالة، 

ن انطباع ا في نفسه الترتيب والنظام ويش د طاعة املأموم  مامه، ويرى احترام الصغير للكبير، فتكبر فيكو 

 .هذه املفاهيم وتشب معه

والخلفا  الراشدين من بعده، -صلى هللا عليه وسلم-وكانت صلة ألاطفال الصغار باملسجد في ع د رسول هللا 

 .وأنحابه من خالل أفعال م وتوجيهاتهم -عليه وسلمصلى هللا -صلة قوية وثيقة نماها رسول هللا 

جنبوا مساجدكم » :وقد يعترض البعض على وجود ألاطفال في املساجد بحديث ضعيف مفاده -

وقد عارض الشوكا ي هذا الحديث، بحديث أبي قتادة ر  ي هللا عنه  ،(حديث ضعيف) «صبيانكم

أمامه بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول هللا يؤم الناس و  -صلى هللا عليه وسلم-رأيت النبي » :قال

والحديث يدل على أن مثل  :قال الشوكاني ، «على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها

هذا الفعل معفو عنه، من غير فرق بين الفريضة والنافلة واملنفرد واملأموم وإلامام، ملا في الصحيح من 

 .« ي املسجدوهو يؤم الناس ف » زيادة

وإذا جاز ذل  في حالة إلامامة في الصالة الفريضة جاز في غيرها ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال 

 -صلى هللا عليه وسلم-كنا نصلى مع النبي  ) :الصبيان املساجد، ومما يؤكد ذل  حديث أبي هريرة قال

 ويضعهما  العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع أخذهما
 
 رفيقا

 
من خلفه أخذا

إني ألسمع بكاء الصبي وأنا في الصالة  » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي : ، وحديث أ س( على ألارض

 [. سنن الترمذي ] « فأخفف مخافة أن تفتن أمه

التربوية في  وعندما يأخذ املسجد مكانة الطبيعي الذي بنل من أجله وأراده هللا له يصبح من أعظم املؤثرات

تربية ألاطفال والناش ين وتكوينهم، حيث يرون الراشدين مجتمعين على هللا فينمو في نفوس م الشعور 

باملجتمع املسلم والاعتباز بالجماعة إلاسالمية، وفيه يسمعون الخطب والدروس العلمية فيبدأون بوعي 

في الدنيا وآلاخرة وفيه يتعلمون القرآن العقيدة إلاسالمية، وف م هدف م من الحياة وما أعدهم هللا له 

ويرتلونه فيجمعون بين النمو الفكري والحضاري بتعلم القرا ة ودستور املجتمع إلاسالمي والنمو الروحي 
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والارتباط بخالق م، وفيه يتعلمون الحديث والفقه وكل ما يحتاجونه من نظم الحياة الاجتماعية، كما أراد  

 .هللا أن ينظم ا لإل سان

ملسجد يعلم الناش ين أن كل أمور الحياة تابعة لالرتباط باا وإخال  العبودية ا وينغرس هذا املعنل فا

 من غير قصد وش تكلف، وفي الصالة تتجسد كثير من مزايا ألاخالق الحي تسوغ الشخصية 
 
في نفوس م عفوا

ومن هنا فالواجب أن  ستعين  املسلمة السوية، ومن ذل  قيمة العزة والحي تجسد أسمل معا ي ألاخالق؛

بكل وسيلة من شأنها أن تشوق الطفل إلى املسجد وتحببه إليه، ونحذر من كل أسلوب من أساليب التنفير 

من املسجد وش عبرة للذين يرون إبعاد ألاطفال وأبنا  املصلين عن املساجد وخاصة إذا وجد من يهتم بهم 

ل  ألن مفسدة انحراف ألاطفال بإبعادهم عن املساجد وينظم وجودهم ويعلم م ويربيهم ويرشدهم؛ وذ

 .أخطر من مصلحة الحفاظ على أثاث املسجد أو ال دو  فيه

 : وحتى تتحقق مصلحة تربية ألاطفال وتكوينهم من خالل املساجد، البد من

 اتخاذ بعض إلاجراءات من القائمين على املساجد ومنها : رابعا

ائهم إلى املساجد وتعليم م النظافة والنظام وأن يراقبوهم ويوج وهم ملا أن يشجعوا آلابا  شصطحاب أبن. 1

 .فيه صالح م

 .أن يجد ألاطفال والصغار من يرشدهم وينظم جلوس م ويقيم ل م املناشط الحي تتفة وأعمارهم. 2

أن يتحبب العاملون في املساجد لألطفال وأبنا  املصلين بالبسمة ورحابة الصدر  وأن يجذبوهم . 3

إن ال دف من تربية ألاطفال التربية إلاسالمية ليس تزويدهم باملعلومات و  .للمساجد وش ينفروهم منها

وآلاداب إلاسالمية فحسب بل إطالع ألاطفال على املعنل ألاعمة للحياة والعالم من حول م، وألاخذ بأيديهم 

عدتهم على التصدي ملشكالت إلى الطرية الذي يؤدي إلى تنمية متكاملة لكافة جوانب الشخصية ومسا

 .الحياة الشخصية والاجتماعية

 ألاطفال املساهمة في انتشار ظاهرة اختطاف العوامل: املحور الرابع

 عوامل إلى وهي تتعدد ألاطفال اختطاف انتشار ظاهرة  في ساهمت الحي العوامل من العدید هنان

 .ودیني  أخال ي طابع ذات ، وعوامل اجتماع ة نفس ة،وأخرى 

 النفسیة العوامل :أوال

 اضطراب أو مر  ي لسلون نت جة الاختطاف جريمة ترتكب قدللعوامل النفسية تأثيرات كبيرة ف        

الاختطاف  من ألاخير النوع وهذا انتقامي، دافع عن ناتج نفس ي ضغط أو الجا ي به خلل أصصب أو عاطفي

 أجنبي، بطرف أو جزائرية جزائري  زواج یعني املختلط، الزواج حالة في ألازواج بين طالق حالة في غالبا یكون 

منهم  آلاخر الطرف وحرمان بلده .إلى  بهم والعودة ألاوشد بخطف ألاطراف أحد ق ام في العمل ة وتتمثل

 ( . 35،  2519جزار،.)

 تؤكده ما وهو طرف الجا ي، من الجنس ة الغرائز إشباع هو ألاطفال اختطاف ظاهرة ورا  یكون  قد كما      

 الجسما ي بالنق  الشعور  یعتبر كما.  2015 .سنة  الجزائر في جنس ي اعتدا  حالة 517 بلغت إذ إلاحصائ ات
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 آلاخرين من مستوى  أقل أنه یشعر إذ الفرد، لدى العنف والجريمة یتولد ح ث لالختطاف كدافع النفس ي أو 

مصابيح، ) الع ب  هذا بسبب إهانة له یوج ون  أنهم یعتقد من كل بالعنف .ف قابل  نفس ي أو جسدي بع ب

2519     ،11- 22. ) 

  الاجتماعیة العوامل :ثانیا

 الظروف الاجتماع ة أن ح ث الجريمة، شرتكاب الدافعة العوامل أهم من الاجتماع ة العوامل تعد       

 مع نة، سلوك ة بنماذج مزودوهو  فرد یولد ش إذ وانحراف ة، إجرام ة سلوكات تبني إلى باألفراد تدفع املختلفة

 بمجتمعه الخا  احتكاكه خالل ومن الاجتماع ة، .التنش ة  خالل من النماذج هذه یمنح الذي هو املجتمع بل

 ( .8،   2519مصابيح، ) 

 :ما یلي نجد ألاطفال، اختطاف جريمة ارتكاب إلى املؤدیة الاجتماع ة العوامل بين ومن

 ألاسري  التفك : ثالثا

 على القائمة التنش ة ألاسرية أسال ب واستخدام الرعایة ونق  والتفك  بالتصدع تتسم الحي ألاسرة أنَّ        

 ( . 8،   2519مصابيح، )مع  التك ف على القدرة عدم إلى ألافراد تدفع أن شأنها من العنف

 لوجود إما املجرمين، أغلب أسر تماس  عدم یالحظ بح ث والانحراف، الجريمة إلى م له یظ ر وبالتالي املجتمع

 ( .8،   2519مصابيح، )  انفصال أو طالق أو الوالدین بين نزاع

 :املدرس ي التسرب -1

 دراسته في الطفل وفشله ونجاح ألاسرة، خارج الطفل یواج ه الذي ألاول  الاجتماعي الوسط املدرسة إنَّ       

 أو متواضعة إلامكان ات هذه وقد تكون  معلم ه، من تلقاها الحي املعاملة وعلى الذهن ة إمكان اته على یتوقف

 الدراسة، من كال روب الفشل ظاهرة عل ه الوسط، فتبدو هذا مع التك ف یستط ع فال سص ة معاملة یعامل

 مصابين كانوا إلاجرامي الطابع ذات ألاحداث أغلب وٕان الدراسة .في  والرسوب السو  رفاق إلى الانضمام أو

 ( .33،  2519جزار،.) الدراسة مع التك ف بعدم

 :السوء رفاق جماعة -8

 في فاشنحراف أسرته، ولذل  مع أو وحده كان إذا ف ما وضعه بحسب العمل أثنا  الفرد سلون یختلف       

 یصبح بل القانون  بتطب ة مبالي الشخ  غير یجعل املنحرفين الشباب من مجموعة بمع ة اجتماعي وسط

 التقن ة الدرایة تنم ة في السو  بالرفاق الاحتكان هذا و ساهم .بالنتائج یكترث أن دون  مخالفته في یتمادى

 إلى یؤدي الذي ألامر فعال ة، وأكثر س ولة أكثر بشكل الانحراف في اندماجه مما یجعل منهم الخبرة واكتساب

 ( .39،  2519جزار،.)عصابات  شكل في رئم ا ال  ارتكاب شس ما آلافات .انتشار 

 والدینیة ألاخالقیة العوامل :رابعا

 أخالق ة ق م لدیه لصس كون املجرم إلاجرام، إلى یدفع مما املجتمعات في سلبي أثر له ألاخالق ة الق م انه ار إنَّ 

 فال الجريمة، ارتكاب إلى تؤدي الحي العوامل أكبر وأخطر من یعد الدیني الوازع وغ اب بذل ، الق ام من تمنعه

جريمة  ظاهرة انتشار من الحد في كبيرا دوار یلعب الدیني فإنَّ الوازع لذا ذل ، من یمنعه لإل سان رادع
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 الحسبان في یؤخذ وش اعت ادیا أمرا الجرائم ارتكاب من الوازع یجعل هذا مثل وغ اب اختطاف ألاطفال، 

 على والاعتدا  ألاطفال اختطاف عمل ات ارتكاب یفسر ما وهو طفل أو شخ  بالغ كانت سوا  الضح ة

وشش  أنَّ هذا الوازع مرده إلى دور مؤسسة املسجد في تنميته وتأطيره وتشكيله . بحقوقه  واملساس .حريتهم 

 : وهو ما نتعرف عليه في املحور املوالي 

 ألاطفال اختطاف ظاهرة مكافحة يدور بعض املؤسسات ف: املحور الخامس

تقع  لذا وانتشارها، الجرائم شس ما الاجتماع ة آلافات من الحد في باراز دورا ألاسرة تلعب :دور ألاسرة - 51

 الطفل تستقبل الحاضنة الحي تعد أنها كما ألابنا ، وتوج ه الترب ة تتولى بح ث ألاولى، بالدرجة املسؤول ة عليها

 الحي العناصر بعض وتعم م بسبب تداخل ألاخيرة آلاونة في ألاسرة دور  تراجع وقد .منها ینطلة الحي والبص ة

 ال وم ة والا شغاشت ألابوين لدى املسؤول ة وغ اب روح التكنولوجي كالتقدم ألاسرة وحدة تفك   في ساهمت

 على یقتصر أصبح الذي لألسرة التقل دي الدور  تكر س مع وبين ألابنا ، ب نهم الفجوة توس ع في ساهمت الحي

 في بها املح طة والاقتصادیة الاجتماع ة بالظروف والتعذر عنه، الناتجة تحمل املسؤول ة دون  إلانجاب

 ( . 2513بوفاتيت، )  املسؤول ة هذه فيها تثار الحي الحاشت 

 ألاطفال اختطاف مكافحة ظاهرة في الدینیة املؤسسات دور  - 58

 علىأكدت  بح ث الوضعي، القانون  بموجب املقررة تل  تفوق  قد للطفل حقوقا كثيرة  الحن ف دیننا قرلقد أ

 سعت فقد ومنه اختطاف ألاطفال، جريمة مكافحة إلى دفع ما وهذا والعالج، والوقایة وإلاصالح الترب ة أهم ة

 هذه مثل مواج ة على تعمل وق م غرس مبادئ إلى وألائمة العلما  طرف من املنشأة الجمع ات من العدید

 أسال ب تعتمد وهي املساجد، في شس ما املواطنين أكبر من عددا تستقطب الحي ألاماكن في وذل  الجرائم،

 لخطورة وتوع ته املجتمع إرشاد على تعمل وخطب محاضرات إلقا  خالل  من التوع ة  شر أجل من بس طة

 (42 -41،     2511وزا ي،. )الجريمة  هذه

 ألاطفال اختطاف ظاهرة مكافحة في الثقافیة املؤسسات دور  - 53

 من خالل شس ما ألاطفال، اختطاف بجريمة یتعلة ف ما التوع ة دور ( الدينية)  الثقاف ة املؤسسات تلعب      

ساهم املجتمع، في تطرأ  الحي للمستجدات عرضة أكثر باعتبارهم الشباب، ف ة على التركيب
ُ
 هذه كما ت

 وحل للشباب، الفكري  .املستوى  من للرفع ثقاف ة  شاطات تنظ م خالل من حاجاتهم إشباع في الجمع ات

 للتنش ة أهم مؤسسة فاملسجد(  42 -41،     2511وزا ي،)دراس ة  ندوات عقد خالل من اكل ممش

 من الصالح إعداد املسلم إلى ألاولى بالدرجة يهدف التنش ة،إذ عملية في ل ا ومكمال ألاسرة بعد الاجتماعية

 . فيتّعلم املسلمة، بأمته يربطه حيث الديني وانتمائه بمحيطه وتوعيته والنفسية والروحية العقلية النواحي

 :الصغار مرحلة الطفولة  تنشئة في املسجد أثر - 54

 شرتباط م باملسجد خا ، بشكل الصغار وفي عام بشكل املجتمع أفراد في كبير أثر للمساجد ش  بال       

  يكون  باملسجد يرتبط الذي فالجيل لذل  أظفارهم،  عومة منذ
 
؛ جيال

 
 الحي السالفة إلاسالميةكاألجيال  متميبا

 الناش   وإن. الالحقة في عصورهم املسلمين من وغيرهم والتابعين الصحابة جيل نحو باملسجد، ارتبطت
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  الارتباط هذا ثمرة يجني باملسجد املرتبط 
 
، خيرا

 
 املؤمل ألاطفال حياة في غرس طيب   املسجد ألن وذل  عميما

 : يأتي  ما عام بشكل اش ينالن حياة في املسجد آثار ابرز  ومن.امتدادها

 :  إلايمانية التربية وغرس العلوم انتشار - 51.54

 انتشار على الفتيان آثاره أهم من فسيكون  ورسوله هللا منهاج على يكون  إن ينبغي كما املسجد كان فمحل       

 ومرور التكرار ومع الذكر والقرآن، حلقات وحضور  القرآن وقرا ة املسجد على ترددهم لكثرة وذل  العلم،

  الناش   أو الطالب يكون  وعندما. علمية طيبة محصلة لدية وأصبحت الكثير تعلم وقد إش يشعر ش الزمن
 
 طالبا

 
 
 منه، يسمع ا الحي الفوائد ويكتب شيخه لشرح يقرأ ويستمع وقلمه، كتابة بيده املسجد في العلم لحلقات مالزما

،شيخه  مثل يكون  الزمن من فترة بعد فأنة
 
 العلوم بتنوع وتتنوع وتتعدد املسجد في الحلقات تنتشر وبهذا معلما

 فنون  من فن كل في أئمة صاروا واللذين ألاولى، القرون في املتبحرين العلما  في كثرة السر هو هذا ولعل ،

 .املعرفة

 .:إلاسالم املجتمع في انحسارها أو الفواحش على القضاء - 58.54

 عن فينشأ السامية، إلاسالمية والفضائل القيم فيه يتعلم باملسجد يتعلة عندما الناش   الصبي       
 
 بعيدا

 الفحشا  صاحبها عن تنهل الحي الصالة طرية عن باا التعلة دائم يكون  ألنة وذل  والرذائل، الفواحش

  فاملسجد( . 95 آية العنكبوت، سورة )  }  واملنكر الفحشاء عن تنهى الصالة إن  {:تعالى لقولة واملنكر
 
 في يربي إذا

  الناش   كان الشخ  وإذا منه، والخوف له وإلاخال  تعالى، هللا رقابة الشخ 
 
  ا مراقبا

 
  له مخلصا

 
 خائفا

 نرجع وعندما .عام بشكل املجتمع في بوقوع ا يسمح إن وش يمكن والفواحش املعاص ي في يقع إن يمكن فال منه،

 وأن املكانة، تل  ترتفع بمقدار ما املنكرات قليلة مكانتها، فيها للمساجد كانت الحي إلاسالمية العصور  إلى

 لو ثم املسجد، هيبة قلة بمقدار فيها املنكرات كثرت الناس، نفوس في املسجد هيبة فيها قلت الحي العصور 

  أقل املسجد، في الجماعة صالة على أن املواظب لوجد عصر، كل في عادلة دقيقة إحصا ات عملت
 
 ارتكابا

 من جرائم أكثر هم الجماعة في الصالة على يحافظون  ش الذين هللا، وأن شرع في جرائم تعتبر الحي للجرائم

  ( 135،   2511ناصر ، )  .غيرهم

 :أثر املسجد في عالج انحراف ألاحدا  والحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال  - 53.54

عالج  في دورها صالحة ألدا  يجعل ا من إلى املساجد في الفترة الراهنة تحتاج أنَّ فيه  ش ش مما         

  املجتمع أمراض
 
، ألاحداث انحراف وعالج عموما

 
 وباألخ  معالجة ظاهرة اختطاف ألاطفال ويعد خصوصا

  املسجد
 
نفال  بوظائفه حقيقة، يقوم أن املسجد من أريد وإذا ما . ألامة بال منازع جسد في عضوا

َّ
 ذل ، من يمك

 مجتمعة بها صبغ الحي إلاسالمية، بالصبغة مجتمعة حياة سيصبغ فعندئذ ألاخرى، املؤسسات إش بتعاونه مع 

خذ ع د الرسول صلى هللا عليه وسلم وإش في ألاول 
ُ
ن ما بقدر منه فليؤ

َّ
 يحملَّ  وش الصالحيات، من منه مك

 . إلاصالح إلى ويدعي منه، منبوعة هي بل يطيق ا، ش مس ولية

 إلانحراف ومن ظاهرة الاختطاف  من ويقيهم النش  في الحيوية ووظيفته دوره املسجد يؤدي أن أجل ومن

 في التنش ة دوره ألدا  املناسبة الصالحيات يمنح الذي املسجد إلى منذ صغرهم النش  هؤش  من يدخل فالبد

 . ألطفالنا الاجتماعية
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. يحمل ألاطفال في املسجد  كان والرسول صلى هللا عليه وسلم. املساجد من ألاطفال يطرد أن يصح فال 

 ( .115،   2511ناصر ، . ) وشيطية ببكا  ألاطفال في املسجد، بكل كان يخفف الصالة شفقة باألطفال

 بدفال  إلانحراف ومن ظاهرة اختطاف ألاطفال، من ألاحداث وقاية في دوره املسجد يؤدي أن أردنا وإذا          

 واملجتمع وإلاعالم وألاسرة من مؤسسة املدرسة ألاخرى، التربوية املجتمع معه جميع مؤسسات تتعاون  أن

 حالة في دوره يؤدي لن املسجد فإن الفساد فيها يغلب كان إذا ألاخرى  التربوية املجتمع واملؤسسات ألن وغيرة،

  الصغير هذا يكون  أن وألاصل املجتمع، غلبة فساد
 
 ورسوله واليوم باا وإلايمانية إلاسالمية للتربية قابال

 .وتربيته  تعليمية في إلاصالح أهل الفساد أهل سبة إذا عنده يفقد قد القبول  هذا ولكن ألاخر،

 :  الجريمة كظاهرة اختطاف ألاطفال  مكافحة في املسجد دور  - 54.54

 إلا سان مع املجتمع رهينة إنها إذ فيه توجد الذي املجتمع من مادتها تستمد املجتمع مؤسسات أنَّ  املعروف من

و  تفاعله تحقية على والعمل للحياة، إلا سان إعداد وظائف ا أهم من كان فقد لذل  يموت، وححل يولد أن منذ

ا سجا تحقية على املؤسسات تل  تعمل كما .به ويتأثر فيه فيؤثر فيه يعيش الذي مجتمعه مع املطلوب تكيفه

مجتمع مع وتكيفه إلا سان تربية م مة توليها خالل من وذل  ومكونات، كائنات من به يحيط ما مع املطلوب مه

الحي التنظيمات او ألاوساط بمثابة الاجتماعية املؤسسات وتعد فيها، للحياة وإعداده إلايجابي، وعيه وتنمية ا،

   يجادها املجتمعات تسعى 
 
من  تنقل ححل والزمان، املكان لظروف تبعا

 (. 141،   2557بن قرملة، )التربوي  وغايتها أهداف ا وتحقة حضارتها وتطور  ثقافاتها، شل ا

تتم  أن يمكن  ومعنل هذا أن تربية إلا سان ووقايته من إلانحراف نحو ظاهرة اختطاف ألاطفال ش  

  مختلفة مؤسسات من إش 
 
ونظرا

  الطويل تاريخه عبر للمجتمع 
 
  كانت الحي اعيةالاجتم املؤسسات من عددا

 
  نتاجا

 
والت املطالب من للعديد طبيعيا

 كل إن بل  عيش، حيث املجتمع في ثمة ومن العالم على وآخر حين بين طرأت الحي الحضارية والتغيرات حديات

موضو  أن وبما معينة، اجتماعية وظروف لحاجة استجابة أ شأت إنما عرفت الحي املؤسسات تل  من مؤسسة

 (. 1ت،   .أبوعراد،د)الجريمة  من الحد أو الوقاية املسجد في بدور  يتعلة البحث ع

    املسجد  يعتبر     

  إلاسالمية بالتربية ارتبطت الحي التربوية الاجتماعية املؤسسات وأهم أبرز  من 
 
  ارتباطا

 
  وثيقا

 
  من لعدد نظرا

كو  بجانب اجتماعية مؤسسة إلاسالم في املساجد تعد. والتالزم الارتباط ذل  إلى مجموع ا في أدت الحي العوامل

ال الدعائم أهم من قوية دعامة إلاسالم في املسجد أن متعددة، اجتماعية خدمات لتقديم ، دينية مؤسسات نها

 ، الكريم القرآن لتحفيظ حلقات فيها تعقد املساجد أن نجد الحالي العصر وفي . إلاسالمي املجتمع عليها قام تي

الاجتماع الرعاية أنواع من ذل  وغير ، دينهم أمور  في املسلمين وفتوى  التعليم حلقات وتلقي املساعدات وصرف

  يؤدي أن يمكن املسجد يتضح بأن  جمعيات،وبالتالي تديرها الحي ية
 
  دورا

 
منها  والحد الجريمة منع في هاما

 ( .6ت،   .منصور، د)



                                                

  اختطاف ألاطفال واختفائهم الواقع  وسبل  الحماية،الجزء ألاول       املؤتمر الدولي 

 برلن  –الماينا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتنجنة والسناسنة واالقتصادية  353  

المؤتمر 

 الدولي 

 يمالعل

  ُيعد إلاسالم في املسجد أن القول  يمكن وبذل         
 
  وجامعة، جامعا

 
ومكان  املجتمع، في الوعي لنشر ومركزا

ت فيه تم أن مما وأقدس بقعة، وأط ر مكان، أفضل بذل  وهو صف م، وتوحيد شمل م ولم املسلمين، شجتماع

  ليكون  ، وتنشئته املسلم إلا سان ربية
 
  فردا

 
 . صالح  مجتمع في صالحا

الرتب  وفوارق  الدنيا عالئة من وتتجرد النفوس، فيها لتنص ر منها، بد ش بوثقة املسجد أنَّ  والحكمة         

ومحرما واجبات من فيها بما ، إلاسالمية الشريعة أحكام تلقي أن بد وش ، وألانانيات الكيبر وحواجز ، واملناصب

 بينه راسخة ألاخوة بمعا ي فيشعر وإذعان تجاوب صدى ، التربية هذه املسجد رباه الذي املسلم من وإداب، ت

أ في التعليم عن مميبة وخاصة ، فريدة سمة له املسجد في فالتعليم . منازل م اختالف على املسلمين سائر وبين

عبا جو يكتنفه املسجد في التعليم منها، وجوه من غيره في والتعليم املسجد في التعليم بين فالفرق  أخر، مكان ي

ف ، املستمعين أو املتعلمين من شا  من يدخل كما ليعلم، املؤهلين العلما  من شا  من يدخل حيث وأشمل دي،

 ( . 11 -7،     1449السدشن،. ) واملستمع  واملتعلم العالم غفير، جمع املسجد في يستفيد

و  والجامعة، املدرسة هو فكان املسلمين، لحياة املوجه هو كان واملسجد وسلم عليه هللا صلى الرسول  ع د منذ

 .ومبادئه أصوله ومعرفة دينهم، مقومات يستمدون  ومنه حياتهم، في املسلمين بها يسترشد الحي املنارة كان

ما لتحقية املسجد يلعبه الذي الدور  يأتي هنا ومن أمن، بال نمي ش كذل  غذا  دون  العيش  ستطيع ش كنا وإذا

 والجماعي الفردي ألامن من جو في بالحياة وتنعم الروحي، الغذا  لنا فيقدم إليه، بحاجة نحن 

  ويلعبون  املجتمع، في العام الاتجاه على الكبير تأثيرها ل ا واحدة اجتماعية شريحة يشكلون  فاملصلون 
 
إ في دورا

م ل م بما كذل  ويمكن ألامن، رجال أوقات يستهلكون  من بعض بين الخالفات وإزالة ألاسرية، العالقات صالح

 .باألمن وإلاخالل واملنكرات الجرائم منع فعال تأثير ن

 

 : بعض النتائج والتوصيات  - 50

وهي  الاختطاف جريمة من من خالل ا يمكننا حمایة الطفل الحي والاقتراحات النتائج من مجموعة إلى توصلنا

  :كما يلي

غرس العقائد إلايمانية في نفوس الناش ة من خالل الخطاب املسجدي عن طرية التوعية والتربية  -

 .والتوجيه 

 كل من الطفل لحفظ الالزمة التدابير من مجموعة باتخاذ املدرس ي واملسجدي واملح ط ألاسر إلزامضرورة  -

 .الاختطاف جريمة شرتكاب املستخدمة الوسائل

التعاون بين مؤسسات التنش ة الاجتماعية له دور إيجابي في تربية ألاطفال الصغار وعالج إلانحراف والحد  -

 . من ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع 

 . للمسجد دور عظيم وناجح في التنش ة الاجتماعية والحد من انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال  -

 .مؤسسة املسجد بشكل دوري يضمن رفع كفائتهم وتحسين أدائهم عمل دورات تكوينية للقائمين على  -

إعانة القائمين واملشرفين على هذه املؤسسات املسجدية ماديا ومعنويا، ألن املستفيد في النهاية هو أبنا   -

 .ألاسرة الجزائرية 
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 ألاطفال  نقاذ التدخل هو م متهم الوح دة أعضا  من تتكون  تابعة ملؤسسة املسجد فرقة أو خل ة إ شا  - 

 .بشكل فوري الاختطاف حاشت ومتابعة املختطفين

  الح اة على وآثارها الجريمة هذه بمخاطر املجتمع لتحسصس توع ة من طرف مؤسسة املسجد  حمالت تبني -

 .الاجتماع ة

 والرعایة الحمایة له تكفل  سل مة اجتماع ة بص ة توفير أجل من للطفل، والنفس ي الاجتماعي بالجانب الاهتمام

 .هذه الجريمة ملرتكبي حد لوضع وذل  الرسم ة، ال   ات بمشاركة

 اختطاف لجريمة بالنسبة فقط لصس العام الردع تحقة الحي إلاعدام عقوبة تجم د في النظر إعادة ضرورة -

 .الجس مة الخطورة ذات الجرائم لجم ع أیضا وٕانما ألاطفال

   .الاختطاف ضمن الخطاب الديني املسجدي مواض ع في والتواصل الحوار ثقافة عتمادلعمل على اا -

 .تشجيع ألابنا  بشكل مستمر على مواصلة الحضور لحلقات التنش ة املسجدية  -

العمل على خلة الثقة والقبول بين املؤسسات ألامنية واملواطن، وهذه الثقة هي شرط مسبة ملواج ة  -

 .الجريمة 

 .وقوع ا  قبل الجريمة یعال  بح ث وقائي طابع ذات قوانين سن -

 .تكوين هي ة رقابة ومتابعة محلية من ج ات رسمية وشعبية تتابع أمور كل مسجد وبرامجه الاجتماعية  -

ر بعض ألامثلة من النشاط في املسجد الحي يأتي بها إلامام
ُ
ذك

َ
 :وهنا ن

 .والتوحيد والسيرة وتفسير القرآن والحديث النبوي ينبغي أن يقوم إلامام بإلقا  دروس توجيهية في الفقه  - 

سا  بدروس خاصة؛   - ِ
ّ
سَتحَسِن أن يقوم بدروس وعظية عامة للناس، وش ما ع من أن َيخ َّ الن

ُ
وِمن امل

 . ححل تعم الفائدة بين كل شرائح املجتمع 

قاشت الناِفعة الحي ل ا وَمن أوُجِه النشاط إلافادة من النشرات واملطويات والرسائل الدعوية الصغ -  
َ
يرة، وامل

 . صلة بموضوع ظاهرة اختطاف ألاطفال 

 :خاتمة

  هي ات   كونها في املساجد أنَّ  إلى في الاخير نصل         
 
قام ال ي ات الحي جميع على تتفوق  عظيمة، إسالمية

ُ
 في ت

 ي أ يمكن إصالح ش أنه فالحقيقة جمعا ، البشرية  صالح مؤسسة أفضل أنها مؤسسوها ويدعي العالم

 في تكمن وهذه التربية صبغة، أفضل فهي وتعالى، سبحانه هللا بصبغة إلا سان تصبغ إيمانية تربية دون  مجتمع

 ذل  وألجل ،جيد دورها بشكل   تفعيل دون  يصلح أن للمجتمع يمكن فال املساجد، وهي وأعظم ا مؤسسة   أكبر

 تربية في املساجد بدأ دور  حيث املدينة؛ إلى وصوله فور  املسجد وسلم عليه هللا صلى الرسول  سس أ فقد

 حد وتو ل ا، ن إلاسالمية شمل ألامة تجمع املساجد أصبحت الزمن مرور ومع الوقت، ذل  منذ املسلم املجتمع

نبت في والسكينة، الطمأنينة، وتمنح م م،اوالاحتر  املحبة على املسلمين قلوب
ُ
 إلاسالم عظمة نفوس م وت

 العلما  من العديد فمنها تخرج أجمع، للعالم ونور  إشعاع مصدر املساجد نَّ  أ كما الصافية، وحضارته

 .إلاسالم راية  حملوا الذين وألاعالم
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 یمكن حق ق ة ش ظاهرة أصبحت لتبایدها، ونظرا ألاطفال اختطاف ظاهرة ملوضوع دراستنا وبعد         

والحي ش دت ارتفاعا ملحوظا في  املجتمع في الخطيرة إلاجرام ة الظواهر أنها من لنا تبين ح ث تجاهل ا،

 اتخاذ إجرا ات واجب الدولة على یفرض مما واملجتمع، إلا سان على بالغا تأثيرا تحدث كونها السنوات ألاخيرة،

 واملتاجرة أرواح م إزهاق إلى لتصل وتعدت ألاطفال، اختطاف غایات ولقد تعددت .منها والحد ملنع وتدابير

 للمجتمع بالق م ألاخالق ة تمس جريمة منها یجعل ما وهو جنس ة غایات الجريمة ل ذه أصبح كما بأعضائهم،

 .وعائلتها الضح ة سمعة على آثار سلب ة من ل ا ملا الجريمة هذه عن السكوت ظاهرة من  عا ي وأننا شس ما

 من ش س ما الطفل حمایة تتولى الحي و جد وجود آلية مؤسسة املس إلى الدراسة هذه خالل من حاولنا وقد      

الاجتماعية املختلفة وعلى وجه  املؤسسات رادو تكامل أ خالل من يةلهذه آلا أهم ة وتبرز الاختطاف، ظاهرة

 عنها املترتبة الجريمة وألاضرار هذه بمخاطر والتعريف توع ة في به تساهم ملا الخصو  مؤسسة املسجد 

 ظاهرة محاربة مجال في هذه املؤسسات طرف من املبذولة الج ود إلى إضافة .واملجتمعات ألافراد على

 طابع ذات منها آلال ات هذه أن شحظنا وقد .عليهم وتطب ة العقوبة الجناة ومتابعة عليها والقضا  الاختطاف

 . واملدرسة بالنسبة لألسرة الشأن هو كما وقائي

 :قائمة املراجع

 . للتربية الصولتيه دار ، الرياض ، إلاسالمية التربية في مقدمة ،(ت.د)،علي بن عراد صالح أبو -

، دار 2ربية، باب السين،جمجمع اللغة الع: املعجم الوسيط، تحقية ،(ت.د)،إبراهيم مصطفى وآخرون -

 . الدعوة

 . 2لسان العرب،دار املعارف، ج ،(ت.د)،ابن منظور  -

الدينية في  شر الوعي بمخاطر إلادمان على املخدرات من واقع ، دور املؤسسة (2514)بوسرسوب حسان، -

استراتيجيات  التحديات إلى أفة الوقاية والعالج، أخطار الادمان على املخدرات لدى املتعلمين والشباب

 .، الجزائر  2،جامعة سطيف  الوقاية والعالج

،  دور املؤسسات الاجتماعية في التبصير عن الجرائم، جامعة إلامام (ت.د)بن منصور بن عبد الرحمن، -

 . الرياض : محمد بن سعود إلاسالمية

- 

ألامني للعلوم نايف جامعة ، املد ي املجتمع مؤسسات دور  ، ماجستير رسالة ،(2557)م،حزا بن عمر  قرملة بن

 . ة

،  www.algeriepolice.dz: ، على املوقع2513أفريل  116ملف الشرطة، العدد ، (2513)بوفاتيت  سيمة، -

 2516/ 58/ 59: تاريخ إلاطالع

 دراسة السعودي النظام في للطفل الجنائية املسؤولية سن ،(2522)،سعود بن العزيز الحاريي عبد سعد بن -

 :ألامنية للعلوم العربية نايف جامعة العليا الدراسات كلية ، ماجستير ،رسالة الدولية باملواثيةمقارنة  تأصلية

  الرياض

 .في مختصر موسوعة إلاسالم، ليدن املسجد ،(1479)،بيدرسن. ج -

جريمة اختطاف ألاشخا ، رسالة ماجستير منشورة، علم ألاجرام وعلم (. 2519)فاطمة الزهرا   ر جزا -

   .العقاب، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

http://www.algeriepolice.dz/
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التربية الوقائية في إلاسالم ومدى استفادة املدرسة  ،(ا1918)الحدري خليل بن عبدهللا بن عبدالرحمن، - 

  .مكة املكرمة :منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية الثانوية منها، رسالة ماجستير 

بعنوان دور إمام املسجد في الوقاية من الجريمة ، وهي رسالة جامعية  ،(1927)الدوسري فالح بتال، -

 . لدراسة ميدانية على مساجد مدينة الرياض، جامعة نايف للعلوم ألامنية الرياض

 .في غريب القرآن ، مكتبة نزار مصطفى البازاملفردات ،(ت.د)، الراغب ألاصف ا ي  -

مختار الصحاح ، املكتبة العصرية، الدار النموذجية، املعجم ،(1444)،الرازي محمد عبد القادر  -

 .، مكتبة الشروق الدولية9، مجمع اللغة العربية،ط(2559)،الوسيط

 .ر املنارة دا: إعالم املسجد بأحكام املسجد،القاهرة، مصر(.2555.)الزركاش ي محمد -

، حقوق الطفل في إلاسالم والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، رسالة (2553)سمر خليل محمود عبد هللا، - 

 . فلسطين :ماجستير في الفقه والتشريع، بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

 .ب .، د1 ط ، والتوجيه التربية في ودورة املسجد ،(1449)،غانم بن صالح  السدشن -

 . مكتبة دار املعرفة : مكانة املسجد ورسالته،القاهرة، مصر(. 1447.)عبيد منصور الرفاهي -

 . الدار العربية للكتاب: ، القاهرة1، مكانة املسجد ورسالته، ط(1447.)منصور الرفاعي عبيد -

 . دار الفكر: ، بيروت1، القاموس املحيط،ج(1483)محب الدين محمد بن يعقوب، -

 السادس الدولي املؤتمر أعمال ،"وآلاثار العوامل بين ألاطفال اختطاف ظاهرة، (2519)ة،فوزي مصبایح -

 .ليبيا: طرابلس ،للطفل الدول ة لحمایة

امعة تصور ألاسرة الجزائرية لظاهرة اختطاف ألاطفال دراسة ميدانية ، ج ،(2517)منادي سليمة، -

 .مستغانم، شعبة علم ألاجتماع 

 .3جون إيسبوسيتو، املجلد . تحقية ،(1441)،املسجد في موسوعة اكسفورد للعالم إلاسالمي الحديث -

لجزائري، رسالة ماستر في ، جريمة اختطاف ألاطفال وآليات مكافحتها في القانون ا(2511)وزا ي أمنة، -

 .الجزائر: القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

، املسجد ودوره في عملية التنش ة الاجتماعية لطالب املرحلة ألاساسية في مدينة (2511)ناصر علي أحمد، -

 : سانية، قسم علم الاجتماع، جم ورية اليمنحجة،جامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية العلوم إلادارية والا

 تخص  علم الاجتماع، 

املجتمع الجزائري وجريمة اختطاف ألاطفال ر ية سوسيولوجية،  ،(2521)نوادري فريدة، ناجح مخلوف، -

 ، مجلة آفاق للعلوم،3، ع6ج

 (ت.د) فلسطين ،شبكة مساجدنا الدعوية،  أثر املسجد في بنا  شخصية الطفل، -
https://www.msajedna.ps/front/news/article/110 
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