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لـي العلمي الـمؤتمـر الـدَّو

 االفتراضي 

 :تحت عنوان

 اختطاف ألاطفال واختفاؤهم

 حمايةالواقع وسبل ال

 ثانيالجزء ال

 

 
ورد في هذا ما  والتنظيمية مسؤوليةالعلمية  وال اللجانامللتقى  املركز  ورئيسةال يتحمل 

 من آراءالكتاب 

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

 كامل املسؤولية القانونية عنها

  

 

 

mailto:book@democraticac.de


الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 4  

 :  املؤتمر  الدولي 

 اختطاف االطفال واختفاؤهم الواقع وسبل الحماية

Kidnapping and disappearance of children, reality and 

means of protection 

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

 .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 عنوان  واختفائهم الواقع وسبل الحماية اختطاف الاطفال –  :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

 منالي –رئيس، جامعة إب  – طارق أحمد قاسم املنصوب. 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 

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

 اليمن –   جامعة إب– مد العفيري د نبيل أح.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 

 قتصاديةرئيس تحرير املجلة الدولية للدراسات الا –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-جامعة منتوري قسنطينة  -ب-أستاذة محاضرة  – لعريبي خديجة . د 

 الخمـس  –كلية آلاداب  –دكتوراه علم الاجتماع الطبي جامعة املرقب  –م العائب عائشة فرج ابراهي. 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 الشــيباني– 

 املغرب

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

 ليبيا –دكتوراه فلسفة   –  سبها

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

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

 ليبيا – الجامعة التقنية املدير التنفيذي للمنظمة الليبية للحقوق و العدالة 

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

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

 كليـــة إلاســـراء  –عـــالم قســـم إلا  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 

 رئـــيس تحريــــر مجلـــة املـــدارات الاجتماعيــــة الصـــادرة عـــن مركــــز املـــدار املعرفـــي للدراســــات  –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 –كوري مباركة حنان كر . د 

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

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

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

 العربية

 أبــو القاســم ســعد  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 برنـــي  .د

 الجزائر –تخصص قانون خا     

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

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

 العراق –جامعة كربالء  –دكتوراه قانون  –رجاء حسين عبد ألامير الباوي . د 

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

 سوريا –جامعة دمشة  –دكتوراه في العالقات الدولية  –بشار نرش . د 

 الجزائر –ألاغواط ” عمار ثليجي“تخصص حقوق إلانسان والحريات جامعة  –غريبي يمي . د 

 ـــــا. د.أ ــــة   دكتــــــوراه فــــــي العلــــــوم –كم موســــــ ح عبــــــد حضــــــير الحســــــناوي حـ ــــة التربويــ ـــية الكليــ ــ ــــة والنفسـ التربويــ

 العراق –املفتوحة كربالء 

 فلسطين –جامعة فلسطين ألاهلية  –عكة   محمد. د 

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

 السودان

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

 الجزائر

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

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

 مصر –جامعة بنها  –دكتوراه قانون مدني  –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  –وفاء عبدهللا عبدالعال حبيش ح . د 

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

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

 العراق إلاسالمية الجامعة  للعلوم

 لجزائر  بجاية ا جامعةدكتوراه علم النفس املدرس ي ، عبدي سميرة ، . د. 

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

 السودان

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

 لجزائرا –

 ـــن م يـــــدي أم البـــــوا ي  -دكتـــــوراه تخصـــــص 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  –يري نبيل سد. د

 املغرب –ألاول 

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

 غربامل –الحسن ألاول بسطات   جامعة –دكتوراه قانون ألاعمال  –باني محمد فاضل . د 

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

 الجزائر –إلاخوة منتوري قسنطينة 

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

 جامعـة الجزائـر -الـنفس العيـادي  أستاذة محاضرة أ بقسم علم النفس تخصـص علـم– بركوش فايزة   د

 لجزائرا 2

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

 جمهورية مصر العربيةشمس القاهرة 

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

 اليمن -جامعة إب عبدهللا محمد الفالحي. د.أ 

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

 :شرف املرسلين سيدنا  محمد  صلى هللا عليه وسلم  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  ـم السادة العمداء لضيوف الكرا،  ا الجزائر-1وهران

فقــــد تشــــرف نفتــــتح فعاليــــات املــــؤتمر  الــــدولي  املعنــــون  اختطــــاف ألاطفــــال واختفــــاؤهم الواقــــع وســــبل الحمايــــة ، 

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

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

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

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

خاصــة وأن موضـــوع  هــذا املـــؤتمر حســاس للغايـــة ف ــو يـــأتي كتتــويج  لرؤيـــة ورســالة تمـــس ف ــة حساســـة  أش و ـــي 

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

 .النفس ي والتربوي  بما في ذل     الصعيد القانوني أو الاجتماعي

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

الانسانية والاجتماعية والقانونيـة  و ـي علـوم ذات عالقـة تكامليـة خاصـة   عنـد  البحـث  عـن سـبل الوقايـة  مـن 

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

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 وصـــيات العلميـــة ال ـــي تمثـــل إضـــافة نوعيـــة وإن  مـــن  ثمـــرات   هـــذا  املـــؤتمر  تلـــ  الت

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

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

الفاعلــــة للحــــد مــــن الظــــاهرة و أخيــــرا نشــــكر كــــل مــــن ســــاهم  فــــي نجــــاح  هــــذا املــــؤتمر وكــــل املشــــاركين فيــــه  الج ــــات 

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

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

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

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

 .فعالياته 

 وهللا ولي  التوفية

 ربيعة تمار: ة  الدكتور 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 10  

 : املؤتمر  ديباجة 

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

من الظواهر إلاجرامية الخطيرة ال ي اكتسحت مجتمعنا في آلاونة ألاخيرة ودقت ناقوس الخطر،   و ي  ،  الدولي

آلاونة ألاخيرة بشكل كبير  في   الظاهرة  هذه   تفشت  حيث تبث الرعب في أوساط افراده وأصبحت تهدد كيانه و 

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

افة ألاصعدة، وذل  من خالل تزايد لآلباء وألام ات ، ما أكسبها أهمية بالغة في ك الساعة والشغل الشاغل خاصة 

 .  والقصر  ألاطفال على   الخطف و الاعتداءات  عدد حاشت

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

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

وانفصال الوالدين واملطالبة   ضحايا الطالق  من  تختلف أسباب الاختفاء 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 تعد سببا لتفش ي الظاهرة وال  املستحدثة

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

رة وازدادت معاناة املتعرضين ل ا الابتباز املالي أو خطف م يهدف القتل أو إلايذاء أو الحجز، وقد برزت هذه الظاه

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  انعكاسات و مخلفات و أثار سلبية الفرد واملجتمع وفي ظل تفاقم

  من مفاهيم نظرية إلى  لدولي للتعرف على أهم القضايا املتعلقة بظاهرة اختطاف ألاطفالا  املؤتمر  هذا  جاء

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

 : التالي

 ما ي العوامل الرئيسية شنتشار ظاهرة اختفاء واختطاف ألاطفال ؟ 

 الاستغالل ؟  ن حماية الطفولة من سماسرة ألاطفال ،ومن جميع أنواعكيف يمك 

 ألاطفال من جريمة الاختطاف؟  لحماية  والقانونية  املسؤولية املجتمعية  ما ي 

  :ألاهداف الرئيسية للمؤتمر

 الاجتماعي لظاهرة اختفاء واختطاف ألاطفال  التعرف على الواقع . 

 ار الظاهرةتوضيح ألاسباب ال ي أدت إلى انتش . 

 التطرق ملختلف الجرائم ضد الطفولة واملتسببة في تزايد نسب ظاهرة اختفاء واختطاف ألاطفال. 

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

  من جرائم  الطفولة  اقعية لحمايةطرح توصيات علمية بشأنها مكافحة الظاهرة والتعرف على الحلول الو  

 الاختطاف
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  :محاور املؤتمر العاملي
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 دور ألاعالم واملجتمع في الكشف عن ظاهرة اختفاء واختطاف ألاطفال -رابعا 

 القانون ومنظمات حقوق الطفل ودورهما في توفير سبل حماية ألاطفال من الاختفاء والخطف -خامسا. 
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املجتمع املدني الجزائري  ودوره في الكشف عن ظاهرة اختطاف واختفاء 

 ألاطفال

(-أنموذجا–الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل )  

Algerian civil society and its role in detecting the phenomenon of kidnapping 

and disappearance of children 

(The national federation for the promotion of the rights of the child –Model-)  

 رضوان يحياوي يوسفي

 ،التنمية املستدامة في الجزائرمخبر الدراسات السكانية،الصحة و ، الديمغرافياطالب دكتوراه في 

 جزائرال/ 8جامعة البليدة  

 
 :الملخص

شهدت الجزائر خالل العقدين األخيرين من هذا القرن، تفشي ظاهرتي اختفاء واختطاف األطفال اللتان 

تعتبران من الظواهر الدخيلة التي تهدد استقرار المجتمع، حيث أصبحتا تشغالن الرأي العام بشكل ملفت نتيجة 

لمساسهما بحقوق أكثر فئة هشاشة في المجتمع، األمر الذي دفع بالسلطات التأهب ودق ناقوس الخطر لمحاولة 

التصدي والحد من انتشارهما بشكل كبير  عن طريق الردع القانوني أو عن طريق التوعية اإلعالمية بشتى 

 .هماأنواعها، من خالل التعريف وتسليط الضوء على آليات مكافحتهما ومعالجت

وفي ظل هذا كان لزاما على المجتمع المدني بجميع أطيافه التدخل والعمل جنبا لجنب مع مؤسسات 

الدولة للمساهمة في الحد من انتشار هاتين الظاهرتين، وتعد الجمعيات والمنظمات الشريحة الكبرى التي تمثل 

 .لتصديالمجتمع المدني حيث أصبح لها دورا بارزا وكبيرا في مجال التوعية وا

نهدف من خالل هذه المداخلة تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبه في 

الكشف عن ظاهرتي اختفاء واختطاف األطفال، خاصة االتحادية الوطنية لترقية حقوق باعتبارها من بين 

 . الجمعيات الناشطة في هذا المجال

ل، اختطاف األطفال، المجتمع المدني، االتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل، اختفاء األطفا: الكلمات المفتاحية

 .الجزائر

 

Abstract: 

During the last two decades of this century, Algeria witnessed the spread of 

the disappearance and kidnapping of children, which are considered as extraneous 

phenomena that threaten the stability of society. Significantly limit their spread 

through legal deterrence or through media awareness of all kinds, by defining and 

highlighting mechanisms to combat and treat them. 

In light of this, civil society of all its spectrum had to intervene and work side by 

side with state institutions to contribute to limiting the spread of these two 

phenomena, and associations and organizations are the largest segment that represents 

civil society, as they have a prominent and significant role in the field of awareness 

and response.  
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We aim through this intervention to shed light on the effective role that civil 

society can play in exposing the two phenomena of disappearance and kidnapping of 

children, especially the National Federation for the Promotion of Rights the child, as 

it is among the active associations In this field.  

Key words: Disappearance of children, Kidnapping of children, Civil society, 

National federation for the promotion of the rights of child , Algeria. 

 :مقدمة

من بين أهم املخاطر املنتشرة حديثا في أوساط املجتمع الجزائري ظاهرتي اختفاء واختطاف ألاطفال 

اللتين أصبحتا تشكالن كابوسا وحالة قلة تؤرق ألاطفال وذويهم بشكل خا  والحكومة والرأي العام 

الجزائرية للدفاع عن  بشكل عام، فحسب تقرير تم نشره على موقع ألاناضول فإن آخر إحصائيات الشبكة

، تم 2514وخالل العام . 2525حالة اختطاف لألطفال خالل  13، فقد سجلت (غير حكومية)حقوق الطفل 

 (  2525إسالم، )ضحية  12محاولة اختطاف، نجحت الج ود ألامنية في إنقاذ أكثر من  225تسجيل 

انتشار هذه الظاهرة  لكي ش  ألامر الذي دفع بالسلطات بش ح أطياف ا دق ناقوس الخطر  للحد من

-تتفاقم بشكل كبير وتصبح تشكل خطرا يهدد أمن أكثر ف ة هشة في املجتمع واملكون ألاساس ي للبنة ألاولى 

في بنائه فأي مساس أو اعتداء عليهم وعلى سالمتهم يعتبر مساسا باألسر ة واملجتمع ككل، فكان  -ألاسرة

املجتمع لتدارن ألامر قبل تفاقمه، وفي إطار الديمقراطية  لزاما تضافر الج ود والتشارن بين أطياف

التشاركية بين الحكومة وبا ي ال ي ات الحكومية وغير الحكومية، نجد تدخل املجتمع املدني ومؤسساته في 

 .مثل هذه الحاشت بتسخير جميع إمكانياته املادية والبشرية

ة شسيما أن الجزائر أصبحت تشجع على إنشاء وبما أن املجتمع املدني أصبح الشري  ألاساس ي للحكوم

الجمعيات )الجمعيات واملنظمات على مستوى املمارسات الواقعية، حيث أصبحت هذه التكتالت 

محورا جوهريا في إلاصالحات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية منذ استرجاع ( واملنظمات

ن الشرائح ال ي يعمل املجتمع املدني على توفير كل السبل السيادة الوطنية، وتعد شريحة ألاطفال من بي

وآلاليات للتكفل الجاد بها وحفظ حقوق ا والحد من أي مساس يهدد وينته  هذه الحقوق املصونة شرعا 

ووضعا محليا ودوليا، واختطاف ألاطفال يعد من أبرز الجرائم والاعتداءات املاسة بحة الطفل في الحرية 

 .والعيش بأمان

الاتحادية الوطنية لترقية "ن بين املؤسسات والشرائح ال ي تشكل املجتمع املدني الجزائري نجد وم

ال ي  ي بمثابة جمعية خيرية تهتم بحماية الطفولة وترقية حقوق ا، وموضوع اختفاء " حقوق الطفل

ا تكمن أهمية واختطاف ألاطفال يعتبر من القضايا ألاساسية ال ي تعالج ا الاتحادية بشكل أساس ي، وهن

الدراسة ال ي نحن بصدد عرض ا كون أن ألاطفال يعتبرون من بين الف ات ال شة ال ي يجب الاهتمام بها 

 ..بشكل كبير حيث الاستثمار فيهم يعد استثمارا يدفع بعجلة التنمية إلى ألامام
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نية لترقية الاتحادية الوط"نهدف من خالل هذه الورقة البحثية بالتعريف عن الدور الذي تلعبه 

في املساهمة في الكشف عن ظاهرة اختفاء واختطاف ألاطفال داخل املجتمع الجزائري، " حقوق الطفل

وكذل  نهدف أيضا بتسليط الضوء عن كثب والتعريف باشتحادية وعلى أعمال ا كونها من بين الجمعيات 

 :اؤل التاليالرائدة في مجال حقوق الطفل وعلى ضوء هذا  يتبادر إلى ذهننا طرح التس

" الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل"ما هو الدور الذي يلعبه املجتمع املدني الجزائري ممثال في 

 ومساهماته في الحد والكشف عن انتشار ظاهرتي اختفاء واختطاف ألاطفال في الجزائر؟

 :ولإلجابة على هذه ألاس لة ارتأينا تقسيم دراستنا إلى ثالث محاور 

 .املجتمع املدني الجزائري  :ول املحور ألا 

 .الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل :املحور الثاني

دور الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل في الكشف عن ظاهرة اختطاف واختفاء  :املحور الثالث

 .ألاطفال

 :ة بدراستناقبل التطرق في تناول دراستنا بشكل مفصل سنتطرق إلى التعريف بأهم املفاهيم املتعلق

  (WHO, 2020, P1)هو كل ف ح أو فتاة لم يتجاوز ثالثة عشرة أو أربعة عشرة سنة من العمر: الطفل

 بلغ إذا إش سنة، 18 يتجاوز  لم إنسان كل الطفل من اتفاقية حقوق الطفل فإنه يعني 51حسب املادة 

 (8،  2554، بن عصمان).عليه املطبة القانون  بموجب ذل  قبل رشد سن

من قانون حماية الطفل، فإنه كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر  2ا حسب القانون الجزائري املادة أم

 (.1،  2514دليل الحماية القانونية للطفل، ). كاملة( 18)

 الرشد سن يبلغ لم ألنه أنثح، أو ذكرا كان سواء عشر الثامنة سن عمره يتجاوز  ش إنسان كل هو الطفل

 إلى ماسة حاجة في انه حيث  خاصة وحماية رعاية إلى حاجة في يجعله مما الجسمي،و  نموه العقلي يكتمل ولم

 ظروف في العيش إلى بحاجة فانه أخرى  ج ة ومن ، ج ة من والتفاهم املحبة مستقرة تسودها أسرية بي ة

 (358  ،2518سويقات، ). والاطم نان ألامن ظل في ورفاهيته كرامته وضمان والجوع، الفقر عن بعيدا مالئمة

ه نزع :اختطفه ويقال سرعة، في ألاخذ وقيل الاستالب، :هو والخطف اختطف مصدره :الاختطاف

 (71،  1449ابن منظورا، ).به ذهب :ويخطفه خطفه استرق، أي الطاء بكسر وخطف وانتبعه،

 عن إخفائه بقصد آخر محل إلى فيه وضع أو فيه هو الذي املكان من وانتباعه الشخص نقل هو الخطف

 إقامته محل من ونقله خطفه املراد عليه املجني أخذ أيضا به ويقصد رعايته، في الحة ل م من ذويه وعن بيئته
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 السريع وألاخذ والسلب، باألخذ والسريع املفاجئ التعرض طرية عن ويتم عنه، رغما فيه وحجزه آخر مكان إلى

 تتم وال ي والاستدراج الحيلة باستخدام أو مستترة، أو ظاهرة وتكون  معنوية أو مادية قوة باستخدام يتحقة

 خط وتحويل مكانه عن بإبعاده ذل  بعد والقيام ،ما نامكا يغادر أن على الخداع طرق  من طريقة بأية با غراء

 السالمة يمس ف و أغراضه واختلفت الاختطاف صور  تعددت وم ما هواحتجاز  عليه السيطرة بتمام سيره

 (11،  2514وزاني، .)أمنهم ويهدد حريتهمو  لألشخا  واملعنوية الجسدية

 أو ( دون الثامنة عشرة)اختطاف ألاطفال هو نقل طفل "حسب الجمعية العامة لألمم املتحدة فإن 

التهديد  أو باستعمال القوة  ،دائمة أو احتجازه بصفة مؤقتة  أو اعتقاله،  أو ، هأخذ أوالقبض عليه  أو  ،حجزه

استغالله في  أو  ،في القتال إشراكه أوجماعات مسلحة  أو  ،مسلحة بصفوف قوات إلحاقهبغية  ،الخداع أو 

 (1،  2556املتحدة الجمعية العامة،  ألامم)."العمل القسري  أو  الجنسية ألاغراض

املفوضة الوطنية لحماية الطفولة، لوكالة ألانباء " مريم شرفي"حسب تصريح السيدة  :اختفاء ألاطفال

وش يمكن اعتباره ...( ال روب، اكتشاف املحيط)و خروج م من منازل م الجزائرية فإن اختفاء ألاطفال ه

وكالة ألانباء الجزائرية، .)اختطافا إش ملا تتدخل العدالة ووكيل الجم ورية فليس كل حالة اختفاء تعبر اختطاف

2525) 

 ضمان على ينطوي  الذي الفضاء ذل " بوصفه املدني املجتمع Walzer والزر  يعرف  :املجتمع املدني

 شكال البشر ون يك ارهإط يف ذيال الاملج  ذل وف  الجيدة، الاجتماعية الحياة تكفل ال ي الكاملة الظروف

 ه،نيكو تو  جتماعيالا  كلالش ذاه ةماهي نع النظر بغض البعض، بعض مب ويرتبطون  فيه يتواصلون  اجتماعيا

 الذي وإلاطار املجال ذل  إنه أنوثة، أو ذكورة أو أخوة أو دين أو رابطة أو قبيلة أو نقابة أو جماعة أكان سواء

 وف  مولي؛ش فتعري وهو .".يإلانسان اعالاجتم بح ووه أش سام، واحد هدف تحقية أجل من ألافراد يجتمع

 يمالق ىإل يريش ثانية ناحية ومن املدني، جتماعيالا  كلالش يستأس اخالل  منن تمي يال  سألاس ينيع ةج  نم

 رعناص ىإل ارأش هأن إش .اعيالاجتم امنوالتض لوالتواص اعجتمالا  ثحي دنيامل عاملجتم رةفك اعليه وي تنط يال 

 حيث من ذل  عن يختلف الواقع أن حين في مدنية، مؤسسات باعتبارها والطائفة وةوألاخ ةوالقبيل دينال لمث

 (29،  2511شاوش اخوان، .)اختيارية بعض ا والثانية إجبارية عضويتها ألاولى إن

جمعية تنشط في مجال  255هو عبارة عن شخص معنوي يضم ما يقارب : كة املجتمع املدنيشب

 .الطفولة ممثلة في الجمعيات الوطنية واملحلية واملنظمات والاتحاديات

 ي ج از ذو طابع وطني مقره الجزائر العاصمة، يتولى شؤون  : الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

فوض الوطني، إذ منحه املشرع الجزائري تفويضا خاصا ألداء م امه وصالحياته تسييره مسؤول يدعى امل

 .املحددة قانونا غير أنه يبقى تحت السلطة املباشرة للوزير ألاول على غرار با ي ال ي ات وألاج زة املماثلة

أنشئت بموجب القانون الجديد لحماية الطفل، حيث خص ا بقسم كامل تحت فصل خا  بالحماية 

جتماعية، وتحت الباب الثاني املتعلة بحماية ا أطفال في خطر، إذ جاء في الحكم ألاول منه على أنه الا 

..." تحدث لدى الوزير ألاول هي ة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأس ا املفوض الوطني لحماية الطفولة"

 ( 11،  2525عالق، ).ا على أكمل وجهعلى أن تسخر ل ا الدولة كل إلامكانيات املادية والبشرية للقيام مل ام 
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الخا  " 1111"الرقم ألاخضر : لإلخطار عن أي مساس بحقوق الطفل 5555الرقم ألاخضر املجاني 

منه  دف ال ، هو رقم تابع لل ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،با خطار عن أي مساس بحة الطفل

 29مفتوح  هعرضه لالختطاف، حيث إن الاتصال بمن ش ح أنواع الاعتداءات أو محاولة ت ة الطفلحماي

مصالح الوسط املفتوح بالتواصل مع ألاسر وأولياء التالميذ  تس ر عليه. ساعة ومجاني 29ساعة على 

 (2518باشوش، ).واملدارس وسكان ألاحياء ملتابعة الحاشت املبلغ عنها

 املجتمع املدني الجزائري : أوال

 ثمانينات في السياس ي الّنظام بدأ عندما الجزائري  املجتمع داخل ع املدنياملجتم ظ ور مف وم بوادر بدأت

 الوحيد املسير  ي كانت الدولة كون  واملؤسساتي، الاقتصادي املستوى  على مشاكل يش د عدة املا  ي القرن 

 لسياسيةا الّسلطة فإن وبالتالي الاجتماعي، و الاقتصادي املجالين في أيضا السياس ي، بل املجال في فقط ليس

 من والخروج انتقالية  مرحلة إلى للمرور نجاة طوق  جعله إعالميا، بهدف املف وم ل ذا رّوجت ال ي  ي آنذان

 في املدني املجتمع ظ ور  بأن نستنتج وهنا الواحد، نظام الحزب يعرف ا كان ال ي والاقتصادية السياسية ألازمة

 (261،  2518زبير، ) .آنذان سياسية حاجة نتيجة كان ما بقدر ، شعبية مطالب نتيجة يكن لم الجزائر

 (131  117،  2511شاوش أخوان، ) الجزائري  املدني املجتمع مورفولوجية -5

 اهتمت ال ي الدراسات اختلفت وقد الجزائري، املدني املجتمع ملكونات معين تنميط على اتفاق هنان ليس

 العموم وعلى الجزائري، املدني املجتمع لبنح قاربمت أو موحد منطقي تقسيم وضع في قلتها، على املجال، بهذا

 :يلي كما الجزائري  املدني للمجتمع املشكلة الرئيسية املؤسساتية البنح إلى إلاشارة يمكن

 ألاهلية واملنظمات الجمعيات: 

 الاجتماعية الجمعيات من العشرات ظ رت 1445 سنة الصادر 45/31 الجمعيات قانون  إصدار بعد

 2555  سنة في ليبلغ جمعية، ألف عشر اثني من أكثر وجيبة فترة خالل عددها بلغ وقد ،...افيةوالثق وامل نية

 1551 عددها بلغ فقد 2515 ديسمبر 31 جرد وحسب وطنية، جمعية 1555و محلية جمعية 16155 حوالي

 في 196 و امل ن تنظيم في تنشط جمعية 258 الوطنية الجمعيات وتضم محلية جمعية 88755 و وطنية جمعية

 .فقط جمعيات 4 إش تشكل فال الثورية ألاسرة مصالح تمثل ال ي الجمعيات أما الصحة، قطاع

 إش يشتغل ش ومعظم ا فعال، تنشط منها قليلة نسبة وأن فاعلة، غير الجمعيات هذه معظم أن غير 

 من الوطنية الجمعيات تقترب حين في الخدمي، الطابع إلى املحلية الجمعيات وتميل املناسبات، في ظرفيا

 أصناف جل في حاضر الديني البعد أن املالحظ أن كما القرار، صناعة في التأثير ومحاولة السياس ي النشاط

  .الكلمة بمعنح ضاغطة جماعات تشكل ش العموم على أنها غير .الجمعيات هذه

 التعديالت، بعض عليه توأدخل الجمعيات قانون  في النظر الجارية إلاصالحات إطار في مؤخرا أعيد وقد

 كبيرا تراجعا يشكل الجديد القانون  أن معتبرين تبعاتها، من واملحامين الحقوقيين بعض يحذر ال ي ألاخيرة هذه
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 يتطلع كان الذي املدني للمجتمع ونكسة عقدين، من أكثر قبل الجزائريون  افتك ا ال ي الحريات مجال في

 .العربي لعالما يش دها ال ي التغيرات مع أكبر شنفتاح

منظمات حقوق  :الجزائر في ألاهلية واملنظمات الجمعيات أنماط أبرز  إلى إلاشارة يمكن العموم وعلى 

إلانسان، املنظمات الطالبية، املنظمات النسائية، منظمات ألاسرة الثورية، منظمات أرباب العمل، 

 .املنظمات الشبابية، الجمعيات واملنظمات املحلية

 اليةالنقابات العم 

 ألاحزاب 

 الزوايا والطرق الصوفية 

إذن يمتبج تشكيل املجتمع املدني الجزائري بين جمعيات خيرية، ثقافية، علمية واجتماعية، وبين نقابات 

 .عمالية وأحزاب سياسية وتكتالت دينية

 (267-266 ،  2518زبير، )املراحل التاريخية للحركات الحمعوية في الجزائر  -2

 حسن يعّرف ا ال ي و املدني املجتمع مؤّسسات كأحد الجمعّيات عن فقط نتحدث راسةالد هذه في أننا بما

 في نشاط م أو معرفتهم دائمة بصفة داألافر  من اثنين من أكثر يضع بمقتضاه الذي الاتفاق " :بأنها ملحم

 هذه ر ظ و  بها مر ال ي حلار امل تحديد إلى فسنتطرق ادي، امل الربح أو الفائدة تحقية غير هدف خدمة

 الاستقالل بعد ما مرحلة و الاستعمارّية املرحلة هما، أساسّيتين مرحلتين إلى ئراالجز  في ألاخيرة

 :الاستعمارية املرحلة

د هذا و العشرين القرن  مطلع في الحكومّية غير الّتنظيمات أشكال من العديد ظ ور  تنّوع لقد
ّ
 الحاجة لتول

  عمار،الاست ظاهرة سيما أندان، ل ا جتماعّيةالا 
ّ
ابع أّن  إش

ّ
 تقليدي طابع في شكله يقتصر كان فيها الجمعوي  الط

 .املجتمع في الخيري  الجانب خدمة إلى تهدف كانت ال ي الّزوايا رار غ   على ديني

تح ، 1901 سنة ففي
ُ
روف رغم ئراز جال في الجمعّيات إنشاء أمام املجال ف

ّ
  أندان، السائدة الظ

ّ
 أنها إش

 ذات الّزمن من فترة بعد لُتصبح واحد، آن في بيةو أور  و ئريةاجز  أصبحت حيث ختالطباش  تميبت ما سرعان

 ج ودها لتّتجه ئراز لجا أرض على الفرنس ي الكيان رفض هو واحد هدف سبيل في تناضل مسلم، أهلي، طابع

 معالم طمس في الفرنسية املساعي رغم ئري،االجز  الفرد لدى الوعي خلة إلى ال ادف الّسياس ي العمل نحو

 و "إفريقيا شمال نجم" لدينا الاتجاهات هذه أبرز  ومن ألامّية و الج ل غياهب في تركه و ئريةاز جال ال وية

 ."املسلمين العلماء جمعّية"

 :الاستقالل بعد ما مرحلة

ابع كان لقد
ّ
 أوكل الذي ألامر ، الوطنية الّسيادة نيل بعد ئري االجز  املجتمع على الغالب هو كيار شتالا  الط

مات تأسيس في ريع ذ فشل ذل  مقابل في ليتولد ، أشكال ا باختالف التنموّية امل ام بكل القيام للدولة
ّ
 غير منظ

  .للبالد التنموي  املسار في اختالل نتج وبالتالي حكومية
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ذي واملباشر الوحيد املسؤول  ي الّدولة كانت فقد
ّ
 القطاعات مختلف إلى الولوج قانونا ل ا يحة ال

دتها منتينامتب  فترتين البالد عرفت فقد السياق هذا وفي، للبالد العامة للمصلحة منها عاةامر ، ّيةالتنمو 
ّ
 ول

 البالد بهامر ت كانت انتقالية ظروف ظل في السياسّية دةاإلار 

 5222-5298الفترة مابين 

 في الحرية لىع املستقلة، ريةائز جال للدولة دستور  أول  كان الذي 1963 دستور  من 19 املادة نصت حيث

  الجمعيات، تكوين
ّ
املؤرخ  47/71 رقم ألامر إصدار تم أن بعد 1970 غاية إلى ظاهرها في تتغير لم ألامور  أن إش

زمة الضوابط تحّدي تّم  خالله من الذي و ئري از ج تشريع أّول  ضمن53/54/1471في 
ّ
 في العاّمة إلاجراءات و الال

 محدود شكلب لكن ئراالجز  في الجمعوّية الحركة إنشاء

 بشكل إلاعالن تّم  فقد إلانسان، حقوق  بمبادئ التمّس  يخص فيما واضحا الّنظام موقف كان أن بعد و

 بطةاالر  نشأة لتتّم  ، - إلانسان حقوق – الجانب بهذا تتكفل هي ة بقيام الّسماح عن 1986 سنة رسمي

  إلانسان، لحقوق  ئريةاز لجا
ّ
 ي 1988 أكتوبر أحداث أّن  إش

ّ
دت ال

ّ
روف نتيجة تول

ّ
 ي الّصعبة املعيشّية الظ

ّ
 لم ال

عب، من معتبرة ف ة تتقّبل ا
ّ

 على املصادقة تّمت حيث املوازين من العديد قلب في ا بارز  ا أثر  ل ا كان الش

ذيو  1484  دستور  خالل من الحزبية التعّددية
ّ
 .سياسية جمعّيات تأسيس في بالحة 40 ـال مادته في اعترف ال

 :5225الفترة بعد 

شاط محسوس حاانشر  الفترة هذه ش دت
ّ
 كانت ال ي القانونية القيود تل  إلغاء نتيجة الجمعوي  للن

روف من كّل  إلى رجع ا هذا و السنة لنفس ديسمبر 04 قانون  خالل من شروط ا تحدد
ّ
 ال ي و السياسية الظ

ابع رفع في تمثلت
ّ
د كما والاجتماعية، الاقتصاّدية الواج تين على كيار تشالا  الط

ّ
 داألافر  لدى الوعي ذل  تول

 تدعيم في الّدولة دور  رجع ا ت أن بعد ، الاقتصادية الظروف تغّير جانب إلى حقوق م، ملختلف بمطالبتهم

 . الاقتصادية القطاعات

 ملظاهر فعليا تجسيدا عام بشكل املدني املجتمع  الجمعوية الحركات على ئري از جال الانفتاح ويعتبر

 أخرى  ج ة ومن ج ة من الحزبية التعددية على اعتمادها بعد ئراز لجا تنتهج ا صبحتأ ال ي طيةاالديمقر 

بها ال ي الحاجة
ّ
 غفلت ال ي والثقافية الاقتصادية الاجتماعية، الجوانب من العديد في للّنظر آنذان املجتمع تطل

 .آلخر أو لسبب الدولة عنها

 حيث إقليميا، ح ح بل فقط الوطني املستوى  على الجمعوي  للعمل تشجيع ا يقتصر لم ئراالجز  أن كما

ذي و بتونس 2004 مايو في املعتمد إلانسان لحقوق  العربي امليثاق نص على صادقت
ّ
 لكل " :أنه عل نّص  ال

 الحقوق  هذه ممارسة تقييد يجوز  ش و إليها، الانضمام و آلاخرين مع الجمعيات تكوين حرّية في الحة مواطن

 ي و للقانون  طبقا روضةاملف القيود غير قيد بأّي 
ّ
 حقوق  و الحرّيات يحترم مجتمع في الّضرورة تقتضيها ال

 .إلانسان

 (275 ،  2518زبير، ) :الجزائر في الجمعيات أنواع -3

 :أنواع سبعة إلى ئراز لجا في الجمعيات تقسيم يمكن



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 21  

 الوشية أو البلدية مستوى  على نشاط ا تمارس ال ي الجمعيات  ي و :املحلية الجمعّيات 

 تكون  ما وعادة الوطن ج ات من كاملة ج ة في أنشطتها ألاخيرة هده ول اوتز  :الجهوية الجمعيات 

 .املتقاربة الوشيات من مجموعة عن عبارة

 ر  كامل عبر نشاط ا تمارس و :الوطنية الّصبغة ذات الجمعيات
ّ
 حة ل ا و الوطني باالت

  قانونا يهاعل املنصو  الشروط حسب الدولية الجمعّيات إلى الانضمام

 ا لبعض  مماثلة أو واحدة أهداف ا الجمعيات بين تكتالت  ي و :اتحادياتها و الجمعيات اتحادات

 .البعض

 ل ا ملا للجمعيات ال رمي السلم في متميبة مكانة ل ا جمعّيات  ي :العامة املنفعة ذات الجمعيات 

 .العام والّصالح ةالعموميّ  املنفعة توفير في للّدولة ومشاركتها وخصوصيات صفات من

 ولكن ئراز الج   في مقرها يكون  أو الخارج في مقرها يكون  إّما جمعّيات و ي :ألاجنبّية الجمعّيات 

 .جزئيا أو كليا أجانب، طرف من تسّير

 من طوعية بإرادة يكون  الجمعيات تكوين أن رغم :القانون  بحكم تنشأ التي الجمعيات 

 تأسيس على ألاشخا  ُيلزم حيث معينة، مجاشت في استثناءات توجد أنه· إش املؤسسين،

 املجاشت ل ذه الّتنظيم أشكال من كشكل فيها طار خوالان جمعّيات

 الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل: ثانيا

 تعريف الاتحادية الوطنية لترفية حقوق الطفل -5

 2512يناير  12خ في املؤر  56-12وجب القانون بم  ي جمعية وطنية ذات طابع اجتماعي ثقافي تأسست

املتعلة بالجمعيات، يشترن املؤسسون واملنخرطون في تسخير معارف م ووسائل م بصفة تطوعية ولغرض 

غير مربح من اجل ترقية نشاط ا وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية، 

 .بها ل عمو نظيمات املالقوانين والت مودون املساس بالنظام وآلاداب العامة وأحكا

تعمل باألساس على نشر ثقافة حقوق الطفل في املجتمع والس ر على تقديم الخدمات الاجتماعية 

 .والصحية واملساعدات امليدانية املجانية لألطفال املحتاجين بشكل خا  والف ات ال شة بشكل عام

 النشأة والتكوين -8

، وال ي 2517ماي  17ال ي تأسست في " ة الطفولةرتاج لحماي" ي امتداد للجمعية الوشئية الخيرية 

وصل صداها على املستوى الوطني نظرا لطبيعة نشاطاتها املتميبة والكبيرة، وبعد التحاق ا بال ي ة الوطنية 

، وبعد تأسيس شبكة املجتمع املدني لتعزيز حقوق الطفل 2518ابريل  18لحماية وترقية الطفولة في 

ط الجمعية أكثر مما أذى بالقائمين عليها بالتفكير بتأسيس منظمة وطنية وهذا ما التابعة لل ي ة، توسع نشا

، ليتم تغيير الاسم فيما "املنظمة الوطنية لحماية الطفولة"تحت مسمح  2525سبتمبر  13حصل بالفعل في 

 تحت رقم"  الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل"بعد على مستوى وزارة الداخلية لتعتمد باسم 
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 1933صفر عام  18بمقتض ح القانون املؤرخ في  15/15/2521بتاريخ  25/ح.ف.م/ج.ح.م/ق.ش.ع.ح.ع.م/34

 .2512جانفي  12املوافة لـ 

 الهيكل التنظيمي والتقسيم الداخلي لالتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل -3

املنصو  عليها وحسب املواد  2525مارس  13حسب القانون الداخلي لالتحادية املصادق عليه في 

 :فإن

 .وطني ومجلس ) الوطني املكتب ( تنفيذي مكتب ، عامة جمعية تضم الاتحادية 

 التنفيذية ال ي ة أعضاء إلى با ضافة املنخرطين، ألاعضاء كل العامة الجمعية ضمت(: 51)وحسب املادة 

 .الوطني واملجلس

 بأهداف املتعلقة املسائل بدراسة مكلفة دائمة، وطنية لجان الوطني املجلس يساعد  :(83)املادة

 . السنوي  البرنامج تطبية على العمل كذا و الاتحادية

 :  ي اللجان

 ) الوطني املكتب ( التنفيذّية اللجنة

 . التنظيم و إلادارية للشؤون الوطنّية اللجنة

 . املحاسبة و املالية للشؤون الوطنية اللجنة

 . باطلالنض الوطنّية اللجنة

 . املعلومات تكنولوجيات و الاتصال و لإلعالم ّيةالوطن اللجنة

 . لالستشراف الوطنية اللجنة

 . القانونية الدراسات و للشؤون الوطنّية اللجنة

 .املتخصصة والدراسات والصحة الاجتماعية للشؤون الوطنية اللجنة

ة الف ات ملساعدة الوطنية اللجنة
ّ

 . الخاّصة الاحتياجات ذوي  و ال ش

 .والنشاطات وألاعياد والاحتفاشت امل رجانات على لإلشراف ّيةالوطن اللجنة

 .الطفولة لنشاطات الوطنّية اللجنة

 ألاخطار ومختلف العنكبوتية الشبكة و الحديثة التكنولوجيات تطورات ملتابعة الوطنية اللجنة

 .الاستعمال توجيه و الطفولة على

 : من متكون  مكتب يديرها و الاتحادية يقود (:81) املادة

 . الاتحادية رئيس

 . للرئيس أّول  نائب

 . للرئيس ثاني نائب

 .العام ألامين

 . العام ألمين أّول  نائب
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 العام ألمين ثاني نائب

 . ) املالية مسؤول ( املال أمين

 . املال ألمين أّول  نائب

 املال ألمين ثاني نائب

 : إلى الاتحادية تنقسم(: 33) املادة

 . وطني مكتب

 .ةوشئي مكاتب

 .بلدية مكاتب

 ألاحياء أمانات

 مسؤولي ، بالوشيات العامين الكتاب ، الوشئية املكاتب رؤساء الوطني املجلس يضم (:31)(: 34 ( املادة

 ورؤساء املساعدين و ومستشاريهم التنفيذية ال ي ة أعضاء إلى إضافة الوشئية، باملكاتب والاتصال إلاعالم

 . الوطنية اللجان

 

في الكشف " الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل"املجتمع املدني ممثال في دور : ثالثا

 .اختفاء واختطاف ألاطفال والحد من انتشار ظاهرتي

يلعب إلاعالم دورا م ما وفعاش في الكشف عن حاشت اختفاء ألاطفال واختطاف م، شسيما كونه 

ا والتطور التقني الذي يش ده العالم ، ألامر الذي الوسيلة ألاولى في نقل وبث املعلومات في ظل التكنولوجي

استغلته الاتحادية واتخذته كوسيلة تساعدها في الكشف عن عمليات اختفاء ألاطفال واختطاف م 

 :ومكافحتها، ومن بين أهم إلاس امات إلاعالمية املحسوبة على الاتحادية نجد

ما "في الحصة ألاسبوعية 2525نوفمبر  53املشاركة  في يوم   :على مستوى إلاعالم السمعي البصري 

حيث   "البراءة بين الاختفاء والاختطاف"وال ي كانت الحلقة بعنوان  TV ال ي تبثها قناة النهار " وراء الجدران

بمداخلة قام فيها بتوضيح بعض النقاط الغامضة في " حسين غازي باي عمر"قام رئيس الاتحادية السيد 

سنة وال ي تنحدر من وشية تلمسان  11البالغة من العمر " ن صافي بن سليمانمال"قضية الطفلة املختفية 

إلى التفرية بين ظاهرتي اختفاء ألاطفال واختطاف ‘وال ي مازالت مفقودة إلى يومنا هذا، وكذل  تطرق 

 .الخا  با خطار عن أي مساس بحقوق الطفل 1111ألاطفال وكما عرف بالرقم ألاخضر املجاني 

هنان عدة مداخالت والحصص عبر أثير إذاعة تلمسان الج وية ال ي  :إلاعالم السمعيعلى مستوى 

وال ي تصب في نفس املوضوع وشسيما القضية " حسين غازي باي عمر"شارن فيها رئيس الاتحادية السيد 

 .وال ي كانت وش زالت قضية رأي عام" املالن"الجوهرية قضية اختفاء الطفلة 
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هنان العديد من املقاشت ال ي تشيد بالدور الفعال الذي تلعبه : ملكتوبةعلى مستوى الصحافة ا

الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل في الكشف عن عمليات اختفاء ألاطفال واختطاف م، وكذل  

 .إلاشادة باملصداقية وألاخبار الحصرية ال ي تنقل ا الاتحادية في هذا املجال

تعمد الاتحادية على صفحتها الرسمية على  (:اقع التواصل الاجتماعيمو )على مستوى إلاعالم البديل 

على نشر ألاخبار الحصرية والعمل على الكشف عن عمليات اختفاء ( الفايسبون سابقا" )ميتا"موقع 

ألاطفال واختطاف ألاطفال، وتتبع حيثيات القضايا بالدقة، حيث تكللت العديد من قضايا الاختفاء 

.  لى ألاطفال بعد سرعة نشر الاتحادية ألخبارهمبالنجاح والعثور ع

https://mobile.facebook.com/fnde.dz/ 

فقد جندت الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل كل مواردها املادية والبشرية في  :على أرض الواقع

ديم الدعم سا في عملية البحث وتقص ي آلاثار،  وتق29/سا 29" مالن صافي سليمان"قضية اختفاء الطفلة 

 .املادي واملعنوي لعائلة الطفلة

وفي نفس السياق قامت أيضا الاتحادية بحمالت توعوية داخل املدارس لتوعية التالميذ حول خطورة 

 . ظاهرة اختطاف ألاطفال، وتعريف م بالرقم ألاخضر املجاني الخا  با خطار عن أي مساس بحقوق الطفل

 :خاتمة

 ،واختطاف ألاطفال  اختفاء إلى أن بالرغم من كون ظاهرتينخلص  وفي ختام هذه الورقة البحثية

وبالرغم من قلة انتشارها إش أنها وجدت التصدي  ،خيلة على املجتمع الجزائري دتعدان من الظواهر ال

 .من الرأي العام وهذا بطبيعة الحال ألنها تمس أكثر الف ات هشة في املجتمعالكافي والردع 

بكل أطيافه من أكثر الج ات الرائدة في التصدي شنتشار مثل هذه الظواهرـ ويعد املجتمع املدني 

في الكشف عن حاشت الاختفاء والاختطاف  والاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل لعبت دورا فعاش 

ولعل من  مستغلة ش ح الوسائل واملوارد املادية والبشرية وتسخيرها للحد من زيادة وتفاقم هذه الظواهر، 

أبرز ما استغلته نجد إلاعالم بكل أنواعه، ف و يعد من الوسائل الحديثة س لة الاستعمال وسريعة الانتشار 

 .فكان له الفضل الكبير في إنجاح عمليات الكشف والبحث. وقوية التأثير

وفي ألاخير ، نحيح أن املجتمع املدني بشكل عام والاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل بشكل 

اهمت بشكل كبير ومباشر في عملية الكشف عن هذه الظواهر، إش أنه تبقى هذه املساهمة خا  س

محدودة ومقيدة بقوانين وتعاليم خارجة عن نطاق ا، ال ي بدورها تحتم عليها مواصلة املشوار وعمل جنبا 

شر إلى جنب مع مؤسسات الدولة من أجل صون املصلحة الفضلى للطفل والعمل على ترقية حقوقه ون

هذه الثقافة داخل أوساط وشرائح املجتمع وكذل  الضغط على السلطات املختصة واملخولة بنص قوانين 
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رادعة، إلى كل من تخول لن نفسه أن يمس حقا من حقوق ألاطفال املصونة في عدة مواثية وتقارير 

أطيره وتكوينه من وقوانين وطنية ودولية، هذا من ج ة ومن ج ة أخرى الالتحام مع املجتمع وتوعيته وت

 .أجل العمل سويا على الحد من هذه الظواهر

 املراجعقائمة 

  لسان العرب، املجلد ( 1449)أبي الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم بن منظور ألافريقي املصري

 .التاسع، حرف الفاء، الطبعة الثالثة، دار صادر، لبنان

 جزائر والحكومة تتوعد بالردع، موقع ألاناضول إسالم، حسام الدين، جرائم اختطاف ألاطفال تؤرق ال

www.aa.com.tr ،28/15/2525 

  ،رقم مجاني للتبليغ عن الاختطافات والاعتداءات ضد ألاطفال، جريدة الشروق  1111باشوش، نوارة

 mwww.echoroukonline.co 56/51/2518 

  مصلحة الطفل في قانون ألاسرة الجزائري، رسالة ماجستر، جامعة (2554)بن عصمان، نسرين ،

 .تلمسان

  تقرير مفوضة ألامم املتحدة لحقوق الانسان عن اختطاف ألاطفال في أفريقيا، تنفيد قرار الجمعية

حقوق الطفل، الدورة " نسانمجلس حقوق إلا"، املعنون بـ 2556مارس  11املؤرخ في  21/65العامة 

 .من جدول ألاعمال املؤقت 52الرابعة، البند 

  ال ي ة الوطنية ( 2514)دليل الحماية القانونية للطفل بين اتفاقية حقوق الطفل والتشريع الجزائري

 .لحماية وترقية الطفولة

  15ة البشرية، العدد املجتمع املدني في الجزائر، الجمعيات نموذجا، مجلة التنمي( 2518)زبير، غزالة 

  الحماية الاجتماعية للطفل في الجزائر بين الواقع واملأمول، مجلة الباحث في ( 2518)سويقات، ألامين

 .مارس/33العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد

 ،واقع املجتمع املدني في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، ( 2511)شاوش أخوان، ج يدة

 .رةجامعة بسك

  النظام القانوني لل ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في التشريع الجزائري، ( 2525)عالق، عبد القادر

 52العدد / 58مجلة القانون، املجلد 

  ،2525وكالة ألانباء الجزائرية ،https://www.youtube.com/watch?v=vh0Ff-IKZkI 

 World Health Organization (2020)BASIC DOUCUMENT, Forty-nin the edition 

 https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%A7-

%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-

http://www.aa.com.tr/
http://www.echoroukonline.com/
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%88
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%88
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%88
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%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%88 

 https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-

%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%91%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 

 https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A

1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-

%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 

 www.maghrebvoices.com/algeria/2020/09/19/-الجزائر-العثور -الطفلة-خولة-واختفاء-3-طفالت

 أخريات

 https://mobile.facebook.com/fnde.dz/ 
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https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.maghrebvoices.com/algeria/2020/09/19/الجزائر-العثور-الطفلة-خولة-واختفاء-3-طفلات-أخريات
http://www.maghrebvoices.com/algeria/2020/09/19/الجزائر-العثور-الطفلة-خولة-واختفاء-3-طفلات-أخريات
https://mobile.facebook.com/fnde.dz/
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   دور منظمات حماية الطفولة في تطبيق حق الطفل في الحماية من الاختطاف

 
ربيعة تمار.   د  

  رئيسة اللجنة العلمية لمجلة اإلجتهاد القضائي  ألمانيا برلين

 

 

حث الحالي إلى تقديم قائمة مقترحة لدور منظمات حماية الطفولة في تطبية حة الطفل يهدف الب :امللخص

في الحماية من الاختطاف، واستخدم املنه  الوصفي الوثائقي التحليلي للمصادر والدراسات العلمية 

الطفل في والتقارير ، شستقراء ألادوار ال ي ينبغي القيام بها من قبل منظمات حماية الطفولة لتطبية حة 

انتهاج منظمات حماية الطفولة في تنفيذ : الحماية من الاختطاف، ومن أهم الاستنتاجات ال ي توصلت إليها

( القريبة واملتوسطة والطويلة)أنشطتها وبرامج ا املوج ة نحو حماية ألاطفال من منظور استراتيجي بأبعاده 

تطبية حة الطفل في الحماية في العصر الراهن لم وأن . املدى إش أنها تعاني من ضعف في إمكانات التطبية

تعد مسألة اختيارية، بل أصبحت مطلب حيوي وضروري لزيادة القدرة املؤسسية ملنظمات حماية الطفولة 

وأن أدوار منظمات حماية الطفولة في تطبية حة . في القيام بأدوارها في حماية الطفولة بصورة سليمة

ع في تحديث التشريعات والقوانين ذات الصلة، ومواكبتها في تحسين واقع الطفل في الحماية تساعد املشر 

 .الطفولة وحماية حقوق ا من الانتهاكات عموما والاختطاف على وجه التخصيص

 حة الطفل في الحماية، منظمات الحماية، الاختطاف :الكلمات املفتاحية

Abstract: The current research aims to present a proposed list of the role of child protection 

organizations in implementing the child’s right to protection from kidnapping, and used the descriptive, 

documentary, analytical approach of sources, scientific studies and reports, to extrapolate the roles that 

should be played by child protection organizations to implement the child’s right to protection from 

kidnapping, and from The most important conclusions it reached: Child protection organizations adopt 

in implementing their activities and programs directed towards protecting children from a strategic 

perspective with its dimensions (short, medium and long term), but they suffer from weak 

implementation capabilities. And that the implementation of the child's right to protection in the current 

era is no longer an optional issue, but rather a vital and necessary requirement to increase the 

institutional capacity of child protection organizations to carry out their roles in protecting children in a 

proper manner. And that the roles of child protection organizations in implementing the right of the child 

to protection help the legislator in updating the relevant legislation and laws, and keeping pace with 

them in improving the reality of childhood and protecting its rights from violations in general and 

kidnapping in particular. 

Key words: The right of the child to protection, protection organizations, abduction 
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 :املقدمة

إن الاهتمام بالطفل والطفولة من قبل جميع دول العالم سواًء املتقدمة أم النامية يتبايد بدرجات عالية، 

تتمثل بالج ود املبذولة نحو توفير أفضل السبل املمكنة ال ي يحتاج إليها الطفل وبما يحقة طفولة آمنة 

كاله، ول ذا بذلت ج ود متعددة تعبر عن ذل  مستقرة ومتكيفة خالية من الُعقد واملشاكل والعنف بكل أش

الاهتمام منها القيام بسن القوانين والتشريعات الحامية لحقوق ألاطفال ومن أهم ا الاتفاقية الدولية 

 عن إلاعالنات واملواثية والاتفاقيات الدولية ألاخرى، 1484لحقوق الطفل
ً
م والبرتوكوشت امللحقة بها، فضال

م الفجوة الكبيرة بين نتائج تل  الج ود والتشريعات وبين تطبيق ا في معظم دول إش أنها لم تستطع رد

العالم وخاصة النامية منها، مما حتم على منظمات حماية الطفولة القيام بدور أكثر فعالية لتطبية حة 

تهاكات الطفل في الحماية كحة أساس ترتبط به بقية حقوق الطفل، إش أن شواهد الواقع تشير إلى أن الان

، وحمايته من الاختطاف والاختفاء على وجه 
ً
مستمرة بحقوق الطفل عامة وحقه في الحماية خاصة

التحديد؛ إذ أن مؤشرات ظاهرة اختطاف ألاطفال واتساع ا بتبايد مستمر في آلاونة ألاخيرة، وإن كانت 

به من مخاطر ش يقوى  طاهرة متأصلة في حياة الشعوب منذ ألازل، فالطفل كائن ضعيف ش يدرن ما يحيط

 سهعلى مواج تها وحماية نف

 لحقوق إلانسان ومشكلة مجتمعية، ل ا 
ً
كما أن اختطاف ألاطفال يعد انتهان لحقوق م وانتهاكا

عواقب وخيمة على البقاء والنماء على مستوى العالم، وقد زاد الوعي بطبيعة املشكلة ونطاق ا وبذل ج ود 

، ول ذا بذلت (UNICEF,2020,60)د ألاطفال، ومن اختطاف م واختفائهم كبيرة ملنع جميع أشكال العنف ض

بإنهاء العنف ضد ألاطفال  -تحترم حة الطفل في الحماية-ج ود دولية للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن غايات 

م ضمن أهداف التنمية املستدامة، وتطوير حزمة مشتركة بين الوكاشت تضم سبع 2535بحلول عام 

 (INSPIRE)جميع أشكال العنف ضد ألاطفال، قائمة على ألادلة املساعدة تعرف باسم تدخالت ملنع 

(WHO,2018) وإنشاء الشراكة العاملية من أجل إنهاء العنف ضد ألاطفال، وللتصدي  ساءة استخدام ،

 
ُ

ِكل تكنولوجيا املعلومات والاتصاشت من أجل الاستغالل الجنس ي لألطفال، وال ي تتبايد وتيرتها، كما ش

، إذ تسترشد البلدان بنموذج املوارد الوطنية الذي (WePROTECT,2018)العالمي ( WePROTECT)تحالف 

 (.Ligiero, et. al.,2019)يقدمه التحالف وبصورة متبايدة 

ويعاني ألاطفال في العالم العربي من تدهور أوضاع م الصحية والتعليمية والاجتماعية نتيجة  

وضاع املعيشية، وانتشار ألامراض املعدية، وعلى الرغم من تفاوت الاهتمام بقضايا الفقر الشديد وتدهور ألا 

الطفولة بشكل عام وظاهرة انتهان حة الطفل في الحماية بشكل خا  من قطر عربي آلخر، إش أن الوعي 

فل بخطورة ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهم يعد قضية بالغة الحساسية؛ لتأثير ها على مستقبل الط

 (.153، 2519غاجيولي،)العربي 

( 2525الحضرمي،)وتناول عدد من الباحثانين حماية ألاطفال من إلاساءة والاستغالل كدراسة 

، وخلصوا إلى أهمية تطبية حة الطفل في (2525اليونيسف،)ودراسة ( Ligiero, et. al.,2019)ودراسة 

الجاد على منع إلاساءة والاستغالل والاختطاف الحماية وانعكاساتها على املجتمعات، وإلى ضرورة العمل 

لألطفال، من خالل تطوير وتحديث التشريعات وتطبيق ا، وكذل  وجود فاعلية لجميع أنشطة وأعمال 

املؤسسات التربوية ومنظمات حماية الطفولة للحد واملنع ومعالجة آلاثار املترتبة على حاشت ألاطفال 

ظل النباعات املسلحة والحروب، وف ات امل مشين اجتماعيا  الناجين واملعرضين للخطر، خاصة في

 في املجتمعات
ً
 وألاكثر احتياجا

ً
  .والنازحين ال ي تعد ألاشد ضعفا
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كما أن تشخيص واقع دور منظمات حماية الطفولة في تطبية حة الطفل في الحماية، سواء تعلة 

ية أو ليس معروفا على الوجه الصحيح ح ح ألامر بمدى تطوره أو تعدد أنشطته، غير معروف بما فيه الكفا

اليوم وذل  نظرا لغياب إحصائيات أو معطيات موثوق بها حول طبيعة ذل  الدور بشكل عام، بسبب 

غياب الاحصائيات الصحيحة والدقيقة شنتهاكات حقوق الطفل ومنها ظاهرة الاختطاف والاختفاء كونها تتم 

ول الفقيرة تقوم بدفع مبالغ مالية للم ربين على الطرق خلسة، كما أن هنان من ألاسر في بعض الد

والحدود الدولية مقابل نقل أطفال ا وتهريبهم لدول أخرى بطرق غير شرعية بحثا منها عن فر  عمل 

؛ وبهذا يؤدي إلى غياب آليات واضحة تساعد 
ً
ألطفال ا بحسب اعتقادها بغرض تحسين أوضاع ا مستقبال

يغ عن اختفائهم واختطاف م وتعرض م لالنتهان املمارس ضدهم، إما لخشية ألاطفال أو أسرهم من التبل

الطفل أو أسرته من وصمة العار، مما يساعد في عدم تطبية التشريعات لردع مرتكبي تل  الجرائم 

والانتهاكات، وعدم كفاية الحلول املقدمة من منظمات حماية الطفولة في مجال الوقاية والحماية وتكفل ا 

اليسير من ألاطفال الضحايا وتتبع حاشتهم، وعدم فاعلية تدابير وقاية وحماية الطفولة، وتقييم ا بالقدر 

 عن تشتت ج ود منظمات حماية الطفولة في معظم دول العالم؛ إش أن عدم تظافرها 
ً
تقييما كافيا، فضال

الراهنة ال ي  في تقديم خدمات حماية ذات جودة تتناسب وطبيعة احتياجات الطفل في ظل ألاوضاع

فرضتها ألاوضاع السياسية والاقتصادية الظاملة على ألارض وإلانسان، وأصبح وجود دراسة تركز على إبراز 

، قام 
ً
 م ما

ً
دور منظمات حماية الطفولة لتطبية حة الطفل في الحماية من الاختطاف والاختفاء مطلبا

جربة الباحثان وخبرتهما في العمل الطوعي ت: الباحثان بإعداد هذه الدراسة لدواعي ومبررات عدة منها

الاجتماعي واملنهي، ول ما إس امات عديدة في مجال حقوق الطفل، إلى جانب تمتع منظمات حماية الطفولة 

بدور ريادي في مجال حماية الطفل ومناصرة حقوقه في مختلف املحافل الوطنية وإلاقليمية والدولية، 

عرض قضايا حقوق الطفل وفة املعايير الحقوقية وإلانسانية، ل ا عدد  وسعيها في إبراز دورها بشفافية في

  .من إلاصدارات والدراسات والتقارير الدورية حول حقوق الطفل، وهذا يمثل أرضية خصبة ألي باحث

 :مشكلة البحث

ي لقد أشارت التقارير والدراسات ال ي تناولت قضايا الطفولة وحمايتها إلى العديد من املؤشرات ال 

  ارتفاع معدل حاشت الاختطاف والاختفاء،: تعكس وجود مخاطر تواجه ألاطفال في بي اتهم املختلفة، منها

بمليون طفل مختطف، كما اشارت إلى أن الف ة العمرية ألاكثر   حيث بلغ عدد ألاطفال املختطفين سنويا

طفل يعملون مليون ( 32)عرضة لالختطاف ألاطفال من عمر سنة إل خمس سنوات وأن عدد 

ويكونوا عرضة شنتهان حق م في الحماية ومعرضين لإلخفاء والاختطاف، كما أن ( 2، 2517اليونيسف،)

مليار ( 39)تجارة البشر وبأعضائهم تقف وراءها منظمات غير شرعية تقوم بجني أرباح طائلة تصل إلى نحو 

أن، في حين أن هنان دوش اجازت الاتجار دوشر سنويا بحسب ما أشارت اليها التقارير والتحقيقات بهذا الش

  .التبني : باألطفال تحت مسميات عدة منها

عد مشكلة هامة ُيقتض ح 
ُ
وشحظ الباحثان مما سبة، أن قضية حة الطفل في الحماية من الاختطاف ت

ة دراستها، ألن وجود دراسات من هذا النوع ُيعد ضرورة ُملحة، بهدف إيجاد وتوفير آليات كفيلة بتطبي

التشريعات والاتفاقيات الدولية وكذل  تفعيل دور منظمات الحماية في السعي والعمل الجاد املستشعر 

ألهمية تطبية حة الطفل في الحماية بتمكينه من ممارسة حقه في الحماية بشكل عام، وبما يؤدي إلى 

قتصادية والسياسية ترسيخ حماية هذا الحة في مؤسسات املجتمع التشريعية والتربوية والتعليمية والا

ويقوم بها جميع العاملون فيها، في مختلف أعمال م وأنشطتهم املوج ة نحو الطفل، وبشكل أدق تتحدد 
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دور منظمات حماية الطفولة في تطبيق حق الطفل في الحماية ما : مشكلة البحث بالسؤال الرئيس آلاتي

 من الاختطاف والاختفاء؟

 :أهمية البحث

 في موضوع : ي العديد من الجوانب منهاتكمن أهمية البحث ف
ً
 معرفيا

ً
 فكريا

ً
أن البحث الحالي يقدم إطارا

تطبية حة الطفل في الحماية من الاختطاف والاختفاء، وُيعد محاولة علمية تجرى ألول مرة بحسب علم 

 الباحثان وال ي تركز على تشخيص وتحليل واقع دور منظمات حماية الطفولة في تطبية حة الطفل في

الحماية من الاختطاف والاختفاء، وبالتالي تفيد وتزود صانعي القرار السياس ي واملسؤولين عن حماية 

الطفولة في املؤسسات التربوية، وقيادات الج ات الحكومية وغير الحكومية املعنية بالطفولة وقضاياها، 

لين فيها ممن يتعامل مع ألاطفال، واملنظمات الدولية وإلاقليمية والوطنية املعنية بحماية الطفولة، والعام

 .والباحثانين وامل تمين في مجال حماية ألاطفال

 :أهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى تقديم قائمة مقترحة لدور ملنظمات حماية الطفولة في تطبية حة الطفل في 

  :الحماية من الاختطاف والاختفاء، وذل  من خالل معرفة الاجابة على ألاس لة آلاتية

 ما ألاطر النظرية لحماية الطفولة وحة الطفل في الحماية؟ 

  ما واقع دور منظمات حماية الطفولة في تطبية حة الطفل في الحماية من الاختطاف والاختفاء بحسب

 ما أشارت إليه املصادر والدراسات العلمية والتقارير الدورية؟

 ماية من الاختطاف والاختفاء؟ما دور منظمات حماية الطفولة في تطبية حة الطفل في الح 

 :حدود البحث

يتحدد البحث الحالي، تقديم قائمة مقترحة لدور دور منظمات حماية الطفولة في تطبية حة الطفل في 

 .م2522الحماية من الاختطاف والاختفاء، وتطبية البحث الحالي النصف ألاول من العام 

 :منهج البحث

التحليلي، من خالل القيام بتحليل الوثائة والدراسات والتقارير  استخدم البحث املنه  الوصفي الوثائقي

 إلى استخال  النتائج للممارسة الفعلية التطبيقية لحة الطفل في الحماية من إلاساءة 
ً
وعرض ا، وصوش

والاستغالل والعنف، ليتمكن الباحثان من تقديم قائمة ملنع ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهم ال ي ينبغي 

 العمل على تحقيق اعلى 
ً
 .منظمات حماية الطفولة إجماش

 :مصطلحات البحث

 ملا ورد في اتفاقية حقوق الطفل : الطفل .1
ً
كل "فإنه : م1484يتبنح الباحثان تعريف الطفل وفقا

، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املنطبق  52إنسان لم يتجاوز سن الة 
ً
عاما

 ".عليه

 بأنها ولةمنظمات حماية الطف .2
ً
إحدى التكوينات أو املؤسسات الدولية  :ويعرفها الباحثان إجرائيا

واملحلية املسؤولة عن تحقية الرفاه والحماية للطفل، وال ي أوكل إليها الاهتمام بالتكوين الشامل 

للطفل، والبي ة الحامية له، واملتمثل في منظمات اليونيسف، اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، 

 .العمل الدولية، املفوضية السامية لالج ين، منظمة الصحة العامليةمنظمة 
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 بأنه .3
ً
مجموعة املتطلبات وألاساليب الكفيلة  :حق الطفل في الحماية، ويعرفه الباحثان إجرائيا

بحماية للطفل من جميع أشكال العنف أو إلاساءة أو إلاهمال ويعرض حياة الطفل للخطر 

الاتفاقيات الدولية للطفولة، وال ي ينبغي على منظمات حماية املنصو  عليها في التشريعات و

 .الطفولة إعداد الخطط والبرامج واملشاريع ال ادفة إلى تحقيق ا لجميع ألاطفال

 بأنه .9
ً
  : اختطاف الطفل واختفاءه، ويعرفه الباحثان إجرائيا

او  وهو فعل غير مشررو  يصصرب  ىلرل سرلب الجرائم الماسة بحق الحياة والحرية من 

  ويكرون هلرك  و  خرهه  و عىتقالرىلير   حجرزه  و القرب  استدراج  كل من هرو طلرل  و 

 باستعمال القوة  و الخدا  

 :العوامل  املختلفة  املتسببة في تفش ي ظاهرة اختطاف ألاطفال 

ي الــذي يلعـب دورا كبيـرا فــي انتشـار هــذه الجريمـة و الجــان و:العامةل  الاقتصةةادي وتفشة ي جةةرائم الاختطةاف  

و الذي له اثر غير مباشر على ظاهرة الاجرام عامة و اختطاف  :الفقر :العوامل و ال ي من بينها نجد يتأثر بهذه

بحيـث تقـع جـرائم .يـرغم الـى اللجـوء للجريمـة مـن اجـل قضـاء احتياجاتـه اليوميـة ألاطفال خاصة، فـالفقير قـد

ـــم ألاط الاختطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف و املتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع و هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي املجتمــ 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 ــــة الحساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالالف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .فــ

لالفـراد ممـا  فاشزمات الاقتصادية ال ي تعصف بالبالد تلقي بظالل ا على الحياة الاقتصادية :ارتفاع ألاسعار 

الاجــــرام عامــــة و  يــــؤثر ســــلبا علــــى حالــــة ألاســــعار فارتفــــاع ألاســــعار و غــــالء املعيشــــة مــــن بــــين أهــــم أســــباب ظ ــــور 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم خاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار بهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال و الاتجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ألاطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة ،) ..اختطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ي ،عريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                         (125_121  ،2517فشـ

 :العامل  الاجتماعي وتفش ي جرائم الاختطاف  

يقصـــد بالعوامـــل الاجتماعيـــة الظـــروف ال ـــي تحـــيط بـــالفرد منـــذ حياتـــه وتتعلـــة بعالقاتـــه بغيـــره مـــن النـــاس فـــي 

تنشـئته  ابتداء من ألاسرة ثم املدرسة ومجتمع ألاصدقاء وكـل املؤسسـات ال ـي تسـاهم فـي جميع مراحل حياته

 تساهم في تكوين شخصية إلانسان وتؤثر في توجيه سلوكه ، وتعتبر ألاسرة من أقوى العوامل

 تؤثر في   غالبا ما يونجد أن  ألاسرة  الرئيسية شنتشار هذا النوع من الاجرام و من بينهايعد من العوامل   و  

سري الذي عاشه بسبب طالق الا  نفسية الطفل ذكريات مؤملة عن ماضيه و عن اسرته و عن التفك 

الطفل الحنان و العطف الاسري و  ي  الوالدين و التهميش أو الالمباشة من طرف الام او الاب و كذا فقدان

ان ألاستاذ الذي يؤثر بشكل سلبي على  .عوامل داخل الاسرة تجعل من الطفل شحقا شخصية مجرمة

سي ة من خالل تحقيره أمام زمالئه في القسم ال شخصية الطفل من خالل القسوة الشديدة و املعاملة

 ، 2517فش ي ،عريوة ،)فتظ ر عالمات الاجرام يس م بشكل كبير شحقا في تكوين شخصية الجاني

121_125)                        

 

في كثير من حاشت اختطاف ألاطفال يكتشف بعد التحقية  :  :  وتفش ي جرائم الاختطاف   العومل النفس ي 

السبب وراء ارتكابه لجريمة الاختطاف يعود الى عوامل نفسية و ذل  نتيجة لسلون او  جاني انمع ال

 عاطفي أو خلل عقلي يصاب به الجاني و  ي بواعث نفسية تدفع به الى ارتكاب مثل هذه اضطراب

ح ،دس ،  مصبا) الباعث الانتقامي و دافع الاعتداء الجنس ي:ذل  راجع الى باعثين أساسيين هما و.الجريمة

12) 

 

وتعد هذه الجريمة ظاهرة جديدة عرفت فقط مع بدايات القرن الواحد  :املتاجرة باألعضاء البشرية
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والعشرين  ولم يكن ل ا سابقة  قبل ذل  وذل  بعد التطورات ال ي عرف ا املجال الطبي والجراحي حاليا، 

 ( 982518   شروف ،)'حيذ اتخذت بعض الجماعات املحترفة هذه العمليات  

حينما يكون الثأر هو السبب يأتي هذا النوع من الاختطاف والذي يتميب بأنه يأخذ وقتا  :وإلانتقام  الغيرة 

غالبا ما  املدة ، وفي هذه الحاشت  ألارجح والغالب هو طول  طويال في تنفيذه أو قد يكون ملدة قصيرة ألن

وهنان نوع آخر بارز  .وطمع نفس ي وهو الثأر يكون ألاطفال عرضة ل ا، ويكون ال دف هنا هو تحقية هدف

الانتقامي وعرفت هذه الظاهرة انتشـارا فائقا بسبب تزايد الهجرة مما أدى ارتفاع عدد   من الاختطاف

 (982518   شروف ،) .ألاطفال املخطوفين

 لناس في يقصد بالعوامل الاجتماعية الظروف ال ي تحيط بالفرد منذ حياته وتتعلة بعالقاته بغيره من ا

 :عامل الانحالل ألاخالقي والديني كسبب لجريمة اختطاف ألاطفال-ب

إن انهيار القيم ألاخالقية له أسوأ ألاثر في املجتمعات ما يرفع معدل الجريمة ويس ل على ألافراد ارتكابها 

ياء ال ي أخالقية تمنعه من القيام بذل ، وغياب الوازع الديني من أكبر وأخطر ألاش كون ليس لديه قيم

  1تؤدي شرتكاب الجريمة، 

 :الدراسات السابقة

من خالل البحث املتعمة والتقص ي املستفيض في ألادب النظري والدراسات التربوية والتعليمية 

تبين ندرة الدراسات العربية حسب علم الباحثان ال ي تناولت تطبية حة الطفل في الحماية من 

ن بعض الدراسات املتعلقة بموضوع البحث، على النحو الاختطاف والاختفاء، وسيعرض الباحثا

  :آلاتي

  معرفة آليات تطبية حة الطفل في الحماية باملؤسسات التربوية هدفت إلى  (:8585الحضرمي،)دراسة

ولتحقية أهداف البحث تم استخدام املنه  الوصفي والوثائقي، . اليمنية وفة التشريعات والاتفاقيات الدولية

واستخدم الباحث الاستبانة لجمع البيانات . ستقرائي شستنتاج حة الطفل في الحمايةوالتحليلي، الا 

 من ( 15)واملعلومات من عينة البحث وعددها 
ً
من ألاكاديميين في عدد من الجامعات اليمنية، خبيرا

في املحافظات واملتخصصين في مجال حقوق الطفل وحمايتها في املؤسسات الحكومية املتمثلة بالوزارات ومكاتبها 

وال ي ات التشريعية والقضائية، واملؤسسات غير الحكومية من املنظمات املحلية والدولية املعنية برعاية حقوق 

الطفل وحمايتها العاملة في اليمن، تم اختيارهم بطريقة قصدية، وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات 

لحماية باملؤسسات التربوية اليمنية وفة التشريعات وضع آليات لتطبية حة الطفل في ا: والتوصيات أهم ا

  .والاتفاقيات الدولية

  هدفت إلى تفعيل الحماية القانونية الدولية للطفل وحقوقه إلانسانية في (: 2513السواري،)دراسة

اليمن بصورة عامة، وحقوقه في البقاء والنماء والتطور بصورة خاصة، واستخدمت الدراسة 

ملقارن، با ضافة إلى املنه  الوصفي إلاعالمي، واختيار عينة قصدية من العاملين املنه  التحليلي ا

في البرامج إلاعالمية املتصلة بالطفل، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات 

عدم مالئمة اتجاه القائم باشتصال إلاعالمي اليمني للقيام : ملوضوع الدراسة، ومن أهم نتائج ا

ية الطفل وحقوقه إلانسانية، مع إجراءات الحماية الدولية والقانون الوطني والحاجات بحما

التطبيقية في الواقع، وضعف كفاية التطبية إلاعالمي الجماهيري اليمني كإطار تعزيز واحترام 

 لضمانات وإجراءات الحماية الدولية والوطنية( الطفل)حقوق إلانسان
ً
 .وفقا

                                                           
1
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  هدفت إلى تقييم عدد من املناطة فيما يتعلة بتجنيد ألاطفال  (:8558إسحاق وعثمان،)دراسة

حشد /في القوات أو الجماعات املسلحة لغرض التعرف على الطرق وآلاليات ال ي يتم فيها جذب

ألاطفال للتجنيد والعوامل املحفزة لحشدهم، وشملت الدراسة خمس محافظات  ي ذمار، 

على املنه  الوصفي املسمي واستخدام عينة طبقية  صنعاء، عدن، تعز، إب، واعتمدت الدراسة

 تم اختيارهم بطريقة قصدية، واستخدمت الدراسة الاستبانة واملقابلة ( 1215)مكونة من 
ً
فردا

عدم وجود بيئة : كأداة للبحث في جمع البيانات واملعلومات ملوضوع الدراسة، ومن أهم نتائج ا

م وتنميها وتبعدهم عن التفكير في التجنيد مدرسية محفزة تطلق طاقات ألاطفال ومواهبه

 
ً

والتسرب من املدرسة، ومن ألاسباب املباشرة وغير املباشرة في جذب ألاطفال للتجنيد طوعا

 (.سوء املعاملة ألاسرية –العنف في املدارس –قلة فرص التعليم –انعدام سبل الرزق: )منها

 بع حماية الطفولة وقضاياها ومشكالتها هدفت الدراسة إلى محاولة رصد وتت(: 2554ُحمد،)دراسة

في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، واعتمدت الدراسة على أسلوب وطريقة البحث الوصفي 

 في التحليل، واستخدمت الاستبانة، ومن أهم  -التحليلي-
ً
كما شكل املنظور السسيولوجي أساسا

اية حقوق إلانسان عامة وحقوق يوجد تطور تشريعي قانوني كبير يسير في صالح حم :نتائج ا

املرأة والطفل خاصة، كما يوجد اهتمام بتنمية وتطوير البنى املؤسسية في مجال الطفولة، 

مثل إنشاء املجالس العليا أو اللجان الوطنية للطفولة، ويفتقد العمل مع الطفولة التنسيق 

 .والتشبيك بين الجهات العديدة العاملة في هذا املجال

 :راسات السابقةاستعراض الد

اتفة البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة من حيث املنه ، بينما اختلف من حيث ال دف 

واملجال، حيث ينفرد البحث الحالي بالتركيب على تحديد قائمة لدور منظمات حماية الطفولة من 

وال ام، وقد استفاد الاختطاف والاختفاء، حيث لم يسبة إجراء مثل هذا البحث في هذا املجال الحيوي 

البحث الحالي من تل  الدارسات السابقة رغم الاختالف عنها في بناء فكرة البحث، وتدعيم إطاره 

النظري، وشحظ الباحثان من خالل البحث في ثنايا وطيات ألادب النظري والبحوث والدراسات التربوية 

 ندرة الدراسات العربية على حد علم ال
ً
باحثان ال ي تناولت جانب تطبية حة والتعليمية، ظ ر جليا

الطفل في الحماية من الاختطاف والاختفاء بمجال منظمات حماية الطفولة، في حين وجدت وفرة في 

الدراسات ال ي تناولت حقوق الطفل بشكل عام، فسعى هذا البحث الى دراسة املوضوع من جوانب 

  .طفال واختفائهممختلفة بحسب ما يتناسب مع طبيعة الواقع ظاهرة اختطاف ألا 

 :الخلفية النظرية للبحث

أثمر سعي املنظمات الدولية املعنية باألطفال، وخاصة منظمة اليونيسيف إلى إصدار الجمعية : الطفولة

م الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ال ي تعد أكمل 1484العامة لألمم املتحدة في العشرين من نوفمبر عام

(. 32، 2551اليونسكو،)ق إلانسان، وأهم محطة في مسيرة حقوق الطفل النصو  ال ي تشكل مدونة حقو 

إلى أن ( 17، 2518الحضرمي،)وأشار كما أن هذه املرحلة اتسمت باشهتمام الكبير في حقوق الطفولة، 

مرحلة الطفولة تعد مرحلة مبكرة من مراحل نمو إلانسان، تتميب بالنمو الجسمي السريع، ومن خالل ا 

كما أن أهمية حصول ألاطفال على حقوق م . ح الرئيسة لشخصية الفرد، ومن هنا تبرز أهميتهاتتكون املالم

وفة احتياجاتهم ألاساسية وحمايتهم في كل مرحلة من مراحل نموهم، وأن أي اختالل في التطبية يؤدي 

 إلى تشويه مستقبل املجتمع ككل، إذ إن املجتمعات استشعرت ذل  وسعت إلى تتويج مسا
ً
عيها تجاه حتما
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، بالتبامن مع التطور في متطلبات الحياة 
ً
 فشي ا

ً
أطفال ا واتخاذ التدابير وإلاجراءات الالزمة لحمايتهم شي ا

 .إلانسانية

أشارت عدد من الدراسات وألابحاث واملصادر العلمية إلى أهمية حقوق : أهمية حة الطفل في الحماية

من كونه يمثل حجر أهمية حة الطفل في الحماية تنطلة  ،(7، 2511شني،)، منها دراسة الطفل وحمايتها

ألاساس في بناء ألاسرة، وبدورها  ي اللبنة أو الوحدة ألاساسية لبناء املجتمعات وألامم، وأن تأهيله لتحمل 

، إن (2516)ك ينة كدراسة . مسؤولياته كرجل املستقبل، يحتم على املجتمع الدولي إحاطته بالعناية الالزمة

ألن الطفل الذي يتمتع بحقوقه اليوم ، و في تأثير مرحلة الطفولة على سلون الطفل ومستقبلهتكمن أهميتها 

بنح عليه آلامال في الر ي بالبشرية مع تحقية السلم والاستقرار في املستقبل
ُ
وتبرز أهمية  .دون تشويه، ت

الطفل وحاجته لالهتمام حماية حقوق الطفل في أنها صارت ال م الشاغل لإلنسانية، فهي تنظر إلى ضعف 

، وتؤكد (17، 2513السواري،) والحماية خالل مرحلة طفولته، ح ح يصبح في املستقبل مواطنا صالحا

ألاديان السماوية وفي مقدمتها إلاسالم على أهمية حة الطفل في الحماية، بمنع إهدار دماء ألاطفال، 

ان لألرض، بدءا من قصة سيدنا إسماعيل شستمرار الحياة، تطبيقا للحكمة إلال ية في إعمار إلانس

َدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم 
َ
  ، إلى إيقاف وتجريم وأد ألاطفال، ﴿(سورة الصافات)﴾،﴾157﴿﴿َوف

ُ
ْوُءوَدة

َ ْ
ا امل

َ
َوِإذ

ْت 
َ
ْت ﴾٨﴿ ُسِ ل

َ
ِتل

ُ
نٍب ق

َ
ِيّ ذ

َ
قُتلوا (سورة التكوير)﴾،﴾٩﴿ ِبأ

َ
، وأن ش مبرر لذل  بسبب فقر أو حرب ﴿َوش ت

وشدَ 
َ
بيًراأ

َ
ُ م كاَن ِخطً ا ك

َ
تل

َ
م ِإنَّ ق

ُ
ُ م َوِإّياك

ُ
رُزق

َ
حُن ن

َ
 ِإمالٍق ن

َ
شَية

َ
م خ

ُ
، ومما يعزز (سورة إلاسراء)﴾،﴾١٣﴿ ك

   .أهمية حقوق الطفل قيام املجتمع الدولي بإصدار التشريعات والاتفاقيات لحمايتها وصونها من الانتهان

 

، وفق ما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في الحماية من الاختطاف والاتجار به

 :م5222

 -:على الحقوق آلاتية( 31،36)نصت املواد 

  ،باتخاذ الدول ألاطراف جميع التدابير املالئمة الوطنية والثنائية منع اختطاف وبيع ألاطفال

ي واملتعددة ألاطراف ملنع اختطاف ألاطفال، أو بيع م أو الاتجار بهم، ألي غرض من ألاغراض أو بأ

 .شكل من ألاشكال

  تحمي الدول ألاطراف الطفل من سائر أشكال الاستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاة

 .الطفل

ومن هذا املنطلة، وجد الباحثان، أن الاتفاقية أرست في مجال حماية ألاطفال من العنف، 

اشت إلانسانية، أفراد والاستغالل، وإساءة املعاملة، وإلاهمال أولوية ملحة لجميع العاملين في الح

 من الاختصاصيين في مختلف القطاعات
ً
 واسعا

ً
مما يستوجب التخطيط بشكل جيد . ومؤسسات ونطاقا

وفعال، وأن تتوافر القدرة على قياس ما إذا كانت تبلغ ألاطفال وتحميهم بصورة مالءمة، وفي العمل 

على ألامد البعيد، عندما تنتهي إلانساني، ينبغي الحر  على تقوية ألانظمة ال ي تحمي ألاطفال 

 (.1، 2512مجموعة حماية الطفل،)الاستجابة لحاشت الطوارئ، 

 :لتحقية ال دف الفرعي الثاني للبحث، املتمثل با جابة على السؤال

 ما واقع دور منظمات حماية الطفولة في تطبيق حق الطفل في الحماية؟

 على املستوى الدولي ( بحسب اعتقادهما)حماية قام الباحثان بتناول دور عدد من أهم منظمات ال
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والعربي ، ال ي ل ا دور مباشر أو غير مباشر في تطبية حة الطفل في الحماية، ويمكن استعراض ا على 

 :النحو آلاتي

  (:اليونيسف) منظمة ألامم املتحدة للطفولة وألامومة .1

البلدان النامية على تحسين نوعية  العمل ألاساس ي الذي تضطلع به اليونيسف هو مساعدة حكومات

بلد، وتتعاون في هذا املجال مع ( 155)حياة أطفال ا، وتقدم مساعدتها لبرامج ألاطفال في أكثر من 

، وتحدد الاتفاقية ( 84، 1443حسني،)ال ي ات الدولية التابعة ألامم املتحدة كل حسب تخصص ا،

الدولي وإلاقليمي والوطني، واعتمدتها كإطار  الدولية لحقوق الطفل سياسة اليونيسف على املستوى 

لتحديد استراتيجيات الدفاع عن حقوق الطفل وحمايته من خالل سعيها إلى وضع حد لالنتهاكات   عام

املوج ة ضد ألاطفال وإنشاء شبكات وآليات لرصد حاشت الانتهاكات ال ي يتعرض ل ا ألاطفال وتخطيط 

ملبذولة في ذل ، كما أعطت ل ا بعدا استراتيجيا جديدا لعمل ا نحو وبرمجة ومراقبة وزيادة املج ودات ا

تحقية ألاهداف الخاصة بتنمية ألاطفال والتعبير عن الحاجات ألاساسية ل م، وكذل  مواضيع ومسائل 

التدخل كسوء التغذية، وفيات ألاطفال، التهميش وسوء املعاملة والعنف تجاه ألاطفال 

  (.UNICEF,2000,9)وغيرها،

ما سبة يرى الباحثان أن منظمة اليونيسف تعّد من أهم املؤسسات التابعة لألمم املتحدة م

 ألنها تتمتع بمسؤولية 
ً
كونها املعنية بحماية حقوق الطفل في البلدان النامية وحاشت النباع املسلح، نظرا

في الاتفاقية  تجاه الجمعية العامة لألمم املتحدة فيما يخص رعاية وحماية حقوق الطفل املتضمنة

 .الدولية لحقوق الطفل، واعتبارها منظمة متخصصة أنشئت ل ذا الغرض

 :اللجنة الدولية للصليب ألاحمر .2

 :تقوم اللجنة الدولية للصليب ألاحمر بأدوار في حماية ألاطفال ومنها ما يأتي

وقت  تؤدي اللجنة الدولية للصليب ألاحمر م ام ا إلانسانية لصالح ألاطفال بصفة خاصة في .1

الحرب أو الحروب ألاهلية أو الاضطرابات الداخلية، فإنها لم تنتظر صدور النصو  القانونية 

لحماية ألاطفال في النباعات املسلحة، قبل أن تباشر عملياتها ال ي تهدف إلى حماية ألاطفال، ففي 

، 2555سنجر،) جميع النباعات استبقت مبادرات اللجنة الدولية إقرار الحماية القانونية لألطفال

116.) 

إعطاء العناية باألطفال أولوية مطلقة، فهي تدرن عند تقديم املساعدة الطبية والغذائية  .2

 بحسب مقدار معاناته، وأن ترتبط أولوية 
ً
 مناسبا

ً
لألطفال، أنه من الواجب أن يتلقى إلانسان عونا

لتبم به ال الل ألاحمر أو تقديمه بالسرعة ال ي تتطلبها حالته، وهذا هو املعيار الوحيد الذي ي

 (.99، 1489بكتيه،)الصليب ألاحمر بإتباعه عند تقديم خدماته 

الاهتمام بترابط وحدة العائلة وإعادة ألاطفال إلى أهل م، خاصة في ظل أوضاع النباع الحديثة  .3

ة ، والتغلب على معانا(3، 1444سوماروغا،)واملعقدة، وال ي تتبايد فيها حاشت تفرق شمل ألاسرة 

  (.952، 2555ديالبرا،)ألاطفال في هذه الحالة، 

 للبحث  .9
ً
حصر ومتابعة جميع ألاطفال الذين تفرقوا عن عائالتهم أينما كانوا، كما أنها تنش ئ نظاما

عن ألاهل، وتوجيه نداءات إلى ألاهل الذين يبحثون عن أطفال م، لكي يتصلوا بأقرب مكتب 
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يل رسائل الصليب ألاحمر ال ي كتبها ألاطفال إلى للصليب أو ال الل ألاحمر، با ضافة لتوص

  (.1، 1447اللجنة الدولية للصليب ألاحمر،)العناوين القديمة للوالدين 

فقد . القيام بالزيارات إلى ألاشخا  وألاطفال املحرومين من حريتهم، وإلى معسكرات أسرى الحرب .1

أو لألسر، وهنا تقوم اللجنة الدولية  يتعرض ألاطفال عند مشاركتهم في ألاعمال العدائية لالعتقال

 للمادة 
ً
من اتفاقية جنيف الثالثة، فتعمل على  126للصليب ألاحمر بزيارة هؤشء ألاطفال طبقا

ضمان احترام القواعد ال ي تخول حماية خاصة لألطفال، وتؤكد أيضا على ضرورة مراعاة قدرتهم 

  (.226، 2559سند،)ح م املحدودة بحكم سنهم، الذي يتطلب اتخاذ تدابير لصال

اللجنة الدولية للصليب ألاحمر تعّد من أهم ال ي ات الدولية املعنية بحماية حقوق  أي أن؛

الطفل في حاشت النباع املسلح، ووسيلة فاعلة لتأكيد حقوق الضحايا وحماية حياتهم وإغاثتهم في 

تشريعات ويسود البلدان أصعب الظروف، وهو ظرف النباع املسلح الذي تسقط فيه القوانين وال

 
ً
الفو  ح وفقدان هيبة القانون، ويزيد أعداد الضحايا فيه وخاصة بين الف ات الاجتماعية ألاشد ضعفا

  .و ي ف ات النساء وألاطفال املعرضين للمخاطر وانتهان حقوق م

  :مجلس ألامن الدولي .3

الرئيسة فيما يتعلة بحفظ ُيعد مجلس ألامن أحد آليات وأج زة ألامم املتحدة وصاحب املسؤولية 

كما يعد قرار مجلس ألامن رقم (. 1، 2551أبوحجازة،)م 1496السلم وألامن الدولي، وتم إنشاءه عام 

أول قرار يعترف بالتأثير العام والسلبي للصراعات املسلحة على ألاطفال، وما يترتب على ( 1444)1261

ة املستدامة، بعدم م اجمة املدارس ذل  من آثار طويلة ألاجل على السالم وألامن والتنمي

واملستشفيات وعدم استخدام ألالغام ألارضية، وعدم تجنيد ألاطفال أو استخدام م كجنود، مما 

 (.UN,2018. )يجعل م معرضين ملخاطر إلاساءة والاستغالل والعنف

( 2551)1612، (2559) 1134من هذا القرار وفي قراراته ( 4)كما أكد مجلس ألامن في البند 

على الدول ألاعضاء وضع حد لظاهرة إلافالت من العقاب، وأن تحاكم املسؤولين عن الجرائم الفظيعة 

املرتكبة في حة ألاطفال، والقيام كلما أمكن، باستثناء هذه الجرائم من أحكام العفو العام والقوانين 

مه بحماية ألاطفال من إلى أن مجلس ألامن أعلن التبا ،(65، 2525الحضرمي،)وأشار . املتصلة بذل 

عواقب وأضرار الحرب، ونظرا ألهمية قرارات مجلس ألامن على الصعيد الدولي، نجد أن الدول قد 

 لتأثيره على الرأي العام وشستجابة 
ً
ترغب أو تتحاش ح بحسب الحالة صدور قرار من مجلس ألامن، نظرا

 
ً
 على أن ميثاق ألامم املتحدة ينص على ألاج زة ألاخرى في املنظمة الدولية بمتابعة تنفيذه، هذا فضال

وأن تتقدم " يتع د أعضاء ألامم املتحدة بقبول قرارات مجلس ألامن وتنفيذها وفة هذا امليثاق: "أنه

ألامم املتحدة اتج ت نحو الاهتمام بحماية ألاطفال املتأثرين بالنباع  أي أن؛. بتقارير بشأنها إلى املجلس

لى املبادئ ألاساسية شتفاقية حقوق الطفل أو على قواعد ومبادئ القانون املسلح ليس بمجرد التأكيد ع

 .الدولي إلانساني، بل بدأت تتخذ من الخطوات ما يترجم هذه الحماية بصورة عملية

 :منظمة العمل الدولية .9

تعتبر منظمة العمل الدولية من الوكاشت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ال ي ل ا خبرة واسعة في 

م، ومن بين نشاطاتها القضاء على عمل ألاطفال بوضع قواعد 1414مجال العمل، حيث أنشئت في عام

وتس م في سن تشريعات العمل، وقد أصبحت (. ILO,2001,2)دولية على شكل اتفاقيات أو توصيات 

هذه املنظمة تتخذ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل دليل عمل تسترشد به في تطبية وحماية 
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، ول ذا فقد قامت هذه املنظمة بدور فعال في توحيد تشريعات العمل (Hector,1997,48)قوق الطفلح

 (.155، 2551خديجة،)في الدول العربية 

العمل على مكافحة عمالة ألاطفال ومنع استغالل م فإن ذل  يعتمد على توافر  بمعنى أن؛

ت العمالية وأرباب العمل واملنظمات غير إلارادة السياسية للسلطات الداخلية بالتعاون مع املنظما

الحكومية وكل الفاعلين في املجتمع املدني، وأن منظمة العمل الدولية تساعد بشكل غير مباشر في 

تطبية حقوق الطفل وحمايته من الاستغالل الاقتصادي الذي يؤدي الى تعرض الطفل ملزيد من 

والزامية التطبية من خالل الاتفاقيات ال ي تصدر  الاساءة والاستغالل في مجاشت متعددة، وتحظى بقوة

  .عن املنظمة وتصادق عليها الدول ألاطراف

 :املفوضية السامية لالجئين .1

يتمثل دورها في ضمان حماية الالج ين على املستوى الدولي والبحث عن حلول دائمة ل م، وللقيام 

نونية وتتعاون مع ألاج زة ألاخرى، وتقوم بم ام ا تعمل على تقديم املساعدة املادية وإلارشادات القا

بوضع سياسات ومبادئ رئيسة خاصة باألطفال الالج ين من أجل تحسين القواعد املتضمنة في 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وضمان الحماية من إلاساءة والاستغالل والعنف والتطبية والحلول 

 .الطفل الفضلىالدائمة تجاه ألاطفال الالج ين ال ي تدعم مصلحة 

املفوضية السامية لالج ين تعد مؤسسة أممية تختص بشؤون الالج ين والنازحين أثناء  أي أن؛

الصراعات والحروب بتقديم الرعاية والحماية لألطفال الالج ين بشكل خا  و ي بذل  تتكامل مع 

ما فيهم ألاطفال بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مجال حماية الطفل الالجئ والنازح، ب

 .املنفصلين عن أسرهم، وغير املصطحبين ايضا، والعمل دون حرمانهم من حقوق م

  :منظمة الصحة العاملية .6

تعمل هذه املنظمة من أجل أن يبلغ كل إنسان أحسن مستوى ممكن من الصحة الجسمية 

ل  بالتركيب على والعقلية، ويتضمن نشاط ا اهتماما باألطفال بضمان حق م في الصحة والعالج، وذ

و ي استراتيجية معتمدة بالتعاون مع ... مكافحة ألامراض املتعددة كسوء التغذية، الكزاز، إلاس ال

، وتبحث عن ألاسباب الرئيسة لوفيات ألاطفال وألامراض (اليونيسف)منظمة ألامم املتحدة للطفولة 

 .ال ي تصيبهم وأساليب الوقاية منها

وق الطفل بالنسبة للوكاشت املتخصصة  ي إحدى انشغاشتها، أما ، يتبين أن حقفي ضوء ما سبق

اليونيسف فتعتبر حقوق الطفل هدفا رئيسا في إطار عمل ا وسر وجودها، غير أن عمل ا وتعاونها يبقى 

ضرورة ملحة  عمال حقوق الطفل بصفة أكثر فعالية، وذل  بتقديم املساعدة التقنية للدول وتحديد 

الحقوق الواردة في الاتفاقية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لألطفال،  الاحتياجات وتفعيل

ال ادفة إلى بلوغ الدول القدرة على توفير الحماية لألطفال ومنع العنف ضدهم وما يترتب عليه من آثار 

 .سلبية على الطفل واملجتمع

 :املجلس العربي للطفولة والتنمية .7

التنمية منظمة عربية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية تعمل في مجال املجلس العربي للطفولة و 

الطفولة وما يتصل بها، تدعم وتنسة الج ود الحكومية وألاهلية وتشجع على تبني ألافكار والدراسات 

واملشاريع املقررة لرعاية ونماء ألاطفال في الوطن العربي، والعمل على إدماج م ضمن خطط ومشاريع 

وقد تزامن تأسيس املجلس العربي للطفولة والتنمية مع الج ود العربية . ألاقطار العربيةالتنمية في 
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والدولية  قرار اتفاقية حقوق الطفل وبدأ يباشر ج وده بالتنسية والتعاون مع جامعة الدول 

املجلس العربي )العربية واملكتب إلاقليمي ملنظمة اليونيسيف للنهوض بأوضاع الطفولة العربية 

 (.1، 2551طفولة والتنمية،لل

م بهدف 1484وقد بدأ املجلس بإصدار التقارير السنوية عن واقع الطفولة العربية منذ العام 

التعرف على أوضاع الطفل العربي في مختلف املجاشت ومتابعة التقدم املحقة لتنفيذ اتفاقية حقوق 

اهر ال ي يعيش ا الطفل العربي وتحليل الطفل وإلاعالن العالمي، وكذل  أيضا تحديد املشكالت والظو 

  (.12، 2557منظمة اليونيسف،)أسبابها وأعراض ا واقتراح سبل عالج ا والوقاية منها 

توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات ال ي تركز على دور منظمات حماية الطفولة  :الاستنتاجات

 :، تتلخص باآلتيفي تطبية حة الطفل في الحماية من الاختطاف والاختفاء

أن تطبية حة الطفل في الحماية في العصر الراهن لم تعد مسألة اختيارية، بل أصبحت مطلب حيوي  .1

وضروري لزيادة القدرة املؤسسية ملنظمات حماية الطفولة في القيام بأدوارها في حماية الطفولة من 

 .الاختطاف والاختفاء

من الاختطاف والاختفاء املشرع   ة الطفل في الحمايةتس م أدوار منظمات حماية الطفولة في تطبية ح .2

في تحديث التشريعات والقوانين ذات الصلة، ومواكبتها في تحسين واقع الطفولة وحماية حقوق ا من 

    .الانتهاكات

 إلى ما تمخض عنه البحث من استنتاجات يوص ي الباحثان باآلتي: التوصيات
ً
  :استنادا

 ات ذات العالقة وصناع القرار اعتماد التخطيط إلاستراتيجي في تبني املنظمات الداعمة والج 

مجال تطبية حة الطفل في الحماية من الاختطاف والاختفاء، وتوفير أوجه الدعم وإلامكانات 

 .الالزمة

  ضرورة قيام منظمات حماية الطفولة بدعم ألادوار الريادية ملنظمات املجتمع املدني واملبادرات

ستوى الوطني لإلس ام الفاعل لتطبية حة الطفل في الحماية من الاختطاف املجتمعية على امل

والاختفاء، وفي دعم ومناصرة إقرار قانون ال ي ات الوطنية املستقلة لحقوق إلانسان املتضمن 

  .إنشاء مراصد وطنية لحقوق الطفل

 ليلية، بما يحقة ضرورة عقد املؤتمرات التقييمية والدراسات العلمية وألابحاث التشخيصية والتح

 مصلحة الطفل الفضلى وتقييم أوضاعه في البي ات واملختلفة

  تظافر الج ود املجتمعية للمطالبة بدسترة حقوق الطفل في البلدان العربية وإعطاءها القيمة

إلالزامية في التطبية ومنها حة الطفل في الحماية وضمان منع ظواهر الاختطاف وإلاساءة 

طفال واستخدام ألاطفال في التسول وأعمال السخرة، وأهم ا اتفاقية والاستغالل والعنف لأل 

 .حقوق الطفل والبروتوكوشت امللحقة بها

  أن تعمل منظمات حماية الطفل على نشر الثقافة املعززة لتطبية حة الطفل في الحماية إجماش

تمعية وتسخير ومن اختطاف ألاطفال واختفائهم بين أوساط املجتمع واملؤسسات التربوية املج

  .أوجه الدعم إلاقليمية والدولية املوجه نحو الطفولة وتحسين ظروف ا والحد من معاناتها
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 :في ضوء ما سبة يقترح الباحثان إجراء الدراسات والبحوث العلمية آلاتية :ملقترحات

اية إجراء دراسة علمية تهدف إلى وضع استراتيجية مقترحة لتطبية حة الطفل العربي في الحم .1

   .من الاختطاف

إجراء دراسة علمية تهدف ملعرفة أسباب انتشار ظاهرة اختطاف ألاطفال واختفائهم بين أوساط  .2

  .املجتمع العربي

إجراء دراسات تهدف إلى ملعرفة أسباب انتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع وعمالة ألاطفال  .3

 .في املجتمع العربي وطرق معالجتها

 

 :املراجع واملصادر

 القرآن الكريم. 

 صنعاء, دار الحكمة للطباعة والنشر. ألابعاد الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة تجنيد ألاطفال(.2512),إسحاق وعثمان ,

 .اليمن

 سويسرا, مع د هنري دونان، جنيف. القانون الدولي إلانساني، تطور ومبادئ(.1489.)جان, بكتيه. 

  للفصل السابع من امليثاق، وتنفيذها في إدماج قرار (.2551)أبو حجازة، أشرف عرفات 
ً
ات مجلس ألامن الصادرة طبقا

 .1، دار النهضة العربية، القاهرة،  النظم القانونية الداخلية للدول ألاعضاء

  منشأة املعارف با سكندرية، القاهرةحقوق الطفل في التشريع الدستوري والدولي(. 1443)حسني، نصار ،.  

  للتشريعات والاتفاقيات (2525)الحضرمي، فضل قاسم 
ً
، آليات تطبية حة الطفل في الحماية باملؤسسات التربوية وفقا

 .، اليمن(53)مجلة الجامعة الوطنية العددالدولية، 

 سلسلة الدراسات , قضاياها ومشكالتها في دول مجلس التعاون واليمن: حماية الطفولة(. 2554.)نورية علي, ُحمد

, املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل والش ون الاجتماعية بدول مجلس التعاون , (5)ط, (02)العدد, الاجتماعية

  .البحرين

 كلية رسالة ماجستيردور منظمة العمل الدولية في تطوير القانون الدولي الاجتماعي، (. 2551.)درا ي هبة, خديجة ،

 .الجزائر, جامعة الجزائر, الحقوق 

 دراسات في القانون الدولي إلانساني، ية للصليب ألاحمر والقانون الدولي إلانسانياللجنة الدول(.2555.)ديفيد, ديالبرا ،

 .دار املستقبل العربي

 دراسات في القانون الدولي إلانساني، دار املستقبل  حماية ألاطفال في حاالت النزاع املسلح،(. 2555.)ساندرا , سنجر

 .بيروت, العربي

 القاهرة, دار النهضة العربية, 2، طة لحق إلانسان في السالمة الجسديةالحماية الدولي(.2559.)حسن سعد, سند. 

  دراسة في القانون : الحماية القانونية لحقوق الطفل ودور إلاعالم في معالجة قضاياها(.2513)أحمد محمد , السواري

 .مصر ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،أطروحة دكتوراهالدولي لحقوق إلانسان والتشريعات اليمنية، 

  مطبوعات الاتحاد الدولي للصليب ألاحمر وال الل ألاحمر. (7)العدد, مجلة إلانساني(.1444)سوماروغا، كورنيليو. 

 الجزائر, جامعة بسكرة, ، كلية الحقوق رسالة ماجستير, الحماية الدولية لحقوق الطفل(.2511.)ميلود, شني. 

 ،انتهان للقانون الدولي إلانساني وقانون حقوق إلانسان، : املسلحةالعنف الجنس ي في النباعات (. 2519)غاجيولي، غلوريا

  املجلة الدولية للصليب ألاحمر،

 دراسة في كتاب القانون الدولي إلانساني، تطبيقاته . التعريف بالحركة الدولية للصليب ألاحمر(.ت.ب.)معين, قسيس

 .حمرعلى الصعيد الوطني ألاردني، منشورات اللجنة الدولية للصليب ألا 

  الظاهرة وعالج ا واقع   يفزائر سوسيولوجية جلا يفظاهرة اختطاف األطفال فنش ي حنان عريوة نسمة  

  2017-03-501مارس 17مجلة تاريخ العلوم العدد  
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  بين العوامل واآلثار(ظاهرة اختطاف االطفال في املجتمع الجزائري انة جامعة خميس ملي/ دكتوراه في علم الاجتماع /مصبايح فوزية . د )

الجزائر(  

 ألاسباب، ألاغراض، وآلية املكافحة في ظل القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية: شروف مراد جريمة اختطاف ألاطفال 

  2518العدد الخا  ماي   –مجلة آفاق للبحوث والدراسات 

  

  ير غير منشورة، كلية رسالة ماجست. حقوق الطفل بين الشريعة إلاسالمية والقانون الدولي(.2516.)ك ينه، العسكري

 .الحقوق، جامعة بوقرة بومرداس، الجزائر

 املالحظات والتوصيات حول التقرير الدوري الرابع حول أوضاع ألاطفال في اليمن(.2519.)اللجنة الدولية لحقوق الطفل. 

 داء للمجلس العربي تقرير ألا .نحو تطبيق إلاعالن العربي والعاملي للطفولة (.2551.)املجلس العربي للطفولة والتنمية

 .للطفولة والتنمية، القاهرة

  متاح على قرارات مجلس ألامن الدولي بشأن اليمن،  (.2514)منظمة ألامم املتحدةwww.un.org/ar. 

 ــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ حماية الطفل باليونيسف، العمل من أجل إنهاء إلاساءة والاستغالل الجنسيين لألطفال،  (.2525. )ــ

 .نيويورن

  اليمن, سلسلة أطفال تحت النار. يوم من الطفولة املفقودة5555مولود في زمن الحرب  (.2518)منظمة اليونيسف. 
 ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .دليل املدارس الصديقة للطفل(. 2557)ـــ
  كل البشر(.2551)منظمة اليونسكو. 

  في اليمن،  التقرير الوطني الشامل حول حقوق الطفل( 2513)هي ة التنسية للمنظمات اليمنية لرعاية حقوق الطفل

  تقرير مشترك للمنظمات غير الحكومية مقدم ملجلس حقوق إلانسان التابع لألمم املتحدة

  مسودة التقرير البديل الخامس حول أوضاع ألاطفال ( 2518)هي ة التنسية للمنظمات اليمنية لرعاية حقوق الطفل

 .صنعاء، اليمن في اليمن،

  صنعاء، اليمن تقرير حول أوضاع ألاطفال في اليمن، (.2521)ق الطفل هي ة التنسية للمنظمات اليمنية لرعاية حقو. 

  الجم ورية اليمنية(. 91)قانون حقوق الطفل رقم ( 2552)وزارة العدل، العالقات العامة. 

 :املراجع ألاجنبية
 ILO,(2019), World Alliance Against the Worst Forms of Child Labor "Work", ILO Magazine (14). 

 Hector G.Bartolomei et Alain Euzeby,(1997), The International Labor Organization, What do I know? PUF,Paris. 

 Ligiero, D., Hart, C., Fulu, E., Thomas, A., & Radford, L. (2019). What works to prevent sexual violence against children: 

Executive Summary. Together for Girls.  

 UNICEF (2020) A new era for girls: Taking stock of 25 years of progress, UNICEF/ UNWomen/Plan International: New 

York. 

 WePROTECT (2018) Global Threat Assessment (2018) WePROTECT Global Alliance, London. 

 WHO (2019) RESPECT women: Preventing violence against women, Geneva: World Health Organization. 

  :املواقع إلالكترونية

 www.arabhumanrights.org/cbased/ga/child-optional2.protoco00a. 

 www.unicef.org/yemen  

 www.reuters.com www.yemeneg.com 

 www.yemen.gov.ye 

 www.unocha.org  

 www.un.org/ar/universal-de 

 

 

http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/child-optional2
http://www.unicef.org/yemen
http://www.yemeneg.com/
http://www.yemen.gov.ye/
http://www.unocha.org/
http://www.un.org/ar/universal-de
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 . ماية حق الطفل املختطف في املجتمع الجزائري دور الوسيلة إلاعالمية في ح

The role of the ma in protecting the right of the kidnapped Child in 

Algerian society. 

 ميلودي فتيحة 

 الجزائر/طالبة دكتوراه ، جامعة بلحاج بوشعيب ،عين تموشنت 

 :امللخص

ودة منةةذ سةةنوات ،ولكةةن انتشةةرت بكوةةرة فةةي نونةةة ألاخيةةرة مةةن خةةال ل يعةةد الاعتةةداء علةةى الطفةةل مةةن الجةةرائم القديمةةة املوجةة

تزايةةةد عةةةدد حةةةاالت اختطةةةاف ألاطفةةةال ومةةةا يصةةةاحبها مةةةن اعتةةةداءات أخةةةرى تصةةةل إلةةةى حةةةد إزهةةةاق أرواحهةةةم بةةةدم بةةةارد ،حيةةةث 

 .ساهم الانفتاح إلاعالمي للترويج لها وأعلن عنها كظاهرة اجتماعية 

كانة مميزة في املجتمع باعتباره يمثل ألاغلبية الكبرى ووصفه أنه زينة حيةاة الةدنيا  إال إذا كان حماية الطفل تحظى بم      

أن حقوقةةه مهضةةةومة رغةةةم الحقةةةوق التةةةي أقرتهةةةا النصةةةوص القانونيةةة والاتفاقيةةةات الدوليةةةة وإلاقليميةةةة ،وعليةةةه تبحةةةث هةةةذه 

عريةةف بحقوقةةه مةةن جهةةة أخةةرى ،ذلةةك الدراسةةة فةةي جانةةب واحةةد قةةد يكةةون وسةةيلة صةةائبة فةةي الةةدفاع عةةن حقةةه مةةن جهةةة والت

يتجلى في الوسيلة إلاعالمية سواء التقليدية منها أو الحديثة ،فهل لهذه ألاخيةرة أن تعةرف املجتمةع الجزائةري بتلةك الحقةوق 

 .وتعمل على حمايهها بطرقها الاحترافية 

 .املجتمع الجزائري –حقوق الطفل  –الاختطاف -الطفل  -إلاعالم: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

      Child abuse is one of the old crimes That have existed for years ,but it has 

spread widely in recent times through the increase in the number of cases of 

kidnapping of children and the accompanying other attacks that amount to the 

death of their lives in cold blood, as the media openness contributed it  to 

promoting it and announced it as a social phenomenon. 

       If Child protection enjoys a privileged position in society as it represents the 

great majority and describes it as an adornment of the life of the world ,but its 

rights are inferior despite the rights  approved by legal texts and international 

and regional agreements ,and accordingly this study examines one aspect that 

may be a correct way to defend his right on the one hand and definition on the 

other hand ,this is reflected in the media ,whether traditional or modern,so Can 

the latter know the Algerian society about these rights and work to protect them 

in their Professional ways . 

Key words: : Media –Children –Kidnapping –Children’s –Algerian society. 
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 :مقدمة

إن ألاطفـــــــــــــــــال هبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد هللا عــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل وزينـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــدنيا ،وتعـــــــــــــــــد الطفولـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــم 

مراحــــــــــــــــل الحيــــــــــــــــاة ، حيــــــــــــــــث يســــــــــــــــتوجب الحمايــــــــــــــــة الالزمــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــذه الف ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن مختلــــــــــــــــف الجــــــــــــــــرائم ال ــــــــــــــــي 

ـــالم ،2 تطــــــــــــــــورت وتنوعـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــع تطـــــــــــــــــور الوقـــــــــــــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــائل إلاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت وســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أولـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه الف ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة هــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا لحمايـ ــ ــ ــ ــ ــ وتكريســ

ــــنوات بم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ دت ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف ، حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل املختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي حمايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف أنواع ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  2512،2513ختلـ

إلـــــــــــــــى غايـــــــــــــــة بدايـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــنة تبقـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــنوات تحمـــــــــــــــل ذكريـــــــــــــــات أليمـــــــــــــــة جـــــــــــــــدا راســـــــــــــــخة ......

ـــــاآلش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذات أكبادهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدت فلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي فقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائالت الجزائريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  مبمخيلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء موجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدموع جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والــ

ـــاح إلاعال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهم الانفتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال ، حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ألاطفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهرة اختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا كظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن عنهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وأعلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرويج ل ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي للتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــ

ـــــذا اجتماعيــــــــــــــــــة ،وبــــــــــــــــــالرجوع إلــــــــــــــــــى املجتمــــــــــــــــــع الجزائــــــــــــــــــري نالحــــــــــــــــــظ ارتفــــــــــــــــــاع مؤشــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذه الجريمــــــــــــــــــة ، ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهـ

راجــــــــــــــــع إلــــــــــــــــى عــــــــــــــــدة أســــــــــــــــباب منهــــــــــــــــا إشــــــــــــــــباع الرغبــــــــــــــــات الجنســــــــــــــــية كاشغتصــــــــــــــــاب ،أو الانتقــــــــــــــــام ،كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد 

ـــار يـــــــــــــــــــتم اختطـــــــــــــــــــاف ألاطفـــــــــــــــــــال بغـــــــــــــــــــرض الحصـــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــافع ماديـــــــــــــــــــة أو ماليـــــــــــــــــــة لالبتـــــــــــــــــــباز أو إلا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئتجــ

 . 3بأعضائهم البشرية

ورغــــــــــــــــــــــــم ج ــــــــــــــــــــــــود الدولــــــــــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــــــــــة لوضــــــــــــــــــــــــع حمايــــــــــــــــــــــــة جنائيــــــــــــــــــــــــة لحمايــــــــــــــــــــــــة حقــــــــــــــــــــــــوق الطفــــــــــــــــــــــــل          

الجزائـــــــــــــــــري والقـــــــــــــــــوانين املكملـــــــــــــــــة  تاملختطـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــريم الاختطـــــــــــــــــاف فـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــــا

لــــــــــــــــه ،إضــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــى الحمايــــــــــــــــة إلاجرائيــــــــــــــــة ،حيــــــــــــــــث أقــــــــــــــــر املشــــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــــري إجــــــــــــــــراءات خاصــــــــــــــــة لحمايــــــــــــــــة 

ل الضـــــــــــــــــــــحية مـــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــث تحريـــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــدعوى العموميـــــــــــــــــــــة وإجـــــــــــــــــــــراءات املتابعـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــانون الطفــــــــــــــــــــ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات الجزائيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ألن 4الجزائــــــــــــــــــري  إلاجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ي عليهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وش تقضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل منهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تقلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر كافيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا غيـ ــ ــ ــ ــ ــ ، إش أنهـــ

الجريمــــــــــــــة موجــــــــــــــودة وباقيــــــــــــــة ولــــــــــــــن تكــــــــــــــون ألاخيــــــــــــــرة ،ألن تلــــــــــــــ  طــــــــــــــرق الحمايــــــــــــــة لــــــــــــــم يواكبهــــــــــــــا تطــــــــــــــورا فــــــــــــــي 

 .منه مقصورا على متابعة هذه املتغيرات الحطاب إلاعالمي الذي ظل جزء 

 ويشير ذل  كله مجموعة من التساؤشت حول وسائل إلاعالم 

ـــن  ةإلـــــــــــــــى أي مـــــــــــــــدى توصـــــــــــــــلت الوســـــــــــــــيلة إلاعالميـــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ــ ــ ــــة الطفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة حمايـ ــ ــ ــ ــ ـــن حــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذود عــ ــ ــ ــ ــ ــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ بأنواع ــ

 الاعتداءات من ج ة وتعريفه بحقوقه من ج ة أخرى ؟ 

 :  يالية  ي كاآلتوبالتالي فإن إلاشكال ألاساسية التساؤشت الت

                                                           
2
فحتها في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل ش ادة املاستر ،تخصص القانون وزاني آمنة ،جريمة اختطاف ألاطفال وآليات مكا - 

 .56،  2511الجنائي ، قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،
 اخلف باسم وهارون ماسينيسا ،جريمة اختطاف القصر في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل ش ادة املاستر ، تخصص - 3

 .52، 2516قانون علوم جنائية ،قسم حقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجباية 
أقويدر نعيمة ،جريمة اختطاف القاصر ،مذكرة لنيل ش ادة املاستر ،تخصص القانون العام ،قسم الحقوق والعلوم  - 4

 . 56، 2519السياسية ،جامعة معمري ، تيبي وزو ،
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ــــي  - ــ ــ ــ ــ ـــــالم وفـ ــ ــ ــ ــــي العــ ــ ــ ــ ــ ـــل فـ ــ ــ ــ ــ ــــى الطفــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء علـ ــ ــ ــ ـــــان اعتــ ــ ــ ــ ـــــايا انتهــ ــ ــ ــ ـــن قضــ ــ ــ ــ ــ ـــــي عــ ــ ــ ــ ــــف إلاعالمــ ــ ــ ــ ــ ـــــات الكشـ ــ ــ ــ ــــي آليــ ــ ــ ــ ــ ـــا  ـ ــ ــ ــ ــ مــ

 املجتمع الجزائري خاصة ؟ 

 ما  ي عالقة وسائل إلاعالم بجريمة اختطاف ألاطفال بالجزائر ؟  -

 ما هو دور وسائل إلاعالم في تنشيط فكرة التعريف بحقوق الطفل املختطف ؟  -

ـــن  ــ ــ ــ ــ ـــــدف مــ ــ ــ ــ هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة هــــــــــــو إبـــــــــــــراز الـــــــــــــدور الايجـــــــــــــابي للوســـــــــــــائل إلاعــــــــــــالم فـــــــــــــي إرســـــــــــــاء حمايـــــــــــــة حـــــــــــــة وال ـ

الطفـــــــــــــــــــــــــل املختطـــــــــــــــــــــــــف و شزال التحـــــــــــــــــــــــــدي قائمـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــدهنيات الســـــــــــــــــــــــــائدة فـــــــــــــــــــــــــي املجتمـــــــــــــــــــــــــع 

الجزائـــــــــــــــري والعديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن املجتمعـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــي تنتهـــــــــــــــ  تلـــــــــــــــ  الحقـــــــــــــــوق لـــــــــــــــذا وجـــــــــــــــب مـــــــــــــــد جســـــــــــــــور الثقـــــــــــــــة 

ـــة بــــــــــــــــــــــين الوســــــــــــــــــــــيلة إلاعالميــــــــــــــــــــــة وقضــــــــــــــــــــــايا حقــــــــــــــــــــــوق الطفــــــــــــــــــــــل امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر قلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبح مصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ختطـ

 .مات على املستوى املحلي والدولي للمجتمع والحكو 

وتكمــــــــــــــــن أهميــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه الورقــــــــــــــــة البحثيــــــــــــــــة فــــــــــــــــي أهميــــــــــــــــة وســــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــالم فــــــــــــــــي حمايــــــــــــــــة حــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــل   

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع وتوعيتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مراقبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجاعة والواعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل مواقفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املختطـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي يتعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداءات والاختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الاعتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطفـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الغيـــــــــــــــــــــر ورصـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــواطن  مختلـــ

الانحــــــــــــــــــــــراف وإلاخبــــــــــــــــــــــار عنهــــــــــــــــــــــا وبيــــــــــــــــــــــان ألاج ــــــــــــــــــــــزة املعنيــــــــــــــــــــــة باملكافحــــــــــــــــــــــة ،حيــــــــــــــــــــــث لوســــــــــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــــــــالم دور 

فعـــــــــــــــال فـــــــــــــــي املجتمـــــــــــــــع الجزائـــــــــــــــري فـــــــــــــــي التوعيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحيحة فـــــــــــــــي أج ـــــــــــــــزة إلاعـــــــــــــــالم وســـــــــــــــعيا منـــــــــــــــا لإلجابـــــــــــــــة 

ج علـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذه إلاشـــــــــــــــــــــكالية اعتمـــــــــــــــــــــدنا املـــــــــــــــــــــنه  التحليلـــــــــــــــــــــي  وعـــــــــــــــــــــرض نتـــــــــــــــــــــائج هـــــــــــــــــــــذه الورقـــــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــــرو 

ـــالم و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــائل إلاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي فعاليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهم فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي نراهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيات واقتراحــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن التوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ بمجوعــ

 .دورها في رقابة وحماية حة الطفل املختطف 

 : في ضوء هدف هذه الورقة البحثية واشكالياتها واملنه  املعتمد فيها ،فإننا سنعتمد الخطة التالية 

 .إضاءة مفاهيمية للدراسة : املحور ألاول  -

 مساهمة وسائل إلاعالم في رقابة وحماية حة الطفل املختطف : ور الثاني املح -

 واقع جريمة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري : املحور الثالث  -

 إضاءة مفاهيمية للدراسة: املحور ألاول 

قراره تعد جريمة اختطاف ألاطفال من أخطر أشكال إلاجرام والانحراف ال ي تمس بحياة الفرد وحريته واست

، خاصـــة إذا تعلـــة ألامـــر بطفـــل بـــريء وقبـــل التطـــرق إلـــى تعريـــف جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال ســـنتطرق فـــي هـــذا 

املحــــور إلــــى تحديــــد بعــــض املصــــطلحات ال ــــي تســــاعدنا فــــي دراســــة هــــذه الورقــــة البحثيــــة والوقــــوف إلــــى املعنــــح 

 : الدقية لكل مصطلح على النحو التالي 
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 :مفهوم املعالجة : أوال 

 5 .ل  الش يء معالجة وعالجا ،زاوله ومارسه واملريض داواه عا: لغة  - أ

 ــــــــــــــــي حالــــــــــــــــة تجريبيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى عينــــــــــــــــة مــــــــــــــــن العينــــــــــــــــات تجــــــــــــــــري بمشــــــــــــــــاهدة ومقارنــــــــــــــــة  :اصةةةةةةةةةةةةةةةةطالحا  - ب

التــــــــــــــــــــأثير الـــــــــــــــــــــذي تحدثــــــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــــــ  التجـــــــــــــــــــــارب بتــــــــــــــــــــأثيرات العالجـــــــــــــــــــــات ألاخــــــــــــــــــــرى ،واملعالجـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــد 

تكــــــــــــــــــون ماديــــــــــــــــــة أو إجــــــــــــــــــراء يجــــــــــــــــــري بطريقــــــــــــــــــة معينــــــــــــــــــة ،ويمكــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــبط ا حســــــــــــــــــب احتياجــــــــــــــــــات 

 6. التجربة

 : املعالجة إلاعالمية : ثانيا 

 ــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــ  القـــــــــــــــــرارات ال ـــــــــــــــــي تتخـــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــا املصـــــــــــــــــدر بالنســـــــــــــــــبة للطريقـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــيقدم بهـــــــــــــــــا املضـــــــــــــــــمون 

وترتيبــــــــــــــــــــــــه ،وهــــــــــــــــــــــــذه العمليــــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــــت بمعــــــــــــــــــــــــزل عــــــــــــــــــــــــن شخصــــــــــــــــــــــــية املصــــــــــــــــــــــــدر وخصائصــــــــــــــــــــــــه الفرديــــــــــــــــــــــــة 

 7.والطريقة ال ي سيعال  بها الرسالة 

نــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــالل مضــــــــــــــــــــــمون الرســــــــــــــــــــــالة كمــــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــــرف أيضــــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــاول الصــــــــــــــــــــــحفي ملوضــــــــــــــــــــــوعات معي

ـــــذي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكل الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وأيضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث محتواهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعات وعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه املوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ل ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخاصــ

 8.تظ ر فيه هذه الرسالة على صفحات الصحف 

 : الاختطاف : ثالثا

 الاستالب ،وقيل الخطف أي ألاخذ في سرعة واستالب ،وسرعة أخذ  الش يء  هو  الخطف :لغة  - أ

 .9" من خطف الخطفة فأتبعه ش اب ثاقبإش :"وفي التنبيل العزيز  

 10.هذا بمعنح الاختالس مسارقة 

ـــــريع  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتالس الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلب والاخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ألاخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العربيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اللغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلح فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح املصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه فمعنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومنـ

 وهذا ما بهمنا فيما اشتة 

 11.من مصدر خطف في موضوع الجريمة 

                                                           
 ،املعجم الوسيط ،  2551ع الغة العربية ،مجم - 5
 .21، الطبعة الثانية ، دار املشرق ، بيروت ، (ت.د)املنجد في اللغة العربية وإلاعالم ، - 6

ونظرياته املعاصرة ،الطبعة الثانية ،الدار املصرية اللبنانية ،  الاتصال، 2551حسن عماد مكاوي ،ليلى حسن السيد ، - 7

 .112القاهرة ، 
8
 .117،ال ي ة املصرية العامة ، (ن.د)، تطور الخبر في الصحافة املصرية ،( ت.د)رمزي ميخائيل جيد ، - 

9
 .15سورة الصافات ،آلاية  - 

-
 76، 71،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،لبنان ، 1447ر ،و ابن منظ10
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 : لكلمة الاختطاف  يالتعريف الاصطالح - ب

ـــتقط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلح الاختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب اهتمـــــــــــــــــــام الفق ـــــــــــــــــــاء نظـــــــــــــــــــرا ملـــــــــــــــــــا يجســـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــورة بغـــــــــــــــــــض إن مصـــ

 .النظر عن املحل الذي ينصب عليه 

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف بأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيطرة :"فعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام الســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  بإتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيره وذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه أو تغييـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن مكانــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي عليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد املجنـ ــ ــ ــ ــ ــ إبعـ

 12"عليه دون الفصل بين الفعل و الجرائم الالحقة له بغض النظر عن كافة الدوافع 

ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الجانـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز علـ ــ ــ ــ ــ ــــف يركــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا التعريـ ــ ــ ــ ــ ــــى ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرب إلـ ــ ــ ــ ــ ــــو أقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاف ف ـ ــ ــ ــ ــ ــــطلح الاختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه ملصـ ــ ــ ــ ــ ــــي تعريفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــائي فـ ــ ــ ــ ــ ــ الجنـ

ـــــد  ــ ــ ــ ــ ــــي تحديــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه دخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه كونـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ذاتـ ــ ــ ــ ــ ــــي حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلح فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس املصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ولـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف وأركانهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الاختطــ ــ ــ ــ ــ ـــف الجريمــ ــ ــ ــ ــ ــ تعريــ

 .املكونة للجريمة واملحددة للركن املادي ،وتحدث أيضا على الركن املعنوي  تالسلوكيا

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف بأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا الخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد عرفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرام فقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم إلاجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا فق ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل :"أمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  الفعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالف ذلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي املخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلاجرامــ

 13."للقانون باستخدام القوة والاحتيال  جبار شخص على ألاسر وله عدة صور 

ــــه           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطالحا بأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاف اصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلح الاختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف مصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن تعريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبة يمكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  :"ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذلـ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــان آلخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن مكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنقل م مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيلة تـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخا  أو أي وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ألاشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب علــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريع املنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط والســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلون املخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

ــــة أو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة املاديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ألي باســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكل مؤقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدها بشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أو تقييــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الحريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة للحرمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املعنويـ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى عنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت يركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطالحي بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف اصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو تعريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا التعريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــباب ،ف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ألاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبب مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

الســــــــــــــــــــــرعة والوســــــــــــــــــــــيلة ويحــــــــــــــــــــــدد املحــــــــــــــــــــــل لســــــــــــــــــــــلون الاختطــــــــــــــــــــــاف بصــــــــــــــــــــــفة عامــــــــــــــــــــــة دون الحــــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــــن 

  14 .فكرة التجريم وترك ا للتعريف القانوني 

 .ئل إلاعالم في حماية حقوق الطفل املختطف مساهمة وسا: املحور الثاني 

تلعــــــــــــــــــــب وســــــــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــــــالم اليــــــــــــــــــــوم دور كبيــــــــــــــــــــر تماشــــــــــــــــــــيا مــــــــــــــــــــع التطــــــــــــــــــــور التكنولــــــــــــــــــــوجي الحاصــــــــــــــــــــل           

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات امل مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ا كأحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراز نفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   بـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة وذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن العوائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي العديـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتطاعت تخطـ ــ ــ ــ ــ واســـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الراهنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواهر الاجتماعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيع والظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف املواضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــث مختلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن طريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهرة املجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،وتعـ

اختطــــــــــــــــاف ألاطفـــــــــــــــــال فـــــــــــــــــي املجتمــــــــــــــــع الجزائـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــواهر ال ــــــــــــــــي عالجتهـــــــــــــــــا الفضـــــــــــــــــائيات الجزائريـــــــــــــــــة 
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 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 46  

خاصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن البـــــــــــــــرامج ال ـــــــــــــــي حاولـــــــــــــــت رصـــــــــــــــد هـــــــــــــــذه الظـــــــــــــــاهرة وتســـــــــــــــليط الضـــــــــــــــوء 

 : عليها وتوصيل تداعياتها وأثرها للجم ور على النحو التالي 

 .للحد من جريمة اختطاف ألاطفال الدور الوقائي لوسائل إلاعالم : أوال 

ش أحــــــــــــــــــــد ينكــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــدى دور وفعاليــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــــي حمايــــــــــــــــــــة وتوجيــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــــايا         

الاجتماعيـــــــــــــــــة إذ أصــــــــــــــــــبحت شــــــــــــــــــريكة لألســــــــــــــــــرة واملدرســــــــــــــــــة واملؤسســــــــــــــــــات الدينيــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي تنشــــــــــــــــــ ة ألاطفــــــــــــــــــال 

ــــه  وإعــــــــــــــــــدادهم تربويــــــــــــــــــا ،فرســــــــــــــــــالتها رســــــــــــــــــالة توجيهيـــــــــــــــــــة إصــــــــــــــــــالحية ثقافيــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــل أن تكــــــــــــــــــون أداة ــ ــ ــ ــ ــ ــ للترفيـــ

.15 

ويكمــــــــــــــن دورهــــــــــــــا فــــــــــــــي الوقايــــــــــــــة مــــــــــــــن جريمــــــــــــــة اختطــــــــــــــاف ألاطفــــــــــــــال وحمايــــــــــــــة حقــــــــــــــه فــــــــــــــي الحريــــــــــــــة وســــــــــــــالمة 

ـــالل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانية خاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال ألإلنســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه ألافعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن هـ ــ ــ ــ ــ ـــــه مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام وتنبيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأي العـ ــ ــ ــ ــ ـــالل الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم مـ ــ ــ ــ ــ ــ الجســـ

 .16ماتنشره من معلومات وحقائة  وآراء باعتبار ها ناقلة ألنواع كثيرة من الثقافات 

ــــظ أن       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث نالحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وســـــــــــــــــــــائل إلاعـــــــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــــــي املجتمـــــــــــــــــــــع الجزائـــــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــنوات ألاخيـــــــــــــــــــــرة ال ـــــــــــــــــــــي حيـــ

انتشـــــــــــــــــــرت فيهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذه الظــــــــــــــــــــاهرة كثفـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــــاط ا التوعــــــــــــــــــــوي ،وذلـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل برمجــــــــــــــــــــة 

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهرة كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار الظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــباب انتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاقش أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي تنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وإلاذاعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــص التلفزيونيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الحصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العديـ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتجدات املتعلقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف و املســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاشت الاختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا عالن عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ يل عمليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تســـ ــ ــ ــ ــ ــ قصــ

 .البحث 

كــــــــــــــــــذل  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــين إلاجــــــــــــــــــراءات الوقايــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــي تتخــــــــــــــــــذها وســــــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــــالم تشــــــــــــــــــييد بخطــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــذه 

الجريمـــــــــــــــــــة وتشـــــــــــــــــــديد العقوبـــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــى ألاشـــــــــــــــــــخا  املتـــــــــــــــــــورطين فيهـــــــــــــــــــا وأن تطبيـــــــــــــــــــة عقوبـــــــــــــــــــة إلاعـــــــــــــــــــدام 

ال ــــــــــــــي بــــــــــــــنص عليهــــــــــــــا القــــــــــــــانون الجزائــــــــــــــري مــــــــــــــن شــــــــــــــأنه ردع الظــــــــــــــاهرة ،لــــــــــــــذا علــــــــــــــى وســــــــــــــائل إلاعــــــــــــــالم لفــــــــــــــت 

ـــــرأ ــ ــ ــ ــ ي العـــــــــــــــام والحكومـــــــــــــــات إلـــــــــــــــى خطـــــــــــــــورة هـــــــــــــــذه الظـــــــــــــــاهرة وأثرهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نفســـــــــــــــية الطفـــــــــــــــل املختطـــــــــــــــف الــ

وألاســــــــــــــــرة واملجتمــــــــــــــــع ككــــــــــــــــل ،وذلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــة إثــــــــــــــــارة العواطــــــــــــــــف ال ــــــــــــــــي ل ــــــــــــــــا شــــــــــــــــأن أساســــــــــــــــ ي يلجــــــــــــــــأ 

إليـــــــــــــــه املحاضـــــــــــــــر العـــــــــــــــام ،رجـــــــــــــــل إلاعالنـــــــــــــــات والرجـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي يواجـــــــــــــــه الجمـــــــــــــــاهير ويريـــــــــــــــد اســـــــــــــــتمالتها إنمـــــــــــــــا 

ــــوف و  ــ ــ ــ ــ ـــــر الخـ ــ ــ ــ ــــى وتــ ــ ــ ــ ــ ـــــرب علـ ــ ــ ــ ــــى الضــ ــ ــ ــ ــ ـــأ إلـ ــ ــ ــ ــ ــــه يلجــ ــ ــ ــ ــ ـــا تخافـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  ممــ ــ ــ ــ ـــر ذلــ ــ ــ ــ ــ ــــوت وغيــ ــ ــ ــ ـــــرض واملـــ ــ ــ ــ ــــة واملــ ــ ــ ــ ــ ــــة والعزلـ ــ ــ ــ ــ الحاجـ

ـــــديل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لتعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الداعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأ إليهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي يلجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلحة ال امـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ألاســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف أحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالح التخويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهير ويعتبــ ــ ــ ــ ــ ــ الجمــ

 آلاراء 
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 .213،جنوح ألاحداث في التشريع الجزائري ،املؤسسة الوطنية ، الجزائر ،  1442، ةقوا سميمحمد عبد القادر  - 
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ومؤسسات املجتمع املدني في مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال وسبل الوقاية منها ،دور إلاعالم 2517وهيبة شريف ، - 

 .214،مجلة تطوير العلوم الاجتماعية ،العدد الثالث ، 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 47  

وفـــــــــــــــتح مجـــــــــــــــال للنقـــــــــــــــاش عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــة إعـــــــــــــــداد بـــــــــــــــرامج تلفزيونيـــــــــــــــة تتبنـــــــــــــــح اســـــــــــــــتراتيجية ملحاربـــــــــــــــة جريمـــــــــــــــة 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاميرات املراقبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  بتنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال وذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ألاطفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــبكات الطـــــــــــــــــــــــــرق الرئيســـــــــــــــــــــــــية  اختطــ

 .الجزائرية وتمديدها لكافة املدن ألاخرى 

 .الدور الرقابي لوسائل إلاعالم في الحد من جريمة اختطاف ألاطفال : ثانيا 

إن لوســـــــــــــــــــــــائل إلاعـــــــــــــــــــــــالم دور فـــــــــــــــــــــــي مراقبـــــــــــــــــــــــة املجتمـــــــــــــــــــــــع ورصـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــواطن الانحـــــــــــــــــــــــراف وإلاخبـــــــــــــــــــــــار عنهـــــــــــــــــــــــا 

ـــــزة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان ألاج ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبعا وبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر تشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطة ألاكثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن املنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن والكشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتم ذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة باملكافحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملعنيــ

ـــــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواطن مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيص املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل تخلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالم مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزة إلاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي أج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحيحة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة التوعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طريــ

 17والاتجاهات السلبية املرتبطة بج از ألامن 

ـــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي املجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا نالحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرام فكثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهر إلاجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال مظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاشة حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلبية والالمبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتخليصـ

ـــــاطة  الجزائــــــــــــــــــــري خاصـــــــــــــــــــــة املنـــــــــــــــــــــاطة الريفيـــــــــــــــــــــة أو مايصـــــــــــــــــــــطلح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه املنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطة الظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه آلان منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عليــ

ال ـــــــــــــــــــي تخـــــــــــــــــــيف م ســـــــــــــــــــطوة املجـــــــــــــــــــرمين ويخشـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــواج تهم ،ويج لـــــــــــــــــــون طـــــــــــــــــــرق التعامـــــــــــــــــــل مع ـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي 

إطــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــانون ومــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــا فوســــــــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــــــالم تقــــــــــــــــــــدم الرقابــــــــــــــــــــة واملعرفــــــــــــــــــــة والتوعيــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــحيحة 

بشـــــــــــــــــــــكل مســـــــــــــــــــــتمر لتكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن عوامـــــــــــــــــــــل ترســـــــــــــــــــــيخ مفـــــــــــــــــــــاهيم نـــــــــــــــــــــحيحة وإزاحـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــض املفـــــــــــــــــــــاهيم 

  عــــــــــــــن طريــــــــــــــة إعــــــــــــــداد بــــــــــــــرامج تخاطــــــــــــــب كافــــــــــــــة ف ــــــــــــــات املجتمــــــــــــــع تكــــــــــــــون شــــــــــــــيقة بعيــــــــــــــدة الخاط ــــــــــــــة وذلــــــــــــــ

عـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل مظـــــــــــــــــــاهر امللـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــع تخصـــــــــــــــــــيص فقـــــــــــــــــــرات إعالنيـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي إلاذاعـــــــــــــــــــة والتلفزيـــــــــــــــــــون للتوعيـــــــــــــــــــة 

املباشـــــــــــــــــرة للجم ــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــى أن تــــــــــــــــــذاع يوميـــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــتم تغييرهـــــــــــــــــا أســــــــــــــــــبوعيا ومـــــــــــــــــن بــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــبل كــــــــــــــــــذل  

  18.لبحث إنتاج أفالم تسجيلية قصيرة للتوعية بالجريمة محل ا

ــــددها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة النهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــإن جريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه الفكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا ل ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل  28وتأكيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  2554أفريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخبرتنـ

ـــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن العمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحية البالغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدت الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث تصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ،حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اختطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاذ محاولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي إنقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــران فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجيـ

ســــــــــــــــنوات لســــــــــــــــائة الســــــــــــــــيارة وتعــــــــــــــــالى صــــــــــــــــراخ ا لطلــــــــــــــــب النجــــــــــــــــدة ممــــــــــــــــن حول ــــــــــــــــا فوصــــــــــــــــل صــــــــــــــــراخ ا إلــــــــــــــــى 

ـــــدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانوا متواجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذين كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاس الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــامع النـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا مســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذل  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ، كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الاختطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذوها مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان إذ أنقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن هنـــ

ـــــدة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة املمتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ألاطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية اختطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت قضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي عالجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة وال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار الجديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة النهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرته جريـ ــ ــ ــ ــ ــ نشـ
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ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفمبر  51مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  2518نـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى غايـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمبر 31إلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى  2518ديســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتملت علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي اشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد  21وال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو 19عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا هـــ ــ ــ ــ ــ ــ كمــ

 .51مبين في الجدول رقم 

 تاريخ الصدور  رقم العدد الشهر العدد
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3344 

 ه  1995صفر  29م املوافة ل2518نوفمبر 53السبت

 ه 1995صفر 24م املوافة ل 2518نوفمبر  58الخميس 

 ه 1995ربيع ألاول  51م املوافة ل 2518نوفمبر  13الثالثاء 

 ه 1995ربيع ألاول  56م املوافة ل 2518نوفمبر  19ألاربعاء 

 ه 1995ربيع ألاول   57م املوافة ل 2518نوفمبر  11يس الخم

 ه 1995ربيع ألاول    15م املوافة ل   2518نوفمبر  18ألاحد 

57 

58 

54 

15 

11 

12 

13 

19 

11 

16 

17 

18 

14 

25 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر

3954 

3915 

3911 

3912 

3913 

3919 

3914 

3925 

3921 

3929 

3921 

3926 

3927 

3928 

3924 

 ه  1995ربيع ألاول  21م املوافة ل  2518سمبر دي 53الاثنين 

 ه 1995ربيع ألاول  26م املوافة ل  2518ديسمبر 59الثالثاء 

 ه 1995ربيع ألاول  27م املوافة ل  2518ديسمبر  51الاربعاء

 ه 1995ربيع ألاول  28م املوافة ل  2518ديسمبر  56الخميس  

 ه 1995ول ربيع ألا  35م املوافة ل  2518ديسمبر  58السبت 

 ه 1995ربيع الثاني   51م املوافة ل  2518ديسمبر  54ألاحد 

 ه 1995ربيع الثاني   57م املوافة ل  2518ديسمبر  11السبت 

 ه 1995ربيع الثاني   58م املوافة ل  2518ديسمبر  16ألاحد  

 ه 1995ربيع الثاني   54م املوافة ل  2518ديسمبر  17الاثنين 

 ه 1995ربيع الثاني   11م املوافة ل  2518ديسمبر  14ألاربعاء 

 ه 1995ربيع الثاني   19م املوافة ل  2518ديسمبر  22السبت 

 ه 1995ربيع الثاني   11م املوافة ل  2518ديسمبر  23ألاحد  

 ه 1995ربيع الثاني   16م املوافة ل  2518ديسمبر  29الاثنين 

 ه 1995لثاني ربيع ا 17م املوافة ل  2518ديسمبر  21الثالثاء 

 ه 1995ربيع الثاني   18م املوافة ل  2518ديسمبر  26ألاربعاء 

 .ري يوضح العينة من جريمة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائ( 55)الجدول رقم 

إن تزايــــــــد الـــــــــدور الرقـــــــــابي لوســــــــائل إلاعـــــــــالم نظـــــــــرا لســــــــاحة الديمقراطيـــــــــة فـــــــــي املجتمعــــــــات الغربيـــــــــة والتطـــــــــور 

ـــــا ــ ــ ــــي تكنولوجيـ ــ ــ ـــر فــ ــ ــ ــ الاتصــــــــــال أدى إلــــــــــى تحــــــــــول إلاعــــــــــالم تــــــــــدريجيا إلــــــــــى ســــــــــلطة قائمــــــــــة بــــــــــذاتها ،فــــــــــا عالم  الكبيـ

ســــــــلطة فــــــــي حــــــــد ذاتــــــــه مــــــــن ناحيــــــــة ثــــــــم هــــــــو أداة ش يمكــــــــن الاســــــــتغناء عنهــــــــا فــــــــي ممارســــــــة الســــــــلطات ألاخــــــــرى 

 .20لدورها في املجتمع من ناحية ثانية 

 : وتتمثل السلطة الرقابية لوسائل إلاعالم فيما يلي 
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 والتأثير في الرأي العام  التوعية والتثقيف -5

لعـــــــــــــل أكبـــــــــــــر دليـــــــــــــل علـــــــــــــى تعـــــــــــــاظم وظيفـــــــــــــة إلاعـــــــــــــالم كـــــــــــــأداة للتوعيـــــــــــــة والتثقيـــــــــــــف فـــــــــــــي الـــــــــــــرأي العـــــــــــــام قـــــــــــــول 

ــــحيفة  تنـــــــــابليون بونـــــــــا بـــــــــار  ــ ــ ـــــة نـ ــ ـــن قيمــ ــ ــ ــــحيفة   Le monitorملونتـــــــــور "عــ ــ ــ ـــــذه الصـ ــ ـــــت هــ ــ ـــــد جعلــ ــ لقــ

 21......."قلب حكوم ي وقوتها وكذل  وسبطي لدى الرأي العام في الداخل والخارج معا 

 : إلاعالم الرقمي  -8

ـــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــح بنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع نجـ ــ ــ ــ ــ ـــــذا النــ ــ ــ ــ ــ فـــــــــــــــي تعاطيــــــــــــــه مــــــــــــــع قضــــــــــــــايا حقـــــــــــــــوق إلانســــــــــــــان بصــــــــــــــفة عامــــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة % 85هـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتجابة وتفاعليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه يحقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي طرحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرعة وفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر بســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين البشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى ماليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوله إلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي وصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدي فــ ــ ــ ــ ــ ــ بالتقليـــ

ويــــــــــــــــــزداد عــــــــــــــــــدد املتبنــــــــــــــــــين للفكــــــــــــــــــرة ضــــــــــــــــــمن معطيــــــــــــــــــات إلاعــــــــــــــــــالم نظمــــــــــــــــــت املظــــــــــــــــــاهرات الســــــــــــــــــلمية حــــــــــــــــــول 

ـــاف ألا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اختطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طفــــــــــــــــــــال وأصــــــــــــــــــــبحت قضــــــــــــــــــــايا رأي عــــــــــــــــــــام ،وتــــــــــــــــــــؤثر بصــــــــــــــــــــفة أكبــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــرارات الجريمـ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدام إلالكترونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار والاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا انتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة منهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات كثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرتبط بمعطيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن نجاحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ،لكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحكـ

ـــــايا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  القضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأثيرهم بتلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطيهم وتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبة تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدميه ونســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاني وعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى الثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاق واملعطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع نطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوسـ

 .الاجتماعية 

 ال في املجتمع الجزائري واقع جريمة اختطاف ألاطف: املحور الثالث 

 واقع جريمة الاختطاف على نفسية الطفل املختطف : أوال 

إن أغلبيــــــــــــــة جـــــــــــــــرائم اختطـــــــــــــــاف ألاطفـــــــــــــــال أو معظم ـــــــــــــــا دون اســـــــــــــــتثناء تتـــــــــــــــرن آثـــــــــــــــار ســـــــــــــــلبية علـــــــــــــــى 

الطفــــــــــــــــل املختطـــــــــــــــــف وح ــــــــــــــــح ألاســـــــــــــــــرة ،حيــــــــــــــــث يـــــــــــــــــؤثر علــــــــــــــــى التركيبـــــــــــــــــة الســــــــــــــــوية لشخصـــــــــــــــــيته إن 

عتـــــــــــــــــداء الجســــــــــــــــدي واللفظـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى جــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه ألازمـــــــــــــــــات النفســــــــــــــــية املنبعثـــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الا 

الطفـــــــــــــــــــل املختطـــــــــــــــــــف ال ـــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــتخدم ا الخطـــــــــــــــــــاب إلاعالمـــــــــــــــــــي الغالـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــة إثـــــــــــــــــــارة 

الخــــــــــــــوف والقلــــــــــــــة كــــــــــــــأداة تــــــــــــــؤثر علــــــــــــــى نفســــــــــــــية متلقــــــــــــــي الرســــــــــــــالة إلاعالميــــــــــــــة ،ومــــــــــــــن هــــــــــــــذا تعبــــــــــــــر 

أن وســــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــالم تخلــــــــــــــــة وحوشــــــــــــــــا جديــــــــــــــــدة لنــــــــــــــــا كــــــــــــــــل : "قالــــــــــــــــت "ســــــــــــــــانديانامبيار "الناقــــــــــــــــدة 

 ".يوم 

ه أن العــــــــــــــــائالت الجزائريــــــــــــــــة ح ــــــــــــــــح تلــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــي لــــــــــــــــم يتعــــــــــــــــرض أبنائهــــــــــــــــا إلــــــــــــــــى وممــــــــــــــــا ششــــــــــــــــ  فيــــــــــــــــ

اختطـــــــــــــــاف تعـــــــــــــــيش حالـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القلـــــــــــــــة املســـــــــــــــتمر عنـــــــــــــــد أوقـــــــــــــــات خـــــــــــــــروج أبنائهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن املنـــــــــــــــبل 

وذهـــــــــــــــابهم إلـــــــــــــــى املدرســـــــــــــــة ، لـــــــــــــــذا نجـــــــــــــــد ظـــــــــــــــاهرة انتشـــــــــــــــرت فـــــــــــــــي آلاونـــــــــــــــة ألاخيـــــــــــــــرة و ـــــــــــــــي مرافقـــــــــــــــة 
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 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 50  

أن يحــــــــــــدث ل ــــــــــــم  ألاوليــــــــــــاء أبنــــــــــــائهم إلــــــــــــى غايــــــــــــة بــــــــــــاب املدرســــــــــــة وهــــــــــــم مضــــــــــــطرين لــــــــــــذل  مخافــــــــــــة

 .مكروه مثل مصير الكثير من ألاطفال الذين تداولت وسائل إلاعالم اختطاف م 

فالطفــــــــــــل املختطـــــــــــــف ح ــــــــــــح ولـــــــــــــو نجـــــــــــــي مــــــــــــن هـــــــــــــذه الجريمــــــــــــة فألكيـــــــــــــد أنـــــــــــــه قــــــــــــد تعـــــــــــــرض لســـــــــــــوء 

املعاملــــــــــــــة وإلايــــــــــــــذاء خــــــــــــــالل مــــــــــــــدة اختطافــــــــــــــه ســــــــــــــواء فــــــــــــــي جســــــــــــــده أو الحرمــــــــــــــان مــــــــــــــن الطعــــــــــــــام أو 

ف ــــــــــــــــذه ألافعــــــــــــــــال ألاخالقيـــــــــــــــــة تتــــــــــــــــرن آثــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى  تعرضــــــــــــــــه لالنتهاكــــــــــــــــات والتحرشــــــــــــــــات الجنســـــــــــــــــية

نمـــــــــــــــوه الســــــــــــــــليم ونجــــــــــــــــده دائمــــــــــــــــا فــــــــــــــــي حالـــــــــــــــة خــــــــــــــــوف والاكت ــــــــــــــــاب واخــــــــــــــــتالل الصــــــــــــــــورة الذاتيــــــــــــــــة 

لديــــــــــــــــــــــه واضــــــــــــــــــــــطرابا ت النــــــــــــــــــــــوم وتــــــــــــــــــــــدني مســــــــــــــــــــــتوى التحصــــــــــــــــــــــيل الدراســــــــــــــــــــــ ي لديــــــــــــــــــــــه والشــــــــــــــــــــــعور 

 .املضاد  نبالعدوا

أن جريمـــــــــــــة اختطــــــــــــاف ألاطفــــــــــــال قـــــــــــــد تتــــــــــــرن لــــــــــــدى الطفـــــــــــــل 22 يوقــــــــــــد كتــــــــــــب فــــــــــــي مجلـــــــــــــة الــــــــــــدر كــــــــــــ

ملختطــــــــــــــف مؤشــــــــــــــرات التحــــــــــــــول املبكــــــــــــــر نحــــــــــــــو إلاجرام،إضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى معانــــــــــــــاة ألاســــــــــــــرة كل ــــــــــــــا مــــــــــــــن ا

كــــــــــــــــل تركيبهــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون منصــــــــــــــــبا وموج ــــــــــــــــا نحــــــــــــــــو الطفــــــــــــــــل املختطــــــــــــــــف وبــــــــــــــــدون  نهــــــــــــــــذه آلاثــــــــــــــــار أل 

قصــــــــــــــد يهملــــــــــــــون بقيــــــــــــــة أفــــــــــــــراد ألاســــــــــــــرة وأحيانــــــــــــــا تكــــــــــــــون هــــــــــــــذه الظــــــــــــــروف القاســــــــــــــية وراء إعــــــــــــــادة 

 .يهم جميع أفرادها لم شمل ألاسرة وترابط ا ألن ما تمر به ألاسرة 

 ماية حق الطفل املختطف حالدور السلبي لوسائل إلاعالم في :ثانيا

مثلمــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــان دور ايجــــــــــــــــــابي لوســــــــــــــــــائل إلاعــــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــي حمايــــــــــــــــــة ورقابــــــــــــــــــة حقــــــــــــــــــوق الطفــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن أي       

اعتــــــــــــــــداء توجــــــــــــــــد أدوار ســــــــــــــــلبية فــــــــــــــــي تنــــــــــــــــاول حمايــــــــــــــــة حــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــل املختطــــــــــــــــف فــــــــــــــــي املجتمــــــــــــــــع الجزائــــــــــــــــري 

ـــــل ــ ــ ــ ــ ـــة الطفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي حــ ــ ــ ــ ــ ـــا فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إجحافــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــــــــــــــن إلاعـــــــــــــــالم فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال الحقـــــــــــــــوق والاعتـــــــــــــــداءات ال ـــــــــــــــي تتعـــــــــــــــرض  وأيضــ

 : ل ا

قـــــــــــــــد ش يقـــــــــــــــدم إلاعـــــــــــــــالم التقليـــــــــــــــدي مســـــــــــــــاحات دائمـــــــــــــــة للصـــــــــــــــحفي فـــــــــــــــي حمايـــــــــــــــة الحقـــــــــــــــوق لكـــــــــــــــن  - أ

الصــــــــــــــــــــــحفي أيضــــــــــــــــــــــا يتكاســــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذه القضــــــــــــــــــــــايا فــــــــــــــــــــــا عالم الجزائــــــــــــــــــــــري إعــــــــــــــــــــــالن 

منســــــــــــــــباتي فــــــــــــــــي قضــــــــــــــــايا الــــــــــــــــدفاع  عــــــــــــــــن حقــــــــــــــــوق الطفــــــــــــــــل املختطــــــــــــــــف فــــــــــــــــي أيــــــــــــــــام عيــــــــــــــــده ســــــــــــــــواء 

ـــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  11نــــــــــــــــــوفمبر أو اليــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــوطني للطفــــــــــــــــــل الجزائــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــي  25مي للطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جويليــ

تتالحــــــــــــــــــة املقــــــــــــــــــاشت والريبورتاجــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــائل إلاعالميــــــــــــــــــة التقليديــــــــــــــــــة وإلالكترونيــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي 

 .حين تختفي إلى حد ما في بقية أيام السنة

ـــم  - ب ــ ــ ــ ــ ــ ـــي معظــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدث فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الحــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض تغطيــ ــ ــ ــ ــ ـــل ا ،تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالة أو فشــ ــ ــ ــ ــ ـــاح الرســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة نجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض تحقــ ــ ــ ــ ــ ــــة العــ ــ ــ ــ ــ طريقـــ

ـــــاشت ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جريمــــــــــــــــــــــة تعنيــــــــــــــــــــــف الطفــــــــــــــــــــــل أو التحـــــــــــــــــــــرش الجنســــــــــــــــــــــ ي يضــــــــــــــــــــــعف الــــــــــــــــــــــدور الرقيــــــــــــــــــــــب الحــ
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ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إذا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي خاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الريبورتـــــــــــــــــــاج بعيـــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــــن الذاتيـــــــــــــــــــة وقصـــــــــــــــــــر النظـــــــــــــــــــر و ألاحكـــــــــــــــــــام  نإلاعالمــ

املســــــــــــــــــبقة ال ــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــد تضــــــــــــــــــر تضــــــــــــــــــررا بالغــــــــــــــــــا بمصــــــــــــــــــداقية الخبــــــــــــــــــر فالصــــــــــــــــــورة النمطيــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــي 

ـــن تعــــــــــــــــرض فــــــــــــــــي الوســــــــــــــــيلة إلاعالميــــــــــــــــة عــــــــــــــــن أبــــــــــــــــرز الجــــــــــــــــرائم والاعتــــــــــــــــداءات املاســــــــــــــــة بال ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مـــ ــ ــ ــ ــ طفـــ

ـــــخط  ــ ــ ــ ــــة وســـ ــ ــ ــ ــ ــــيع كراهيـ ــ ــ ــ ــ ـــا يشـ ــ ــ ــ ــ ـــــه ممـــ ــ ــ ــ ــــلب حريتــ ــ ــ ــ ــ ــــه وسـ ــ ــ ــ ــ ــــالل اختطافــ ــ ــ ــ ــ ـــــن خـ ــ ــ ــ ـــــه مــ ــ ــ ــ ــــى حريتـــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء علـ ــ ــ ــ اعتــ

ـــــرض  ــ ــ ــ ــ ـــــي وعـ ــ ــ ــ ــ ـــــل إلاعالمـ ــ ــ ــ ــ ـــن التحليـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاد عـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الابتعـ ــ ــ ــ ــ ــــي الحقيقـ ــ ــ ــ ــ ـــن فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاني لكـ ــ ــ ــ ــ ـــى الجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام علـ ــ ــ ــ ــ ـــــرأي العــ ــ ــ ــ ــ الـ

القضـــــــــــــــــية وجـــــــــــــــــذورها وأســـــــــــــــــبابها فـــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــمح بالتشـــــــــــــــــخيص وصـــــــــــــــــوش للبحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن 

 .الحلول 

 :خاتمة

مـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي حمايـــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــوق الطفـــــــــــــــــــل املختطـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث لقـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــاز موضـــــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــــدور إلاعال       

التمثيـــــــــــــــــل والتمكـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــي وســـــــــــــــــائل إلاعـــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــار قضـــــــــــــــــايا التحـــــــــــــــــرر والديمقراطيـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــبا كبيــــــــــــــــــرا 

واملتتبــــــــــــــــع يــــــــــــــــرى مــــــــــــــــدى وحشــــــــــــــــية هــــــــــــــــذه الجريمــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــة إذا كانــــــــــــــــت تنصــــــــــــــــب علــــــــــــــــى شــــــــــــــــريحة ضــــــــــــــــعيفة 

اط مطلـــــــــــــــــــوب حمايتهـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــم ا أطفـــــــــــــــــــال وأمـــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــــــورة نجـــــــــــــــــــد أن املشـــــــــــــــــــرع الجزائـــــــــــــــــــري أحـــــــــــــــــــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات الدينيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة ، املؤسســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ألاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود ابتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافر الج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وتضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة جزائيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحية بحمايـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الضــ

،املدرســــــــــــــــة ،إلاعــــــــــــــــالم فحمايــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــل املختطــــــــــــــــف يحتــــــــــــــــاج إلــــــــــــــــى وعــــــــــــــــي وتنســــــــــــــــية وعمــــــــــــــــل جــــــــــــــــاد وقــــــــــــــــوي 

لإلعــــــــــــــــالم الاحترافــــــــــــــــي فــــــــــــــــي توعيــــــــــــــــة املجتمــــــــــــــــع ووقايتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مختلــــــــــــــــف الظــــــــــــــــواهر بعيــــــــــــــــدا عــــــــــــــــن التهويــــــــــــــــل أو 

 .التهوين 

 : توصل إليها ومن أهم النتائج امل

إن الوسيلة إلاعالمية قد ساهمت بدور ايجابي في إرساء حماية حة الطفل املختطف وشزال  -1

التحدي قائما في وجه الدهنيات السائدة في املجتمع الجزائري والعديد من املجتمعات ال ي تنته  

فل املختطف تل  الحقوق ،لذا وجب مد جسور الثقة بين الوسيلة إلاعالمية وقضايا حقوق الط

 .الذي أصبح مصدر قلة للمجتمع 

تعتبر جريمة اختطاف ألاطفال من الجرائم العابرة للحدود وتدخل في نطاق الجريمة املنظمة قصد  -2

 .بها  ر كسلعة يتم تداول ا والاتجا لالربح السريع واعتبار الطف

الف ،فإن الج ات املعنية ومن أجل التكفل بجملة املالحظات والنتائج السابقة وإزالة النقائص والاخت

 : مدعوة شتخاذ جملة من إلاجراءات التكميلية الالزمة ،وفي هذا إلاطار شبد 

عدم التساهل مع املجرمين م ما كانت الاعتبارات وضرورة تفعيل عقوبة إلاعدام باعتبارها العقوبة  -1

 .قة الردع القصوى للصورة ألاخطر لجريمة اختطاف ألاطفال ال ي أصبحت في تزايد ح ح نح



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 52  

ملحاربة جريمة اختطاف ألاطفال شبد من تكاتف كل الج ود للحد منها من املشرع إلى ألاج زة و  -2

 .املؤسسات الدينية واملدرسة وألاسرة م ما كان مستواها 

طاء لوسائل إلاعالم بمختلف أنواع ا الحرية الواسعة ومجال أكبر من الديمقراطية للتعبير عن ‘ -3

 .جتماعية لكن في حدود القانون وبدون تهويل وتخويف املجتمع رأيها والقضايا الا 

 :قائمة املراجع

 ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،لبنان 1447ابن املنظور،. 

 ، ـــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف الفقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد اللطيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة 2553أحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحية للجريمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ا إنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،وقايــ

 .،مصر ع،الطبعة ألاولى ،دار الفجر للنشر والتوزي

 سينيســـــــــــــــــا ،جريمـــــــــــــــــة اختطـــــــــــــــــاف القصـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــريع الجزائـــــــــــــــــري اخلـــــــــــــــــف باســـــــــــــــــم وهـــــــــــــــــارون ما

،مـــــــــــــــــــــذكرة لنيـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــ ادة املاســـــــــــــــــــــتر ،تخصـــــــــــــــــــــص قـــــــــــــــــــــانون خـــــــــــــــــــــا  ،علـــــــــــــــــــــوم جنائيـــــــــــــــــــــة ،قســـــــــــــــــــــم 

الحقــــــــــــــــوق ،كليــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــوق والعلــــــــــــــــوم السياســــــــــــــــية ،جامعــــــــــــــــة عبــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــان ميــــــــــــــــررة ،بجايــــــــــــــــة 

،2516/2517 . 

  ـــــص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتر ،تخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ادة املاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذكرة لنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر ،مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاف القاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اختطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ،جريمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوير نعيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أقــ

قــــــــــــــــــــــــانون العــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــداخلي ،قســــــــــــــــــــــــم الحقــــــــــــــــــــــــوق ،كليــــــــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــــــــوق والعلــــــــــــــــــــــــوم السياســــــــــــــــــــــــية ال

 . 2519/2511،جامعة معمري ،تيبي وزو 

 ، ـــــرة ،  2551حســـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــاد مكـــــــــــــــــــاوي ،ليلـــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــيد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه املعاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال ونظرياتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،الاتصــ

 .الطبعة الثانية ،الدار املصرية اللبنانية القاهرة 

 ، ـــــرية ،،تطـــــــــــــــــــــور الخبـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــحا(ت.د)رمـــــــــــــــــــــزي ميخائيـــــــــــــــــــــل جيـــــــــــــــــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة (ن.د)فة املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،ال ي ـ

 .املصرية العامة 

 ــــدد 2518عبـــــــــــــــــــــــــاس زواوي ،ســـــــــــــــــــــــــبتمبر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوير ،العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال ،مجلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ألاطفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اختطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،جريمــ

 .السابع

 ، ـــــزار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء جـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الزهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر 2551فاطمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتير ،غيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــخا  ،ماجســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ألاشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اختطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،جريمـــ

 .منشورة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر 

 ، ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد هللا محمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي 2512كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الخطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــــــــــــــــــــــــانون مكافحــــــــــــــــــــــــة إلارهــــــــــــــــــــــــاب ،جريمــ

 .والعقوبات ،الطبعة ألاولى ،دار حامد ،ألاردن 

 ، ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع اللغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،املعجــــــــــــــــــــم الوســــــــــــــــــــيط ،الطبعــــــــــــــــــــة ألاولــــــــــــــــــــى ،مكتبــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــروق 2551مجمـــ

 .،القاهرة مصر

 ـــمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادر قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،جنـــــــــــــــــــــوح ألاحـــــــــــــــــــــداث فـــــــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــــــريع الجزائـــــــــــــــــــــري 1442، ةمحمــ

 .،املؤسسة الوطنية ،الجزائر 
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 ـــــاب 2553، دمحمــــــــــــــــــــود أبــــــــــــــــــــو زيــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانوني والعقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاع القـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرام والاجتمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم إلاجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،املعجـــ

 .،دار غريب ، القاهرة 

 ، الطبعة الثانية ،دار املشرق ،بيروت(ت.د)املجند في اللغة العربية وإلاعالم،. 

  وزانـــــــــــــــــــي آمنـــــــــــــــــــة ،جريمـــــــــــــــــــة اختطـــــــــــــــــــاف ألاطفـــــــــــــــــــال وآليـــــــــــــــــــات مكافحتهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــانون الجزائـــــــــــــــــــري

ـــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــص القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتر ،تخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ادة املاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذكرة لنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ون الجنــــــــــــــــــائي ،قســــــــــــــــــم الحقــــــــــــــــــوق ،كليــــــــــــــــــة ،مـ

 .2519/2511الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 

 ،ـــــريف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،دور إلاعــــــــــــــــــالم ومؤسســــــــــــــــــات املجتمــــــــــــــــــع املــــــــــــــــــدني فــــــــــــــــــي مكافحــــــــــــــــــة جريمــــــــــــــــــة 2517وهيبــ

ــــدد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ،العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم الاجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوير العلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ،مجلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة منهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبل الوقايـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال وســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف ألاطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اختطـــ

 .الثالث 
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 ل وعالقهها بجريمة إلاتجار باعأعضاء البشريةجريمة اختطاف ألاطفا

The crime of kidnapping children and their relation to the crime of trafficking in human 

organs 

 8عيشاوي أمال  .د   5بوجمعة شهرزاد . د

–لسياسية أستاذة محاضرة أ، تخصص القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم ا 1

 ، الجزائر، 52البليدة -جامعــة لونيس ي علي 

جامعــة –أستاذة محاضرة أ، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية  2

 ، الجزائ52البليدة -لونيس ي علي 

 : ملخةةةةةةص

ولوية في تعتبر الطفولة من أهم إلاستثمارات ال ي يسعى كل مجتمع للحفاظ عليه، بمنحه ألا 

الرعاية والتنش ة ألاسرية السليمة، غير أن الطفولة البري ة في الوقت الراهن تتعرض ملختلف أشكال 

الجريمة، وهذا عبر استغالل م سواء في مناطة النباعات املسلحة أو في الدول الفقيرة ال ي تسجل فيها 

اعتبارهم الف ة ألاضعف في املجتمع معدشت الجريمة أعلى مستوياتها، وشسيما ما يتعرض له ألاطفال ب

وبشكل أساس ي لإلختطاف سواء من الشوارع أو من ألاسواق ومن مختلف ألاماكن ال ي يتواجدون بها، ولم 

يسلم من ذل  ح ح ألاطفال الرضع الذين امتدت ل م أيادي إلاجرام باختطاف م من املستشفيات، هذه 

الخ وأبرزها جريمة إلاتجار باألعضاء البشرية ...إلاعتداء الجنس يالجريمة ال ي ترتبط بجرائم أخرى كا بتباز، 

 .هذه ألاخيرة  ي محور دراستنا

تعد جريمة اختطاف ألاطفال من الجرائم الخطيرة ال ي تمس بحرية الطفل وحقه في التنقل، و ي 

سيما وأن الغرض تمثل ظاهرة عاملية بالنظر ملدى انتشارها ليس في الجزائر فقط وإنما في مختلف الدول، ش 

ألاساس ي من ارتكاب هذه الجريمة هو تحقية مصلحة مادية معينة من خالل املتاجرة بأعضائهم، ألامر الذي 

يهدد سالمة ألاطفال ويستدعي توفير الحماية الالزمة ل م من قبل الدول من ش ح أنواع إلاستغالل وشسيما 

 .تجارة ألاعضاء البشرية

 .اختطاف ألاطفال، إلاتجار، ألاعضاء البشرية، الحماية جريمة، :الكلمات املفتاحية
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Summary :   

Childhood is one of the most important investments that every society seeks to preserve, 

Giving him priority in proper family care and upbringing, however, innocent childhood at the 

present time is exposed to various forms of crime, this is through their exploitation, in armed 

conflict or in poor countries where crime rates are highest, Especially children who are the 

weakest group in society, they are exposed to kidnapping whether from the streets or from the 

markets and from the various places in which they are, Not even the infants who were kidnapped 

by the criminals from hospitals, this crime is linked to other crimes such as extortion, sexual 

assault, etc., notably the crime of trafficking in human organs, which  is the focus of our study. 

Kidnapping children is one of the serious crimes that affect the child’s freedom and right 

of movement, it represents a global phenomenon in view of the extent of its spread, not only in 

Algeria, but also in various countries, especially because this crime achieves a specific material 

interest through trading in their organs, which threatens the safety of children and calls for the 

provision of necessary protection for them by states from various types of exploitation, especially 

the trade in human organs. 

key words: Crime, child abduction, trafficking, human organs, protection. 

 مقدمة 

يعتبر الطفل من الف ات الضعيفة في املجتمع ال ي تحتاج إلى توفير الرعاية والحماية وكذا ألامن 

باب اليوم وعدة املستقبل واللبنة ال ي يقوم عليها املجتمع إن والطمأنينة للعيش بسالم، ف و يمثل ش

 .صلحت صلح املجتمع وإن فسدت فسد املجتمع

كل صغير "أو هو " الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد الجنائي:" وقد منح للطفل عدة تعاريف منها أنه

ماية من أجل نموه البدني كل إنسان يحتاج إلى ح" ، كما أنه "منذ لحظة امليالد وح ح سن الثامنة عشر

بينما على املستوى الدولي فإنه لم  23،"والنفس ي والفكري، ح ح يصبح بمقدوره إلانضمام إلى عالم البالغين

يحظ با هتمام الالزم إلى غاية صدور إتفاقية حقوق الطفل، حيث وردت بعض إلاشارات فقط للطفل في 

ألاطفال الذين تقل " 1494دنيين وقت الحرب لعام من إتفاقية جنيف الخاصة بحماية امل 38/51املادة 

ل م حة إلاستفادة من أي معاملة أكثر مالءمة بنفس الكيفية ال ي يعامل ... أعمارهم عن خمسة عشر عاما

كل إنسان لم يتجاوز " ، غير أن املادة ألاولى من إتفاقية حقوق الطفل عرفته "بها رعاية الدولة املختصة

                                                           
جريمة خطف ألاطفال وآلاثار املترتبة عليها بين الفقه إلاسالمي والقانون  ،(2515)العواري،  عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي23

 .67الوضعي، الكتاب ألاول، الطبعة ألاولى، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة،   
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حيث قصر النص مف وم  24،"يبلغ سن الرشد قبل ذل  بموجب القانون املطبة عليه الثامنة عشرة، ما لم

سنة فال يعتبر طفال الذي تجاوزها، إذ اشترط النص ح ح يعد إلانسان  18الطفل على من هم دون سن 

سنة، ومنه  18من عمره ، وأش يحدد القانون الوطني سن الرشد أقل من  18طفال أش يكون قد بلغ سن 

سنة إش في حالة تحديد القانون  18لطفل يحدد بالنظر إلى السن ال ي بلغ ا وال ي يجب أش تتجاوز فإن ا

الداخلي للدولة الطرف في إلاتفاقية سن أقل من ذل ، فسن الطفولة ينتهي بانتهاء السن املحدد في 

وهو سن )انون الدولي التشريع الداخلي للدولة وليس الوارد في إلاتفاقية وفي حالة تعارض ما يؤخذ بالق

من القانون املتعلة بحماية الطفل  52وهو نفس املف وم الذي تبناه املشرع الجزائري في املادة  25،(سنة18

 26".سنة كاملة 18الطفل هو كل شخص لم يكمل الثامنة عشر "

ومما ش ش  فيه أن الطفل يتعرض للعديد من املخاطر ال ي تهدد حياته، وال ي كان من أبرزها  

إختطافه وإبعاده عن محيطه ألاسري، ال ي ترتبط بجرائم أخرى تصل إلى حد املتاجرة بأعضائه، فيصبح 

سلعة مادية تباع وتشترى من قبل العصابات إلاجرامية، هذه الجريمة ال ي أصبحت تمثل أكبر تهديد بعد 

جار باألعضاء البشرية إن تجارة املخدرات وألاسلحة، إذ لجريمة اختطاف ألاطفال عالقة هامة بجريمة إلات

 .لم نقل أّنها من بين الدوافع ألاساسية شرتكابها

 :وعليه فإن إلاشكالية ال ي يطرح ا هذا املوضوع  ي

فيم تكمن العالقة بين جريمة اختطاف ألاطفال وجريمة إلاتجار باعأعضاء البشرية؟ وهل تعد 

ملخطوف كافية لتحقيق الحماية والردع النصوص القانونية املتعلقة بمنع إلاتجار بأعضاء الطفل ا

 معا؟ 

 :قصد إلاجابة عن هذه إلاشكالية تفرض علينا طبيعة هذا املوضوع معالجة العناصر التالية

 التكريس القانوني لجريم ي اختطاف ألاطفال وإلاتجار باألعضاء البشرية: املحور ألاول 

 بأعضاء الطفل املخطوف السبل القانونية ملواج ة جريمة إلاتجار : املحور الثاني

 

 

 

                                                           
 . 1484/ 11/ 25ؤرخة في املادة ألاولى من إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، امل 24
جرائم إلاستغالل الاقتصادي لألطفال، دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى، دار الفكر  ،(2511)صالح رزق عبد الغفار يونس،  25

 . 27 -26والقانون، املنصورة،   
 . ، املتعلة بحماية الطفل2511يوليو  11املؤرخ في  12 -11القانون رقم  26
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 املبحث ألاول 

 التكريس القانوني لجريمتي اختطاف ألاطفال وإلاتجار باعأعضاء البشرية 

تتطور الجريمة بتطور ألازمان وتتماش ح مع تطور وسائل ارتكابها، حيث أن جريمة اختطاف  

ت حاليا، بالنظر إلى حجم انتشارها فهي ألاطفال تشكل إحدى أبرز وأخطر الجرائم ال ي تعاني منها املجتمعا

تهدد أمن واستقرار املجتمعات وتعرض سالمة الطفل وأمنه إلى الخطر، وال ي يهدف مرتكبوها إلى تحقية 

مصالح خاصة عن طرية ارتكاب جرائم أخرى بحة ألاطفال املخطوفين، تكمن في استغالل م في ش ح 

اء البشرية ال ي ساهم في انتشارها التطورات التكنولوجية الجرائم كان من أهم ا جريمة إلاتجار باألعض

 .الحديثة

 مفهوم جريمة اختطاف ألاطفال: املطلب ألاول 

تمثل جريمة خطف ألاطفال ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد وتمس بأمن املجتمع وتنته  طمأنينة  

 .املواطنين وسالمة أطفال م، و ي من أخطر أشكال العنف ضد ألاطفال

 تعريف جريمة خطف ألاطفال: ول الفرع ألا 

حيث  27من الناحية اللغوية فإن خطف الش يء يعني إلاستالب وهو جذبه وأخذ الش يء بسرعة،

ومنه فاملف وم  28يقوم إلاختطاف على الفعل السريع، إذ أن السرعة تقتض ي النقل وإلابعاد السريعين،

 29.لنقل وإلابعاد السريعاللغوي لإلختطاف يعني أنه ألاخذ والفعل والسلب وإلاخالس وا

سلون مادي إيجابي يتمثل في انتباع شخص "بينما من الناحية إلاصطالحية فجريمة الخطف  ي 

فالخطف يتعلة  30،"من بيئته ونقله إلى بي ة أخرى، حيث يخفى فيها عّمن ل م حة املحافظة على شخصه

حتفاظ به في مكان ما يخضع بسلب حرية الضحية باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف، وإلا 

عبد الوهاب عبد هللا . أما بالنسبة للفقه فحسب أ 31.لسيطرة ورقابة املختطفين، تحقيقا لغرض معين

هو ألاخذ السريع باستخدام قوة مادية أو معنوية أو عن طرية الحيلة "أحمد املعمري فإن إلاختطاف 

                                                           
نواع جريمة اختطاف ألاطفال ودوافع ارتكابها، مجلة التراث، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد ، أ(2516) الدامي،حمزة 27

 . 12   ،53، العدد 56
 . 211،   24، عقوبة اختطاف ألاطفال، العدل، العدد (هـ 1936)أسماء بنت محمد آل طالب،  28

دراسة مقارنة )نقل في الشريعة إلاسالمية أحكام اختطاف ألاشخا  ووسائل ال، (2513)علي أحمد يمي القاعدي،  29

  ، 3 ، العدد3املجلد  كلية الحقوق، جامعة املنصورة، ، مجلة البحوث القانونية وإلاقتصادية،(بالقانونين اليمني واملصري 

15 . 
 . 194عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري، مرجع سابة،    30

 . 211ة،   سابالرجع املأسماء بنت محمد آل طالب،  31
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ده عن مكانه أو تحويل خط سيره بتمام السيطرة وإلاستدراج ملا يمكن أن يكون محال ل ذه الجريمة وإبعا

بإتمام السيطرة "كمال عبد هللا محمد ويضيف على ذل  بأنه . ، وهو نفس التعريف الذي يمنحه أ"عليه

، فكالهما يتفة "على املخطوف ش يتم الفصل بينه وبين الجرائم الالحقة له بغض النظر عن كافة الدوافع

باألخذ السريع وباستخدام القوة أو الحيلة، غير أنهما لم يوضحا محل  على أن جريمة إلاختطاف تتعلة

 32.الجريمة أهو شخص أو ش يء

ومن الناحية القانونية فإن التشريعات الحديثة لم تضع تعريف محدد ل ذه الجريمة واقتصرت 

ما يعبران على وضع العقوبة، وحسب املشرع الجزائري فإنه لم يمّيب بين مصطلمي الخطف وإلاختطاف كونه

، أو ..."أو إلاختطاف مع "... من قانون العقوبات  242عن نفس املعنح لجريمة واحدة سواء ما ورد في املادة 

، إش أنه مّيب بين جريمة إلاختطاف ال ي ترتكب من شخص ..."الدافع إلى الخطف" مكرر منه  243في املادة 

 . وال ي ترتكب من طرف موظف عمومي -أجنبي–عادي 

سنة حريته باستخدام أسلوب أو  18سلب الفرد ألاقل من "ا جريمة اختطاف ألاطفال فهي بينم

أكثر من أساليب العنف وإلاحتفاظ به في مكان ما يخضع لسيطرتهم ورقابة املختطفين تحقيقا لغرض 

ي نقل الطفل من املحل الذي وضع فيه إلى محل آخر بقصد إخفائه وإبعاده عن بيئته ال "، أو  ي "معين

ومنه تتحقة جريمة اختطاف الطفل بإبعاده عن أهله وذويه ومن  33،"جعل ا منبش له من هو تحت رعايته

ل م سلطة املحافظة عليه إلى مكان آخر يصعب الوصول إليه، فأهم عنصر في هذه الجريمة هو فعل 

الشرعيين أو  فاختطاف الطفل هو انتباعه من حضانة الوالدين 34الخطف الذي يمثل الركن املادي ل ا،

ألاوصياء املوكلين قانونا برعايته دون وجه حة، يتعلة باألخذ غير املصرح به للقاصرين من ع دة آلاباء 

 35.الطبيعيين أو ألاوصياء املعينين قانونا

تمثل جريمة خطف ألاطفال اعتداء على حة الطفل في التنقل بحرية، واعتداء على سلطة القائم 

د سواء، وهذا بغض النظر عما يمكن أن يترتب عن ذل  من نتائج على الطفل برعايته أو تربيته على ح

سواء ما يلحة به من أضرار جسدية وكذا معنوية، وال ي تصل إلى حد سرقة بعض أعضائه البشرية بغرض 

                                                           
، جرائم إلاتجار باألطفال في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في (2514/ 2518)زغبيب نور ال دى،  32

 . 111 -115   ،1فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  -العلوم في القانون 
املعالجة التشريعية لجرائم اختطاف ألاطفال، دراسات وأبحاث املجلة ، (2525)عمراوي خديجة، إنصاف بن عمران، 33

 . 113 -112   ،53، العدد 12جتماعية، املجلد العربية لألبحاث والدراسات في العلوم إلانسانية وإلا 
 . 112عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري، مرجع سابة،   34

، مجلة (اختطاف ألاطفال)الحماية القانونية للطفل في التشريع الجنائي الجزائري آليات تجسيد ، (2516)دقايشية زهور،  35

  .18   ،56العدد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
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وتتحقة هذه الجريمة بإبعاد الجاني الطفل املخطوف عمن يملكون حة رعايته، باستخدام  36إلاتجار بها،

 37.ية أو معنوية أو عن طرية الحيلة بغرض تحقية هدف معينقوة ماد

وتجدر إلاشارة إلى أن جريمة خطف ألاطفال تختلف بحسب مرتكبيها فقد تقع من شخص أجنبي 

كما سبقت إلاشارة إليها، وقد يرتكبها أحد أولياء الطفل املخطوف، و ي انتباع حضانة الطفل ممن له الحة 

لدين في حالة انفصال ما أو طالق ما، ويسمح با ختطاف ألابوي أو ألاسري الذي في القيام بها وهو أحد الوا

وقد أقّر املشرع  38يشكل اعتداء على الطفل بهدف فصل الطفل عن الوالد املستهدف من الخطف،

 . من قانون العقوبات 328الجزائري هذا النوع من الخطف في املادة 

اء على حرية الطفل في التنقل بجعله بمنأى عن أهله وعليه فإن جريمة اختطاف ألاطفال  ي اعتد

أو من هو تحت رقابته في محل ش يمكنهم الوصول إليه، وهذا لتحقية غرض محدد من قبل الخاطف قد 

 .الخ...تكون إلاستغالل الجنس ي أو إلانتقام أو املتاجرة بأعضائه

 أركان جريمة خطف ألاطفال: الفرع الثاني

تطاف ألاطفال توفر أركان أساسية، ونميب في هذا الصدد بين الجريمة يشترط لقيام جريمة اخ 

 . الواقعة من ألاجنبي وتل  املرتكبة من قبل أحد الوالدين

 أركان جريمة خطف الطفل من أجنبي : أوال

 :تقوم هذه الجريمة على أركان أساسية تتمثل فيما يلي 

انتباعه من املكان الذي يكون فيه تحت  إن خطف الطفل يقوم على(: فعل الخطف)الركن املادي -أ

إشراف ورقابة أهله أو من هم تحت رعايتهم ونقله إلى مكان آخر واحتجازه فيه  خفائه عن ذويه، ومنه فإن 

 :فعل الخطف يقوم على

 .انتباع الطفل من بيئته-

إيجابي يأتيه  نقل الطفل املخطوف إلى مكان آخر واحتجازه فيه  خفائه حيث أن فعل الخطف يشكل عمل-

 39.الخاطف

                                                           
 . 116 -111سابة،   الرجع املعبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري،  36
 . 93علي أحمد يمي القاعدي، مرجع سابة،    37
 .  18دقايشية زهور، املرجع السابة،    38
 . 913 -912مرجع سابة،    عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري،39
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وعليه فإن الركن املادي ل ذه الجريمة يتكون من أفعال محددة منها الخطف وإلاخفاء، بحيث يتم 

إبعاد الطفل عن ذويه، إذ ينقل من املحل الذي وضع فيه إلى محل آخر قصد إخفائه عن بيئته أي املكان 

الركن املادي بنقل الطفل املخطوف إلى مكان  الذي وضع فيه من طرف أهله أو القائم على رعايته، ويكتمل

 :ويشترط في هذا الركن توفر عناصر منها 40آخر بعيدا عن ذويه بحيث يصعب الوصول إليه،

وهو استعمال طرق احتيالية لخداع املجني عليه، فالتحايل يعتلة بالغش والتدليس  :التحايل أو إلاكراه-

إيقاعه في الغلط ويقبل الطفل املخطوف بذل  إلانتقال معه ليتمكن الجاني من خداع املجني عليه، ويتم 

بينما إلاكراه هو استعمال أي وسيلة مادية أو معنوية تؤدي  41إلى مكان معين، فلوش التحايل ملا قبل ذل ،

إلى سلب إرادة املجني عليه وحمله على مرافقة الجاني، وال ي منها استخدام أعمال عنف أو التهديد 

  42.الخ...بالسالح

يتحقة خطف الطفل بانتباع الخاطف للطفل من منبل أهله أو مدرسته أو طرية عمومي أو أي  

حيث يتم السيطرة على املخطوف و ي  43مكان آخر، ومنعه من العودة إلى أهله كما يتحقة بانتباعه منهم،

نف أو ح ح سيطرة مادية بلمس جسد املخطوف عبر إلامسان بالطفل وتقييد حركته سواء باستعمال الع

 44.السالح أو مواد مخدرة، وسيطرة معنوية تشل إرادته وكذا حريته

ح ح تقوم جريمة خطف ألاطفال شبد أن تقع على طفل أو حدث لم يبلغ سن : صغر سن املجني عليه -ب

 45.سنة، والعبرة في تحديد سنه هو وقت بدء تنفيذها دون وقت انتهائها كونها من الجرائم املستمرة 18

ويتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى خطف الطفل وهو يعلم أنه قد (: القصد الجنائي)ركن املعنوي ال -ج

حيث يتعمد الخاطف خطف الطفل وإبعاده عن ذويه أمن ل م حة رقابته، الذي  46ارتكب جريمة،

 47.يستعمل طرق احتيالية تحمل الطفل املخطوف على مرافقته أو التغرير بحارسه

 يمة خطف الطفل من أحد الوالدينأركان جر : ثانيا

تقوم هذه الجريمة في الحالة ال ي يكون فيها الخاطف هو أحد والدي الطفل املخطوف من ألاب أو  

ألام ثم با ي أفراد أسرة الضحية، حيث يكون الغرض من وراء ذل  هو انتقام أحد الطرفين من آلاخر 

                                                           
 . 381 -389املرجع نفسه،    40
 . 345املرجع نفسه،    41
 . 137صالح رزق عبد الغفار يونس، مرجع سابة،    42
 . 916سابة،   رجع معبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري،  43
 . 111عمراوي خديجة، إنصاف بن عمران، مرجع سابة،    44
 . 953 -952سابة،   الرجع املعبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري،  45
 . 136صالح رزق عبد الغفار يونس، مرجع سابة،    46
 . 956عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري، املرجع السابة،    47
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الة الطالق أو في حالة الزواج املختلط الذي يكون بين الخ، وهذا في ح...باختطاف الطفل أو بدافع إلابتباز

شخصين من مجتمعين مختلفين أو من ديانتين أو بلدين مختلفين، الذي يكثر فيه الخالفات بالنظر شختالف 

 :ويشرط لقيام ا ما يلي 48الثقافات ليقوم أحد الوالدين باختطاف الطفل انتقاما من الطرف آلاخر،

فعل الخطف هنا في السلون إلايجابي الذي يأتيه الخاطف، وهو ممن له حة  يتكون : الركن املادي-أ

حضانة الطفل املخطوف أو سلون سلبي با متناع عن تسليم الطفل إلى املحكوم له قضائيا بحضانته، 

  49.يكون سواء من أحد الوالدين أو الجدين، وش يشترط استعمال الطرق إلاحتيالية لقيام ا

 .مثل في أحد والدي الطفل املخطوف هو الشخص الخاطف أو أحد جديهوتت: صفة الجاني-ب

وهو انصراف إرادة أحد الوالدين أو أحد الجدين إلى خطف الصغير من الشخص املقرر : القصد الجنائي-ج

 :قضائيا لحضانته، كما يشترط أيضا

 .صغر سن الطفل املخطوف-1

 50 .ب التنفيذصدور حكم قضائي بشأن حضانة الطفل والذي يكون واج-2

 مفهوم جريمة إلاتجار باعأعضاء البشرية: املطلب الثاني

لقد اتسع حجم جرائم تجارة ألاعضاء البشرية وهذا وفقا لكثرة الطلب في آلاونة ألاخيرة على  

ألاعضاء البشرية الحيوية من قبل املر  ح، ألامر الذي يدفع إلى شراء ألاطفال بعد أن يتم اختطاف م من 

من املنظمات إلاجرامية ال ي تحترف مثل هذه السلوكات إلاجرامية، بغرض تحقية مكاسب  طرف العديد

 .مالية طائلة إذ أصبح الطفل محال لإلستغالل عبر استخراج أعضائه وبيع ا

 تعريف جريمة إلاتجار باعأعضاء البشرية : الفرع ألاول 

يرة ال ي تمس ألاطفال بشكل خا  إن جريمة إلاتجار باألعضاء البشرية تعد من بين الجرائم الخط 

كونهم الف ة ألاضعف في املجتمع وال ي ش يمكنها الدفاع عن حقوق ا بنفس ا، فالطفل عرضة للعديد من 

الجرائم ومن بينها إلاتجار بأعضائه البشرية، بعد أن أصبح هنال  سوق للبشر يعتمد على التجارة في 

مكاسب إقتصادية ومالية هامة، ولقد كان للتطورات  إلانسان تمتهنها منظمات إجرامية بغرض تحقية

الطبية الحديثة الدور البارز في ظ ور تجارة ألاعضاء البشرية، ال ي أصبحت مثل ا مثل أي سلعة تعرض 

 .للبيع والشراء

                                                           
 . 17ع سابة،   الدامي حمزة، مرج 48
 . 939عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري، املرجع السابة،    49
 . 938 -937عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري، املرجع نفسه،    50
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تعتبر جريمة إلاتجار باألعضاء البشرية ظاهرة حديثة برزت بالنظر إلى عدة أسباب من أهم ا  

بل املالي الذي يتحصل عليه جراء بيع ألاعضاء البشرية، وكذل  كثرة ألاطفال غير الشرعيين الحاجة إلى املقا

وأطفال الشوارع الذين يعدون أولى ألاشخا  الذين يتعرضون لإلختطاف ومنه سرقة أعضائهم واملتاجرة 

  51.بها

بشري، حيث وقبل التعرض ملف وم جريمة إلاتجار باألعضاء يجدر بنا توضيح املقصود بالعضو ال

جزء من إلانسان من أنسجة وخاليا ودماء ونحوها، سواء أكان متصال به أم منفصال عنه، وإن "عّرف بأنه 

، أو أنه مجموعة ألانسجة ال ي تعمل مع بعض ا بشكل متكامل ألداء "الدم يعتبر من أعضاء جسم إلانسان

لعضو فهي الخاليا ال ي تعمل مع بعض ا ألداء الخ، بينما ألانسجة املكونة ل...وظيفة معينة كالكبد أو الكلية

ومن الناحية التشريعية فإن املشرع  52وظيفة محددة، حيث تكون الخلية أصغر وحدة في املواد الحية،

، وكذا تعديل قانون 2518يوليو  52املؤرخ في  11 -18الجزائري أشار في عدة مواضع من قانون الصحة رقم 

 .اء البشرية ولكنه لم يمنح ا تعريفا محدداإلى ألاعض 51 -54العقوبات رقم 

كل فعل يكون الغرض منه الحصول على أعضاء "وتعّرف جريمة إلاتجار باألعضاء البشرية بكونها   

وأنسجة وخاليا بشرية أو أي مادة من جسم إلانسان سواء كان حيا أو ميتا، مقابل الحصول على منفعة 

 53".حترام رضا صاحب العضو أو الخلية أو النسيجمحددة سواء كانت مالية أو غيرها، دون ا

فهي عملية تتم بغرض بيع أو شراء لألنسجة أو عضو أو أكثر من ألاعضاء البشرية و ي تجارة  

حديثة باملقارنة بتجارة ألاشخا ، أما التبرع بدون مقابل فال يعد من أعمال التجارة في ألانسجة أو 

ل ألاعضاء البشرية محال للتداول وإخضاع ا للبيع والشراء أي جع" فهي تقوم على  54ألاعضاء البشرية،

قابلية الجسد للعمل والسماح بتداول ا بيعا وشراء بعد فصل ا عن صاحبها رضاء أو با كراه والسماح بنقل 

، وهو ما يتم عن طرية اللجوء إلى الخطف بالدرجة ألاولى وكذا تجنيد ألاطباء "ملكيتها إلى شخص آخر

الذين يس لون عملية البيع والشراء ومنه نقل العضو من جسد الطفل ضحية إلاختطاف إلى  55والجراحين،

جسد املستفيد، بحيث يشارن هؤشء في تعريض السالمة الجسدية للطفل للخطر مقابل الحصول على 

 . منافع مادية بالدرجة ألاولى

                                                           
 جي،جريمة املتاجرة باألعضاء البشرية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثلي، (2517) حدادو صورية، 51

 .222   ،56ألاغواط، الجزائر، العدد 
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 أركان جريمة إلاتجار باعأعضاء البشرية: الفرع الثاني

 : لجريمة كبا ي الجرائم على أركان أساسية تتمثل فيتقوم هذه ا

 الركن املفترض: أوال

فضال عن ألاركان العامة للجريمة من ركن مادي وآخر معنوي فإنه يتطلب في جريمة اختطاف  

ألاطفال توفر الركن املفترض وهو الذي يفترض القانون توافره وقت مباشرة الجاني لنشاطه وإش ش يعد 

من قانون العقوبات وهو أن تقع الجريمة على  9مكرر  353إجراميا، وهو ما نصت عليه املادة  النشاط فعال 

إنسان حي، فال تقع الجريمة إذا كان املجني عليه جماد أو حيوان، فيشترط في الطفل املخطوف أن يكون 

ار ش يقع بعد حيا ألن الحة في الكرامة إلانسانية يكتسبه الشخص بمولده وتنقض ي بوفاته، ففعل إلاتج

 56.وفاة املجني عليه

 (فعل الحصول أو إلانتزاع أو الشروع فيهما)الركن املادي : ثانيا

وهو الفعل الذي يحقة إلاعتداء على حة محمي قانونا وهو يمثل املظ ر املادي الخارجي الذي يقوم 

اء البشرية للطفل وبالنسبة لجريمة إلاتجار باألعض 57به الجاني ويمثل نشاط إجرامي محظور جنائيا،

املخطوف فإنها تنصب على فعل الحصول أو إلانتفاع أو الشروع فيهما على العضو أو النسيج ال ي تعد 

اعتداء على السالمة الجسدية وحرمتها، ويقوم الشروع في ذل  بالبدء في تنفيذ الجريمة وعدم العدول 

حيث جّرم املشرع الجزائري هذه  58سيط،إلاختياري عن ذل  سواء تم من طرف الفاعل ألاصلي أو ح ح الو 

 .من قانون العقوبات 18مكرر  353و 16/51مكرر  353التصرفات من خالل املادة 

 :التاليةوتعتمد هذه الجريمة على أحد ألافعال  

 59.الذي يتمثل في التنازل أو التخلي عن ش يء بمقابل مع انتقال حيازته من شخص آلخر :البيع-

يتم تقديم مقابل أو منفعة ما جراء است صال عضو من أعضاء الشخص البشرية، وهو : املقابل أو املنفعة-

ألامر املجرم ح ح وإن حدث اتفاق بين صاحب الجسد واملشتري كونه مخالف للنظام العام وآلاداب العامة، 

 60.سواء كان ذل  مقابل منفعة مالية أو عقار أو أي منفعة أخرى 

                                                           
 . 171 -175 زغبيب نور ال دى، مرجع سابة،   56
 .41صالح رزق عبد الغفار يونس، مرجع سابة،    57
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ار باألعضاء البشرية على قيام الجاني بأعمال إجرامية للحصول يقوم الركن املادي لجريمة إلاتج

على العضو أو النسيج البشري دون احترام مبدأ مجانية التصرف في ألاعضاء البشرية وكذا الشرط الخا  

بموافقة صاحب العضو أو النسيج، ويعتمد على خطف ألاشخا  وشسيما ألاطفال من أجل إلاستيالء على 

 .أعضائهم

يب هذه الجريمة أنها ترتكب من قبل فرد واحد فقط كما يمكن تشترن فيها جماعة من وما يم

ألافراد تمثل كل من التاجر، الطبيب ومساعديهم من مساعدي ألاطباء واملمرضين ورجال الحدود وأعوان 

   61.الجمارن

 (القصد الجنائي)الركن املعنوي : ثالثا

الجرائم العمدية ال ي يشترط لقيام ا القصد الجنائي،  تعتبر جريمة إلاتجار باألعضاء البشرية من 

وتستوجب توفر النية إلاجرامية لدى الجاني، باتجاه إرادة الجاني إلى إلاستيالء على أعضاء الجسم البشري، 

أو ألانسجة أو الخاليا أو أي مادة من الجسم البشري اعتمادا على عمليات غير قانونية وبيع ا مقابل منفعة 

خاصة وأن جريمة إلاتجار  62و منفعة أخرى، وهذا بغير رضا صاحب العضو أو النسيج أو الخلية،مالية أ

باألعضاء البشرية تقترن بجرائم أخرى أهم ا إلاختطاف ألامر الذي يؤكد توفر القصد الجنائي لجريمة 

  63.إلاتجار باألعضاء

 الركن الشرعي: رابعا

الفعل ويعاقب عليه، وهو ما يسمح بشرعية يتعلة الركن الشرعي بوجود نص قانوني يجرم 

تعتبر املتاجرة باألعضاء البشرية من املمارسات و الجرائم والعقوبات، بحيث ش جريمة وش عقوبة إش بنص،

املجرمة سواء على املستوى الدولي أو الوطني، وقد نص املشرع الجزائري على تحريم إلاتجار في ألاعضاء 

بات ومّيب بين إلاتجار فيها واملتاجرة في الخاليا وألانسجة البشرية وفقا للمواد البشرية بموجب قانون العقو 

ال ي تتم بدون رضا صاحب العضو نظير مقابل معين لصالح الفاعل ألاصلي أو  18ومكرر  16مكرر  353

 .الوسيط في هذه الجريمة

 املبحث الثاني

 خطوفالسبل القانونية ملواجهة جريمة إلاتجار بأعضاء الطفل امل 
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إن عمليات خطف ألاطفال وإبعادهم عن ذويهم قد تزامنت مع ظاهرة إلاتجار باألعضاء البشرية، 

ال ي أصبحت تمارس في شكل سوق آدمية تجعل من جسد إلانسان سلعة تباع وتشترى، وأعضاؤه بمثابة 

الطفل املخطوف  قطع غيار يتم استبدال ا م ح فسدت، والضحية ألاساس ي في عملية املتاجرة باألعضاء هو 

بالدرجة ألاولى، وكان شنتشار جريمة إلاتجار باألعضاء البشرية انعكاسات سلبية خطيرة على أمن ونحة 

 .الطفل املخطوف، فقد لقيت كال الجريمتين مواج ة تشريعية بغية الحد أو التقليل منهما على ألاقل

 العقوبات املقررة لجريمة اختطاف ألاطفال: املطلب ألاول 

حر  املشرع الجزائري على حماية الطفل من كل أنواع ألاخطار والتهديدات ال ي يمكن أن تلحة به،         

حيث جّرم عملية اختطاف ألاشخا  وقد كرس نصو  خاصة بموجب تعديله لقانون العقوبات عام 

املعدل  52-19، ثم شّدد ألامر بجعل ا جناية بموجب القانون رقم 51-54بناء على القانون رقم  2554

سنوات إلى  15يعاقب بالسجن املؤقت من عشر :" منه على 241لقانون العقوبات، حيث نصت املادة 

سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات املختصة  25عشرين 

 .وخارج الحاشت ال ي يجيب أو يأمر فيها القانون بالقبض على ألافراد

 .وبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخصوتطبة ذات العق

  64"إذا استمر الحبس أو الحجز ملدة أكثر من ش ر فتكون العقوبة السجن املؤبد،

املتعلة بالوقاية من جرائم اختطاف ألاشخا  ومكافحتها، من خالل  11 -25كما أكد القانون رقم         

دج و  1.555.555لحالة ال ي أضافت غرامة مالية تتراوح بين منه على ذات العقوبة في مثل هذه ا 26املادة 

كذل  با ضافة إلى  65منه 27سنة، وأدرجت املادة  25إلى  15دج فضال عن السجن املؤقت من 2.555.555

دج في بعض حاشت  2.555.555دج وتصل إلى  1.155.555سنة غرامة مالية تقدر بـ  25إلى  11السجن من 

سنة إلى  11يعاقب بالسجن املؤقت من خمسة عشرة : " خاصة، حيث نصت علىإلاختطاف والظروف ال

 : كل من. دج 2.555.555دج إلى  1.155.555سنة وبغرامة مالية من  25عشرين 

يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التأثير على السلطات العمومية في أدائها ألعمال ا أو الحصول منها -

 على منفعة أو مزية من أي نوع،

 يخطف شخصا عن طرية العنف أو التهديد أو إلاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت،-

                                                           
، 1466/ 56/ 58 املؤرخ في 116 -66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2519/ 52/ 59املؤرخ في  51 -19من القانون رقم  241املادة  64

 . املتعلة بقانون العقوبات
، يتعلة 2525ديسمبر  35هـ، املوافة لـ  1992جمادى ألاولى عام  11املؤرخ في  11 -25القانون رقم  من 27و 26املواد  65

 . 81العدد / بالوقاية من جرائم اختطاف ألاشخا  ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية
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 يخطف شخصا عن طرية العنف أو التهديد أو إلاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت، -

 يعير مكانا لحبس أو حجز أو إخفاء هذا الشخص مع علمه بذل ،-

خطوف أو يس ل نقله، إذا كان يعلم يقدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو يخفي الشخص امل-

 بالخطف وباألفعال ال ي صاحبته أو تلته،

يقدم للفاعل مكانا لإلختباء وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم املنصو  عليها في هذا القانون، أو أنه -

، محل بحث من السلطات القضائية أو يحول عمدا دون القبض عليه أو يساعده على إلاختفاء أو ال روب

 .مالم تشكل هذه ألافعال اشتراكا بمف وم أحكام قانون العقوبات

ويعاقب الفاعل بالسجن املؤبد إذا تعرض الشخص املخطوف إلى تعذيب او عنف جنس ي أو نتج عن -

الخطف عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا استمر 

 ."أيام 15عشرة  إلاختطاف ألكثر من

من خالل هذه النصو  سواء النص العام في قانون العقوبات أو الخا  فإن كل من قام بخطف          

سنة إش أنه  25سنوات كحد أدنى إلى  15شخص يواجه نفس العقوبة السالبة للحرية ال ي تتراوح ما بين 

عقوبة ال ي رصدت لكل شخص ساهم في أضاف ل ا عقوبة إلزامية تتعلة بالعقوبة املالية، و ي نفس ال

ارتكاب عملية إلاختطاف كإعارة مكان لحبس أو حجز الشخص املخطوف، وفي حالة استمرار الحبس أو 

 15الحجز ملدة تفوق الش ر فإن العقوبة تشدد لتصل إلى السجن املؤبد و ي املدة ال ي خفض ا املشرع إلى 

ف، كما أدرج ضمنه بعض الحاشت املتعلقة بما يمكن أن أيام فقط في القانون الخا  بمكافحة إلاختطا

ينتج عن عملية الخطف من تعذيب الشخص املخطوف أو تعريضه لإلعتداء الجنس ي أو تسبب له 

إلاختطاف في عاهة مستديمة، وح ح إن تعلة إلاختطاف بطلب فدية أو تحقية شرط معين فإن كل هذه 

 .الحاشت يكون جزاؤها السجن املؤبد

اختطاف ألاطفال جناية باعتبارها من الجرائم املاسة بأمن وطمأنينة  1/ 1مكرر  243كما جعلت املادة        

سنة، عن  18يعاقب بالسجن املؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة : "الطفل

 28لذي جاءت به املادة وهو نفس املضمون ا 66،"طرية العنف أو التهديد أو إلاستدراج أو غيرها من الوسائل

حيث اعتبر اختطاف ألاطفال جناية يتم املعاقبة عليها بالسجن املؤبد في حال  11-25من القانون رقم 

شرط أن يكون  67اختطافه عن طرية العنف أو إلاكراه أو التهديد وغيرها من طرق الغش والخداع،

                                                           
 . 51 -19من القانون رقم  1/1مكرر  243املادة  66
يعاقب بالسجن املؤبد كل من يخطف طفال، عن طرية العنف أو التهديد أو إلاستدراج :"11 -25من القانون  28تنص املادة  67

 .أو غيرها من الوسائل
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يث الع د بالوشدة على الرغم من أنه سنة، إش أنه لم يشر إلى اختطاف الطفل حد 18املخطوف أقل من 

قد اهتمت بحالة تعرض الطفل  28يندرج ضمن مف وم مصطلح الطفل الوارد في النصين، إش أن املادة 

املخطوف إلى التعذيب أو إلاعتداء الجنس ي أو الوفاة أو كان الغرض من الخطف هو تسديد فدية أو أي 

 .  من قانون العقوبات و ي إلاعدام 263ه في املادة شرط آخر، فإن عقوبة ذل  ما تمت إلاشارة إلي

 28لم يتضمن نصوصا تجّرم خطف ألاطفال سوى املادة  11-25وتجدر إلاشارة إلى أن القانون رقم          

منه، حيث أبقى املشرع جريمة خطف ألاطفال ضمن قانون العقوبات في حين خصص لخطف القصر 

منه في العقوبة ال ي تصل إلى إلاعدام في  39من ظروف مشددة في املادة ، وكذا ما جاء 11 -25القانون رقم 

إذ كان يجدر باملشرع الجزائري إدراج كل  68حالة اختطاف طفل بغرض بيعه أو إلاتجار به أو بأحد أعضائه،

ما يتعلة بالتجريم والجزاء الجنائي الخا  بفعل اختطاف القصر ضمن هذا النص باعتباره خا  

شخا  فحري به إدراج ألاطفال ضمنهم هذا من ج ة، ومن ج ة أخرى لم يدرج ضمن باختطاف ألا

الظروف املشددة العنف الجسدي الذي يتعرض له الطفل املخطوف من الضرب والجرح وكذا ما يمكن أن 

 . يترتب عن ذل  كإحداث عاهة دائمة للطفل املخطوف

يل فإن الجريمة تعتبر جنحة معاقب عليها ما بين أما فيما يخص اختطاف الطفل بغير عنف وش تحا         

كل من : "من قانون العقوبات ال ي تنص 326/51سنوات، وهذا تطبيقا للمادة  51سنة واحدة إلى غاية 

خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذل  بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذل  فيعاقب 

 ."دينار2.555إلى  155وبغرامة من  بالحبس ملدة سنة إلى خمس سنوات

كل من لم يسلم طفال موضوعا تحت رعايته إلى ألاشخا  الذين ل م "فتنص على  327أما املادة          

 ."الحة في املطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

دينار ألاب أو ألام أو  1555ى إل 155يعاقب بالحبس من ش ر إلى سنة وبغرامة من "  328وتنص املادة          

أي شخص آخر ش يقوم بتسليم قاصر قض ي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ املعجل أو بحكم نهائي 

إلى من له الحة في املطالبة به وكذل  من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من ألاماكن ال ي وضعه فيها أو 

 .على خطفه أو إبعاده ح ح ولو وقع ذل  بغير تحايل أو عنفأبعده عنه أو عن تل  ألاماكن أو حمل العير 

                                                                                                                                                                      

تعرض الطفل املخطوف من قانون العقوبات، إذا  263وتطبة على الفاعل العقوبة املنصو  عليها في الفقرة ألاولى من املادة 

إلى تعذيب أو عنف جنس ي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة 

 ."الضحية
دون املساس بالعقوبات ألاشد املنصو  عليها في هذا القانون، يعاقب على :" 11 -25من القانون رقم  39/58تنص املادة  68

 :لسجن املؤبد إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف آلاتيةإلاختطاف با

بغرض بيع الطفل أو إلاتجار به أو بأعضائه، أو  لحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر أو التسول به أو تعريضه -

 ."للتسول 
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 ."وتزداد عقوبة الحبس إلى ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة ألابوية عن الجاني      

 العقوبات املقررة لجريمة إلاتجار باعأعضاء البشرية: املطلب الثاني

ن صور إلاستغالل الخاصة بجريمة إلاتجار اعتبر املشرع الجزائري نزع ألاعضاء البشرية من بي      

ولقد جّرم املتاجرة بهذه ألاعضاء سواء تم ذل  بغرض الحصول على منفعة أو ح ح دون  69باألشخا ،

 .الحصول على أي منفعة

 الحصول على عضو أو جزء منه مقابل منفعة: الفرع ألاول 

قابل الحصول على منفعة مالية أو أي في هذه الحالة يتم بيع أحد أعضاء الطفل املخطوف م           

سنوات حبس، فضال عن  15إلى  53منفعة أخرى، وهو الفعل الذي حدد له املشرع عقوبة تتراوح ما بين 

، و ي نفس 16مكرر  353دج وفقا لنص املادة  1555.555دج و 355.555الغرامة املالية ال ي تتراوح بين 

إن هذه العقوبات تسلط في حالة املتاجرة بأعضاء  70ملية،العقوبة ال ي تسلط على الوسيط في هاته الع

الشخص البالغ، في حين أنها تشدد لتكّيف على أنها جناية موصوفة إذا وقعت على شخص قاصر لم يبلغ 

  71.سنة 25سنوات إلى غاية  15بعد، إذ يعاقب مرتكبها بالسجن ما بين  18سن 

 51وإن تعلقت بجزء من العضو وهذا بالحبس من سنة إلى  كما يعاقب على املتاجرة باألعضاء ح ح         

دج، ويتعلة ألامر في هذه الحالة بانتباع أنسجة أو  155.555دج إلى 155.555سنوات، وكذا غرامة مالية من 

وتسلط نفس العقوبة  72من جسد إلانسان،( إفرازات وسوائل كالحليب والدم والشعر)خاليا أو مجمع مواد 

 73. على الوسيط في ذل

                                                           
 .  51 -54من قانون العقوبات رقم  9مكرر  353راجع املادة  69
سنوات ( 15)سنوات إلى عشر ( 53)يعاقب بالحبس من ثالث : " 51 -54من قانون العقوبات رقم  16مكرر  353تنص املادة  70

دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية  1.555.555دج إلى  355.555وبغرامة من 

 .منفعة أخرى م ما كانت طبيعتها

 ." جيع أو تس يل الحصول على عضو من جسم شخصوتطبة نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تش
سنوات إلى عشرين ( 15)ويعاقب بالسجن من عشر : " ... 51 -54من قانون العقوبات رقم  25/52مكرر  353تنص املادة  71

 16مكرر  353دج، على ارتكاب الجرائم املنصو  عليها في املادتين  2.555.555دج إلى  1.555.555وبغرامة من ( 25)سنة 

 ." ، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف املنصو  عليها في الفقرة ألاولى من هذه املادة17مكرر  353و
 . 271زغبيب نور ال دى، مرجع سابة،    72
سنوات وبغرامة ( 51)إلى خمس ( 51)يعاقب بالحبس من سنة : " 51 -54من قانون العقوبات رقم  18مكرر  353تنص املادة  73

دج، كل من قام بانتباع أنسجة أو خاليا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي  155.555دج إلى  155.555من 

 .أو أية منفعة أخرى م ما كانت طبيعتها

وتطبة نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تس يل الحصول على أنسجة أو خاليا أو جمع مواد من جسم 

 ."شخص
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وتشدد العقوبة لتصوف بكونها جنحة مشددة إذا ارتكبت هذه الجريمة و ي املتاجرة بجزء من        

سنة وغرامة ما بين  11إلى  51ألاعضاء البشرية، إذا تعلة ألامر بطفل، لتتراوح مدة الحبس من 

 74.دج 1155.555دج و 155.555

 بلالحصول على عضو أو جزء منه دون أي مقا: الفرع الثاني

يتعلة ألامر في هذه الوضعية باملتاجرة باألعضاء البشرية ال ي تتم عن طرية لجوء الجاني إلى تجنيد      

الضحية أو تنقيله أو إيواءه أو استقباله بهدف انتباع أعضائه دون موافقته بهدف املتاجرة بها، فتكون 

 1.555.555دج وتصل إلى  155.555سنوات، وغرامة تقدر بـ  15سنوات إلى  51عقوبة الجاني الحبس من 

سنة والغرامة تتراوح بين  25إلى  15وفي حال ارتكابها على قاصر فإن السجن يكون من  75دج،

من قانون العقوبات سواء كان الطفل حيا أو  25مكرر  353دج حسب املادة 2.555.555دج إلى 1.555.555

فالعقوبة سان لكون الضحية هو قاصر لم يبلغ ميتا، وسواء تم انتباع كل العضو البشري أو جزء منه فقط 

 .بعد 18سن 

 اتمةالخ

إن جريمة خطف ألاطفال تعّد من بين الجرائم تعية تمتع الطفل بحقه في التنقل و ي تهدد أمن 

واستقرار املجتمعات وشسيما ألاسر، تنتهي دوما بارتكاب جرائم أخرى بحة الطفل املخطوف وال ي من بينها 

رقة ألاعضاء واملتاجرة فيها، بحيث أضمى جسده سلعة تتم املتاجرة فيها مما يستدعي محاربة هذه س

الجريمة ومختلف الجرائم املرتبطة بها ألامر الذي يعكس اهتمام املشرع الجزائري بمكافحتها من خالل 

جريم اختطاف قانون العقوبات بموجب التعديالت ال ي أدخل ا عليه بحيث شدد من التعامل فيها بت

 .ألاطفال وكذا الجرائم املتصلة بها وشسيما املتاجرة باألعضاء البشرية

 :ومن خالل معالجتنا ل ذه الجرائم توصلنا إلى بعض النتائج ال ي نورد أهم ا

إن جريمة اختطاف ألاطفال من الجرائم ال ي ش تقع إش باستخدام الغش والخداع أو القوة أو ح ح التهديد -

 .بها

                                                           
مكرر  353يعاقب على الجرائم املنصو  عليها في املادتين : " 51 -54من قانون العقوبات رقم  25/51رر مك 353تنص املادة  74

 1.155.555دج إلى  155.555سنة وبغرامة من ( 11)سنوات إلى خمس عشرة ( 51)بالحبس من خمس  14مكرر  353و 18

 : دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف آلاتية

 ..."ضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية، إذا كانت ال-
سنوات ( 15)سنوات إلى عشر ( 51)يعاقب بالحبس من خمس : " 51 -54من قانون العقوبات رقم  17مكرر  353تنص املادة  75

دج، كل من ينتبع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على املوافقة 1.555.555دج إلى 155.555وبغرامة من 

 .للشروط املنصو  عليها في التشريع الساري املفعول وفقا 

 ."وتطبة نفس العقوبة إذا تم انتباع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول 
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جود عالقة وطيدة بين جريم ي إلاتجار باألعضاء البشرية وإلاختطاف، لكون هذا ألاخير يعد أهم طريقة و -

تمكن من ارتكاب وتحقية جريمة إلاتجار بالبشر وبأعضائهم خاصة، لتحقية أغراض مختلفة كا ستغالل 

م لإلستفادة منها بعد الجنس ي للمخطوف، التسول، السخرة والعمل القسري وكذا تجارة البشر ونزع أعضائه

 .خطف م

تعد جريمة اختطاف ألاطفال من الجرائم الخطيرة ال ي تنعكس أضرارها على ألاسرة وعلى الدولة ككل -

ومنه على املجتمع الدولي، فهي تمتد لتكون جريمة عابرة للحدود الوطنية كونها ترتكب من قبل عصابات 

مة إذ ينقل الطفل املخطوف ليتم نزع أعضائه وبيع ا إجرامية منظمة، وتمثل أحد أشكال الجريمة املنظ

 .لإلستفادة منها إما للمر  ح املحتاجين إليها أو بهدف استعمال ا في التجارب الطبية

إن تجارة ألاعضاء البشرية تشكل أهم إفرازات التطور العلمي والتكنولوجي في املجال الطبي الذي صاحب -

تم انتهاز الوضع في إبراز تجارة جديدة قائمة على ألاعضاء البشرية عمليات نقل وزرع ألاعضاء البشرية لي

 .ال ي تستهدف بشكل أساس ي ألاطفال

تعتبر جريمة إلاتجار باألعضاء البشرية من الجرائم املاسة بالسالمة الجسدية لإلنسان وتمثل أهم دافع -

 .شرتكاب جريمة خطف ألاطفال، بهدف إنقاذ ألاشخا  ميسوري الحال

إلاحاطة القانونية ال ي حظيت بها جريمة اختطاف ألاطفال وال ي تهدف إلى املتاجرة بأعضائه، إش أنه رغم -

هنال  بعض العناصر ال ي تؤخذ عليه و ي تحتاج إلى املعالجة القانونية، وال ي نذكر منها حالة انتباع عضو 

هة مستديمة له، أو أنه توفي معين من الطفل املخطوف وحدثت له مضاعفات فيما بعد أدت إلى وجود عا

جراء انتباع العضو، إن مثل هذه الحاشت ال ي لم يتعرض ل ا املشرع الجزائري تخضع إلى ألاحكام العامة 

 .لقانون العقوبات، و ي الحاشت ال ي يفترض أن تدرج ضمن الظروف املشددة للعقوبة

 :كما توصلنا إلى عدة توصيات نرى أهمية إبدائها في هذا الصدد 

 .ضرورة توعية الطفل بعدم الوثوق باألشخا  الغرباء عن محيطه العائلي الذين يتحدثون معه-

 .ضرورة توفير ألامن والرقابة ألامنية في أماكن التجمعات كاألسواق وشسيما أمام املدارس-

حديد ما ضرورة الفصل في التعامل الجنائي بين جريمة اختطاف ألاطفال وما يصاحبها من جرائم أخرى لت-

 .يتناسب مع كل واحدة منها من عقوبة على حدى

ضرورة إعادة النظر في تنفيذ ألاحكام القضائية إلاعدام الصادرة بحة مرتكبي جناية خطف ألاطفال، إذ ش -

 . فائدة ترجى من النص عليها والحكم بها مع وقف تنفيذها
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ار املشرع ذكر بصفة عامة ألاطفال أقل ضرورة النص على جريمة اختطاف ألاطفال حديثي الوشدة باعتب-

سنة، في حين أنه من ألاجدر به إدراج جريمة اختطاف حديثي الوشدة ضمن قانون اختطاف  18من 

 .ألاشخا 

ضرورة معالجة املشرع الجزائري لجريمة إلاتجار باألعضاء البشرية للطفل املخطوف في حالة تعرضه إلى -

 .املتاجرة بأعضائه تفاديا للفراغ القانوني املوجود في هذه الحاشتعاهة مستديمة أو حالة وفاته بسبب 

املعروف عامليا، حيث يتم إنذار كل " Alerte Enlèvementإنذار إلاختطاف "ضرورة العمل على تطبية نظام -

الج ات املعنية لحظة التبليغ عن اختطاف الطفل عبر نشر صوره وإلاعالن عن ذل  بمختلف وسائل 

 76.بر وسائل التواصل إلاجتماعيإلاعالم وع

ضرورة إلاهتمام با قتصاد الوطني ورفع مستوى الدخل الفردي وح ح محاربة البطالة، كونهم من ألاسباب -

 .الرئيسية ال ي تدفع إلى ارتكاب جرائم خطف ألاطفال وممارسة تجارة ألاعضاء البشرية

 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر: أوال

 .1484/ 11/ 25ة حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، املؤرخة في إتفاقي-1

/ 56/ 58املؤرخ في  116 -66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2519/ 52/ 59املؤرخ في  51 -19القانون رقم -2

 . ، املتعلة بقانون العقوبات1466

 . تعلة بحماية الطفل، امل2511يوليو  11املؤرخ في  12 -11القانون رقم -3

، يتعلة 2525ديسمبر  35هـ، املوافة لـ  1992جمادى ألاولى عام  11املؤرخ في  11 -25القانون رقم -9

 . 81العدد / بالوقاية من جرائم اختطاف ألاشخا  ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية

 املراجع: ثانيا

 .24عقوبة اختطاف ألاطفال، العدل، العدد  ،(هـ1936) أسماء بنت محمد آل طالب،-1

دراسة تحليلية : جريمة الاتجار بالبشر، (ت.د)عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، آشء ناصر أحمد باكير، -2

 .38نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية، مجلة جيل ألابحاث القانونية املعمقة، العدد 

ألابعاد : جريمة إلاتجار بالبشر كتهديد لألمن إلانساني، (2525)نسرين، بن مساهل آشء الرحمن، سالم -3

 .52، العدد 56وأساليب املواج ة، مجلة أكاديميا للعلوم السياسية، املجلد 

                                                           
 . 63الدامي حمزة، مرجع سابة،    76
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جريمة املتاجرة باألعضاء البشرية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  ،(2517) حدادو صورية،-9

 .56لجزائر، العدد جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، ا

أنواع جريمة اختطاف ألاطفال ودوافع ارتكابها، مجلة التراث، جامعة زيان ، (2516)حمزة الدامي، -1

 .53، العدد 56عاشور، الجلفة، املجلد 

اختطاف )آليات تجسيد الحماية القانونية للطفل في التشريع الجنائي الجزائري  ،(2516) دقايشية زهور،-6

 .56العدد  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، مجلة (ألاطفال

جرائم إلاتجار باألطفال في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل ، (2514/ 2518)زغبيب نور ال دى، -7

، كلية الحقوق، جامعة فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية -درجة دكتوراه في العلوم في القانون 

 .1قسنطينة 

املعالجة التشريعية لجرائم اختطاف ألاطفال، دراسات  (2525) عمراوي خديجة، إنصاف بن عمران،-8

 .53، العدد 12وأبحاث املجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم إلانسانية وإلاجتماعية، املجلد 

ار املترتبة عليها بين الفقه جريمة خطف ألاطفال وآلاث ،(2515) العواري،عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي -4

 . إلاسالمي والقانون الوضعي، الكتاب ألاول، الطبعة ألاولى، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة

 

أحكام اختطاف ألاشخا  ووسائل النقل في الشريعة إلاسالمية  ،(2513) علي أحمد يمي القاعدي،-15

كلية الحقوق، جامعة  ، مجلة البحوث القانونية وإلاقتصادية،(دراسة مقارنة بالقانونين اليمني واملصري )

 .53، العدد 3املنصورة، املجلد 

جرائم إلاتجار باألعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، ألاكاديمية ، (2513)فرقاق معمر، -11

 .15للدراسات الاجتماعية وإلانسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 

جرائم إلاستغالل الاقتصادي لألطفال، دراسة مقارنة، الطبعة ، (2511)صالح رزق عبد الغفار يونس، -12

 .ألاولى، دار الفكر والقانون، املنصورة
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  نيقفر ملا  ريغ نير صاقلا فاطتخا ةحفاكم

 بين الواقع والقانون 

 بوزمبو صبية 

     الرباط–جامعة محمد الخامس طالبة باحثة في سل  الدكتوراه كلية الحقوق السويس ي، 

 املغرب

 :ملخص املداخلة

إن سجرة ألاطفال غير املرافقين ظاهرة عاملية بدأت أواخر السبعينات من القرن املا  ي، وعرفت     

انتشارا وسعا منذ تطبية اتفاقية شنغن في الثمانينات، وقد اتخذت أبعادا خطيرة بعد ظ ور شبكات تهريب 

بالبشر ال ي تستهدف اختطاف هذه الف ة من ألاطفال املتواجدة في وضعية هشة وعارية  امل اجرين والاتجار 

من أية حماية، شسيما في مرحلة الانتقال من دول م ألاصلية إلى دول الاستقبال، وذل  بغية الاتجار بهم أو 

ؤشء ألاطفال من وثمة مجموعة من آلاليات الدولية ال ي يمكن إعمال ا لحماية ه .بأعضائهم واستغالل م

خطورة جريمة الاختطاف امل ددة لسالمة حياتهم وحقوق م إلانسانية، وأبرزها اتفاقية ألامم املتحدة 

، والبروتوكولين امللحقين بها اللذين يتعلقان على التوالي 2555ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية لعام 

جو، وبمنع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخا  وبخاصة بمكافحة تهريب امل اجرين عن طرية البر والبحر وال

 .لكن رغم هذه الج ود شزالت هذه الجريمة قائمة ونشيطة عبر الحدود الدولية. النساء وألاطفال

 الكلمات املفتاح

 -اتفاقيات حقوق الطفل -الاتجار بالبشر -الاختطاف الدولي لألطفال -ألاطفال امل اجرين غير املرفقين

 . الهجرة -استغالل ألاطفال -حقوقية الدوليةاملنظمات ال

abstract:  

   Migration of unaccompanied children is a global phenomenon that began in the late 1970s 

and has become widespread since the implementation of the Schengen Convention in the 1980s. 

It has taken on serious dimensions following the emergence of migrant smuggling and human 

trafficking networks aimed at abducting this group of children in a vulnerable situation, 

particularly in the transition from their States of origin to receiving States, with a view to 

trafficking in them or their organs and exploitation.  A range of international mechanisms can be 

implemented to protect these children from the seriousness of the crime of kidnapping, which 

threatens the safety of their lives and human rights, notably the United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime of 2000, and the protocols thereto, which relate 

respectively to the smuggling of migrants by land, sea and air, and to the prevention, suppression 
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and punishment of trafficking in persons, especially women and children, as well as the United 

Nations Convention on Enforced Disappearance adopted on 20/12/2006. However, despite 

these efforts, this crime continues to exist and is active across international borders. 

.Key Words 

Unaccompanied Migrant Children - International Child Abduction - Trafficking in Human 

Beings - Child Rights Conventions - International Law Organizations - Exploitation of Children - 

Migration. 

 

 مقدمة

ازفون كـثيرا ما يتج و . أضعف ف ات امل اجرين وطالبي اللجوءمن هم  77ش غرو، أن ألاطفال غير املرفقين

ويجـد بعضـ م أنفسـ م مضـطرين . ، بســيرهم في رحالت محفوفـة باألخطـار قـد ش ينجـون منهابحياتهم

لالسـتعانة بخـدمات عصـابات إجراميـة، كعصـابات امل ـربين، ال ي تستغل وضعيتهم ال شة بسبب قصورهم، 

ات إلاجرامية بغية الاتجار بهم واستغالل م في ما يجعل م هدفا متاحا لالختطاف من طرف هذه الجماع

 . الدعارة أو بيع أعضائهم أو بيع م للمليشيات املسلحة

وهذه الخطورة تهدد القاصرين غير املرفقين سواء على طرق الهجرة أو وح ح بعد وصول م إلى دول 

مرحلة التنقل عبر الحدود  الذين قاموا بحمايتهم خالل البالغين، إذ يتم فصل العديد منهم عن  78الاستقبال

في ظل هذه الظروف، يختفي عدد قياس ي من ألاطفال الالج ون أو امل اجرون كل عام في أوروبا على . الدولية

 .79سبيل املثال

ورغم أن جريمة اختطاف ألاطفال غير املرفقين لم تعال  بنص اتفا ي خا  ولم تشر إليه الاتفاقيات 

نه ثمة مجموعة من آلاليات الدولية ال ي يمكن إعمال ا لحماية أ، إش 80الدولية ذات الصلة بصورة واضحة

                                                           
 .ن طرف أوليائهمألاطفال الذين يهاجرون  بطريقة غير شرعية ويتواجدون في دول الاستقبال دون أن يكونوا مرافقين م 77

78 Doc. 15026 07 janvier 2020 Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe 
79 Doc. 14417 11 octobre 2017 Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe Proposition de 

résolution 
شختطاف بأنه الاستيالء على الشخص دون ويمكن تعرف . اقيات الدوليةالجريمة في الاتف بهذهولم يرد أي تعريف خا   80

رضاه، وهو بذل  يعتبر بين أخطر أشكال الاعتداءات ال ي يمكن أن يتعرض ل ا إلانسان، ملساسه بالحرية الشخصية، مع ما 

بسبب ضعف قدرته  قد يترتب عن ذل  من أخطار قد تصل إلى حد قتل املخطوف، خاصة كلما كان املخطوف قاصرا وذل 

ونظرا لخطورة جرائم الاختطاف على القاصرين، فقد  .الجسمية والعقلية حيث يمكن أن يقع بس ولة ضحية الاختطاف

على معاقبة الخاطف (  971الفصل )تعامل مع ا املشرع الجنائي املغربي بنوع من التشدد في التجريم والعقاب، حيث ينص 

ا استعمل العنف أو التهديد أو التدليس شختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذ

شستدراجه أو إغرائه أو نقله من ألاماكن ال ي وضعه فيها من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذل  بنفسه أو بواسطة 

 . غيره، كذل  نناقض بيع ألاطفال أو التخلي عنهم
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هؤشء ألاطفال من خطورة جريمة الاختطاف امل ددة لسالمة حياتهم وحقوق م إلانسانية، وأبرزها اتفاقية 

تعلقان ، والبروتوكولين امللحقين بها اللذين ي2555ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية لعام 

على التوالي بمكافحة تهريب امل اجرين عن طرية البر والبحر والجو، وبمنع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخا  

والاتفاقيات  1484وبخاصة النساء وألاطفال، با ضافة إلى اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل لسنة 

 . املتعلقة بالهجرة

الصكوك الدولية ذات الصلة على مكافحة جريمة  تأسيسا على ما سبق فإننا نتسأل عن نجاعة

 اختطاف ألاطفال املهاجرين غير املرفقين وضمان الحماية الكاملة لهم؟

واقع  جريمة اختطاف ألاطفال : سنعتمد في مقاربتنا ل ذه إلاشكالية على تقسيم ثنائي بحيث نستعرض

 (.ثانيا)  اجرين املرفقين من الاختطاف،  ثم إلاطار الاتفا ي لحماية ألاطفال امل(أوش)غير املرفقين

 تفاقم جريمة اختطاف ألاطفال املهاجرين غير املرفقين: مطلب أول 

، (أوش)ان الدراسات والتقارير بشان ظاهرة اختطاف ألاطفال غير املرفقين تبين أنها تسجل أرقاما مقلقة 

، وأمام تفاقم هذه الظاهرة تبقى (ثانيا) ويعد الاتجار بالبشر من ألاسباب الرئيسية والخطيرة وراء اختطاف م

 (.ثالثا)التدابير الحمائية ال ي تتخذها الدول  ضعيفة وغير فعالة ملكافحتها 

  طافملحة حول واقع الاخت: أوال

طفال امل اجرين غير املرفقين تكشف عن تفاقم غير إلارادي لأل ختفاء ش إن التقارير والدراسة املتعلقة با

مع العلم أن هذا الخطر ليس محصورا في مرحلة العبور عبر الحدود . ة في العالمانتشار هذه الظاهر 

الدولية، إنما يمتد إلى ما بعد وصول هؤشء القاصرين إلى دول الاستقبال مثل دول الاتحاد ألاوربي أو 

 . الوشيات املتحدة ألامريكية

و يرجع  سبب . ين بذويهم بالضبطرغم أنه من الصعب تحديد عدد حاشت اختفاء ألاطفال غير املصحوب

أنظمة تسجيل هؤشء ألاطفال من طرف سلطات دول العبور، إضافة إلى غياب التنسية بين  عدم  إلى ذل 

وبالتالي فإن العدد إلاجمالي أعلى بكثير حيث يختفي العديد من ألاطفال قبل تسجيل م، . التسجيل للدول 

 . طويلة أو عند رفض طلبات اللجوء الخاصة بهمبينما يختفي آخرون خالل فترات الانتظار ال

طفل م اجر وشجئ  15555،  عن فقدان ما ش يقل عن Missing Children Europeومع ذل ، أعلنت 

،  كما  أن عدد القاصرين امل اجرين غير املرفقين املفقودين  251781و 2519سنة  بين أوروبابعد وصول م إلى 

ويخش ح ان يتعرض العديد منهم لالتجار . 82حالة في الاتحاد ألاوربي 18555تجاوز   2525و   2518ن ي بين س
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https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599292-Disappearance-migrant-children-in-Europe-FINAL.pdf
https://missingchildreneurope.eu/over-18-000-missing-children-in-migration/
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يعد القصر غير املصحوبين بذويهم املفقودين من مرافة الرعاية  إذلغرض العمل والاستغالل الجنس ي،  

 .83مصدر قلة كبير في بلدان العبور والوج ة في الاتحاد ألاوروبي

ت ألاساسية ال ي تعرقل الحد من هذه الظاهرة وفقا لدول وحسب لجنة البرملان ألاوربي من إلاشكاش 

الاتحاد، عدم وجود إحصاءات رسمية عن القصر غير املصحوبين الذين يختفون من مرافة الرعاية قبل 

ويعزى ذل  حسب نفس اللجنة أساسا إلى تعقيد عملية  .تحديد الوضع أو بعده أو بعد صدور قرار إعادتهم

الخاصة بهؤشء ألاطفال، با ضافة إلى غياب تعريف موحد ملصطلح القاصر غير جمع البيانات الرسمية 

لذل  تعجز التقارير والدراسات إلى تقديم ملحة عامة دقيقة عن حجم الظاهرة في الدول الاتحاد . املصحوب

م غور  .84الاتجار بهم اختطاف م بهدفبين القصر غير املصحوبين الذين يهربون والذين يتم  ألاوربي والتمييب 

في  157في املانيا و  813في ايطاليا و  2955ن يذل  فقد بلغ عدد القاصرين امل اجرين غير املصحوبين املختف

 . 2517 85بلغاريا سنة 

اختفاء القاصرين غير  ل ا تزايدسجلت في تقرير  ألاملانية،من جانبها، الشرطة الجنائية الفدرالية 

طفل قاصر غير  4555عن اختفاء  ،2516حيث أعلنت سنة  2511و 2519سنة بين  أملانيا،املرفقين في 

خالل هذه الفترة، وهم من جنسيات مختلقة حيث  ألاطفالتزايد سجرة هذه الف ة من  ذل  إلىويعزا . مرفة

   .86طفل مغربي 281طفل سوري و  921و  أفغانيطفل  112اختفى 

ن نسبة م مة من طالبي أتبين  ألاوربيتحاد ن إحصائيات دول الاأبالنسبة للدول إلافريقية، فرغم  أما

نه ليسن هنان إحصائيات رسمية بشأن أ إشاللجوء ومن امل اجرين غير املرفقين هم من دول افريقية 

 .87الل مرحلة العبور منهان خغير املرفقي ألاطفالاختفاء 

انية لكونها تشكل بي ة كذل   تعد الحدود ألاوكرانية، من املناطة ال ي باتت تثير قلة املنظمات إلانس

 حيث تفيد املنظمة. 88غير املرفقين عبر الحدود نألاوكرانييمالئمة لنشاط جريمة اختطاف ألاطفال 

                                                           
83European commission : Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus 

Norway, Synthesis Report for the EMN Study, July 2018, p48. 

 00 (europa.eu)-REV-EN-00-00-00376-2010-JLS84 
85 European commission : Approaches to : op.cit, p 49. 

86 Federal Office for Migration and Refugees : Unaccompanied Minors in Germany: Challenges and Measures 

after the Clarification of Residence , Focussed Study by the German National Contact Point for the European 

Migration Network (EMN), 2018, p 77. 
87 Marie DIOP : Migration des Enfants Non Accompagnés de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord Etat des 

lieux, janvier 2013, p 28. 
88 Kids in Need of Defense& Child Circle:   Note on Unaccompanied Children Fleeing From Ukraine, Marche 

2022, p 12. 

“Risk of disappearances: At different moments of their journey from the Ukraine and after their arrival in the EU, 

there is a risk that unaccompanied children will go missing. There are many reasons for this. They include an 

absence of registration on arrival, lack of referral to the child protection system and appointment of a qualified 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:en:PDF
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أنها رصدت أطفاش غير مرفقين ينتقلون عبر الحدود من أوكرانيا إلى   Homo Faberالحقوقية في بلونية

 . 89بولونيا

تش د سجرة  إنماين الوافدين على الدول ألاوروبية، ن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على القاصر أإش 

حدة،  أكثر القاصرين غير املرفقين بين دول أمريكا الالتينية والوشيات املتحدة نفس الظاهرة ان لم نقل أنها 

إذ تشكل الهجرة من أمريكا الوسطى والجنوبية إلى الوشيات املتحدة إحدى الظواهر الرئيسية للهجرة في 

والوشيات  أو جواتيماش   يرة، وش يسلم ألاطفال منها، حيث أصبح عبور الحدود بين املكسي العقود ألاخ

املتحدة خطيًرا للغاية بسبب التدابير املتخذة ملحاربة الهجرة غير القانونية، من طرف الدول أو بصفة 

 (. امليليشيات)الخاصة من طرف 

فحسب لجنة    د من ألاطفال القصر غير املرفقينوتعتبر املنطقة معادية للغاية وتش د اختفاء العدي

بين سبتمبر  ضمنهم أطفال غير مرفقين،م اجر  4.718املكسي  لحقوق إلانسان تم اختطاف ما يقارب 

أوروبا، أي الفجوة الاقتصادية /ول ذه الظاهرة نفس أصول ظاهرة أفريقيا. 902554وفبراير   2558

ل ، فإن الوضع في شمال املكسي  متوتر بسبب تهريب املخدرات با ضافة إلى ذ. والاجتماعية والسياسية

 .91أكثر املدن عنًفا في العالم ضمن تصنفإل باسو الحدودية /مدن مثل مدينة سيوداد خواريزشسيما وأن 

 غير املصحوبين للقاصرين  اختفاءوراء  ألاسباب الكامنة: ثانيا

ة ناختطاف القاصرين امل اجرين غير املرفقين مقتر جريمة   الدراسة والتقارير ذات الصلة تبين أن  إن

، فنسبة م مة من هؤشء القاصرين يتعرضون لالختطاف في طرية الهجرة 92بجريمة الاتجار بالبشر أساسا

جعل م ت ال ي ال ي تستغل وضعيتهم ال شة إلاجراميةإلى دول الاستقبال، حيث يكونون عرضة للعصابات 

املساعدة في عملية الهجرة ال ي من خالل تقديم التغرير  ه الجماعات إلىهذتلجأ  ، أهدافا متاحة وس لة

                                                                                                                                                                      

guardian, an inability to share information across agencies and in cases where children traumatised by events 

travel on to Member States that they perceive to be safer or where they have family members and friends”. 

.Children going missing amid chaos at Ukrainian border, aid groups report | Ukraine | The Guardian 89 / 

-human-of-cases-border-at-missing-go-children-ukrainian-chaos-https://www.wionews.com/world/amid

 461632-reported-also-trafficking 
90 Joffe-Block, J., & Fronteras: Women crossing the U.S. border face sexual assault with little protection. PBS News 

Hour, 2014, March 31.  

http://www.pbs.org/newshour/updates/facing-risk-rape-migrantwomen-prepare-birth-control/. 
 :انظر في هذا املوضوع 91

Claudia Araceli Ochoa Argueta: Atención y protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados de Guatemala, al momento de su detención y repatriación, TESIS, Universidad de san Carlos de 

-policy-right-https://www.migrationpolicy.org/news/whatGuatemala, Escuela de ciencia política, 2011, p 73./ 

 borders-us-children-unaccompanied-toward 24/51/2522تم الولوج بتاريخ  
92 Mathieu Marinière  et Cristina Del Biaggio : Enfants migrants disparus: la vérité sur un scandale humanitaire. 

2016. 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/12/children-going-missing-amid-chaos-at-ukraine-border-report-aid-groups-refugees
https://www.wionews.com/world/amid-chaos-ukrainian-children-go-missing-at-border-cases-of-human-trafficking-also-reported-461632
https://www.wionews.com/world/amid-chaos-ukrainian-children-go-missing-at-border-cases-of-human-trafficking-also-reported-461632
https://www.migrationpolicy.org/news/what-right-policy-toward-unaccompanied-children-us-borders
https://www.migrationpolicy.org/news/what-right-policy-toward-unaccompanied-children-us-borders
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القسري،  ملوالع باألعضاءوالاتجار  عارةدال أعمالستغالل في والا  ر الاتجا بهدفتتحول شحقا إلى اختطاف 

 . 93نباعات املسلحةالتجنيد في الو 

ضف إلى ذل ، منهم م
َ
الاستقبال قبل تقديم طلب اللجوء أو يختارون بداية الاختفاء إلارادي في دول  نأ

ويرتبط هذا أساسا بالخوف من ترحيل م . الحصول على الوثائة الرسمية لإلقامة، أو أثناء هذه الاجراءات

 94ما يجعل م عرضة للعصابات إلاجرامية ال ي تنشط في مجال الاتجار بالبشر، وإعادتهم إلى بلدانهم ألاصلية

. 

الجمعية  لكناعتبرت مصير هؤشء القاصرين مج ول  ألاملانيةن الحكومة أ مثال، رغم ألملانيافبالنسبة 

 :أنه لديها معلومات تفيد بأن إلىالفيدرالية لالج ين القصر غير املصحوبين بذويهم ، أشارت في هذا السياق 

ضطرين القصر غير املصحوبين بذويهم أجبروا على البغاء أو السرقة ألنهم على سبيل املثال ش يزالون م"

 من حقوق م ملواج ة ألاخطار، ل م وتمكينهملذل  دعت إلى منح حماية أفضل ".  لسداد ديون للمتاجرين 

 .95قارب منذ البدايةألاتس يل انتقال م للعيش مع أقاربهم أو توزيع م على و 

خرى القلة أما في الشرق ألاوسط، فيثير الاتجار باألطفال في إلامارات العربية املتحدة ودول الخليج ألا 

في الواقع، يتم شراء أو اختطاف العديد من ألاطفال من بنغالديش وباكستان . بشكل خا  اليوم

من أجل استخدام م كفرسان في  ونقل م عبر الحدود بطريقة غير قانونية إلى دول الخليج  والسودان واليمن

 . 96هذه الدول ، ال ي تحظى بشعبية كبيرة في (السرية)سباقات الهجن 

اول عدة منظمات غير حكومية إعادة ألاطفال إلى بلدانهم ألاصلية، لكن لألسف لم يعد البعض تحو 

يتم إرسال آلاخرين، الذين تم بيع م بالفعل ألول مرة، إلى املدارس . يعرف من هم آباؤهم وأين يعيشون 

 .97لسباقإلاسالمية، وبعض ا تديره جماعات متطرفة أو يباع مرة أخرى ويعود بسرعة إلى حلبات ا

وبا ضافة إلى ذل ، أقر تقرير الفرية العامل املعني بحاشت الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن بعثته 

إلى تركيا بأن حاشت الاختفاء القسري للم اجرين قد تتبامن مع الاتجار غير املشروع باألشخا  

سرية واختيار وسائل نقل  طرق أقل حراسة أو  سلون تشجع م على خصوصا عصابات تهريب امل اجرين)98.

                                                           
93 Balancier, Elisa : Traite des mineurs non accompagnés : les États européens respectent-ils leurs obligations ? 

Master en droit à finalité spécialisée en droit pénal (aspects belges, européens et internationaux), Faculté de 

Droit, de Science Politique et de Criminologie, 2020-2021, p 31. 
94 Ibid. 

95 Federal Office for Migration and Refugees : Unaccompanied…, op.cit, p78. 
96

 : أنظر في هذا الموضوع  

Syed Mehmood Asghar with Sabir Farhat & Shereen Niaz: Camel Jockeys of Rahimyar Khan Findings 

of a participatory research on life and situation of child camel jockeys, Save the Children Sweden, 

2005. 

 

 .org)Traite des êtres humains (ansarburney 
97

 71/20/0200تم الولوج بتاريخ 
98 y. Rapport A/HRC/33/51, § 67 

https://ansarburney.org/human-trafficking/
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يضع وهذا . ج ات رسمية، أحيانا بالتعاون الوثية مع قانونيةخطرة غالبا ما تسيطر عليها جماعات غير 

 . نتهاكات حقوق إلانسان ال ي يمكن أن تؤدي إلى اختفائهمش  امل اجرين في وضعية غير آمنة وهشة ويعرض م

م املتحدة للدعم أن امل اجرين الذين اعترض م خفر في ليبيا، على سبيل املثال، أفادت بعثة ألام

تم وضع م في مراكز الاحتجاز، أو إرسال م إلى منازل ومزارع خاصة، أحياًنا »السواحل الليبي في قوارب 

 . 99«، حيث يتعرضون للسخرة، وفي حالة النساء، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنس ياملال مقابل 

فإن خطر الاتجار والاستغالل والاعتداء يهدد  Kids in Need of Defenseظة وفي أوكرانيا، حسب مالح

باختطاف م من طرف أشخا  لديهم نية الاتجار بهم أو  على الحدود ألاوكرانية، بصورة واضحة  ألاطفال

ا ووفقا لنفس التقرير، فإن املتاجرين بالبشر موجودون في مراكز النقل بح. استغالل م أو إساءة معاملتهم
ً
ث

خصوصا وان مجموعة من الدول املحاذية ألوكرانيا معروفة بتجارة  .عن ألاطفال قابلين لالستغالل

انتقال ألاطفال عبر الحدود ظاهرة تمس بسالمة ألاطفال،  أن  Homo Faberكما اعتبرت.  100البشر

شر عبر هذه خصوصا وان املنظمة سبة ل ا ان توصلت بتقارير بشان الاتجار بالب. وتعرض م لالختطاف

 .101نألاوكرانييالحدود تخص الالج ين 

إلى الوشيات  ةكما  وسبة ان بينا يتعرض امل اجرون إلى الاختطاف  على طرق الهجرة من دول أمريكا الالتيني

املتحدة وتعتبر النساء وألاطفال غير املرفقين الف ة ألاكثر استهدافا من طرف الجماعات إلاجرامية ال ي تقوم 

بهم أو استغالل م في ألاعمال غير املشروعة مثل الدعارة والاتجار في املخدرات والتسول وتضم م باشتجار 

 .102والنباعات املسلحة

 بعض تدابير حماية القاصر املهاجر من الاختطاف : ثالثا

 التدابير الرامية إلى منع اختفاء القّصر غير املصحوبين  -أ

 تتخذ ال ي الدول  قليل منّصر املفقودين غير املصحوبين، فإن تزايد عدد الق الواقع يؤكدعلى الرغم من 

 :ما يلي تتلخص معظم ا في .تدابير وقائية

 ف م نوايا القاصر الحالية، لالطفل وتقديم املشورة له في مرافة الرعاية والاستقبال إلىالاستماع 

ي ف إليهن من تعقبه ليس ل التوصل مكتمع اتخاذ إجراءات . واملستقبلية وإعالمه باملخاطر املرتبطة باختفائه

كما توفر الدول ألاوروبية خطوط . ، بما في ذل  بصمات ألاصابع والصور الفوتوغرافيةتطافهالة اخح

 .103الطوارئ الساخنة

                                                           
99OIM, Fatal Journeys Volume 2: Identification and Tracing of Dead and Missing Migrants, 2016, p. 33. 

consultée en février 2021  publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdfhttps:// 
100 Kids in Need of Defense : op.cit, p 13. 

101 Children going missing amid chaos at Ukrainian border: op.cit. 
102

 : للتوسع حول هذا الموضوع راجع 

Center for gender and refugee studies:  Childhood and Migration in Central and North America: 

Causes, Policies, Practices and Challenges,  February 2015. 
103 BE, EE, FI, IE, LV. 

https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf
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ووضعت بعض الدول، مثل أيرلندا واململكة املتحدة وهولندا، استراتيجيات محددة أو خططا لحماية 

ال ي تهدد حياتهم وسالمتهم، وشسيما  ألاخطار وجل  غير إلارادي ن لالختفاءالطفل من أجل ألاطفال املعرضي

، وال ي "خطة إدارة الاختفاء" أو ما يسمحفي هذا السياق، طورت أيرلندا أداة لتقييم املخاطر، . الاتجار بهم

تنص الخطة و  ،إذا فقد الطفل إتباع اتحدد املبادئ التوجيهية ال ي يجب على القيمين على مراكز الرعاية 

على وجوب إبالغ الشرطة على الفور وتقديم تقرير بشأن الطفل املفقود من قبل مركز الرعاية، إلى جانب 

وكذان وضعت بعض الدول، وشسيما إيطاليا . البالدويوزع التقرير في جميع أنحاء الدولة . صور الطفل

 . 104اختفاء القّصر والسويد، تدابير لتحسين التعاون الشامل وتبادل املعلومات ملنع

 تدابير إلابالغ عن حاالت اختفاء القّصر غير املصحوبين والرد عليها -ب  

 لإلبالغ عن حوادث اختفاء قاصرين غير مصحوبين 
ً
تتبع معظم الدول الاتحاد ألاوروبي مثال إجراًء موحدا

ر رعاية ألاطفال والخدمات وتشمل آلية إلابالغ املوحدة إبالغ دوائ. بذويهم من ألاوصياء أو مقدمي الرعاية

يتم تقديم تقرير . الاجتماعية وخدمات الهجرة ذات الصلة والشرطة باختفاء القاصر غير املصحوب

ال ي تتكلف بإجراء التحقية . ساعات من قبل الشرطة 29الشخص املفقود على أبعد تقدير خالل أو بعد 

ن املفقودين في قواعد بيانات املفقودين في اختفاء القاصر، بما في ذل  إدخال تنبيه بشأن القاصري

 .الوطنية وألاوروبية والدولية، مثل نظام شنغن للمعلومات

وفي حين أن هذه املمارسات املوحدة ش تستند في كثير من ألاحيان إلى مبادئ توجيهية أو بروتوكوشت 

ة بين السلطات الوطنية، أو بروتوكوشت محدد/وطنية، أشار عدد من الدول  إلى اتفاقات تعاون مشتركة و

وتحدد هذه التدابير كيفية قيام . استحدثت مؤخرا، بما في ذل  حاشت أيرلندا وبلجيكا وليتوانيا وهولندا

السلطات املعنية، أي مرافة الرعاية، وألاوصياء، والخدمات الاجتماعية، والشرطة، بالتعاون في حالة 

 اختفاء قاصر، مع إلاشارة إلى سلسلة اتصاشت و 
ً
 .تعاون محددة مسبقا

تنسية بين السلطات  وإستراتيجيةوتشمل التحديات ألاكثر شيوعا عدم وجود خطة عمل موحدة 

 ،الوطنية والسلطات العابرة للحدود، مما يؤدي إلى فقدان مسار أماكن وجود القّصر غير املصحوبين

صر غير املصحوب، ووضع البيانات وتبادل ا، وتشمل تعريف مصطلح القا عوالصعوبات املرتبطة بجم

 .105وتنفيذ تدابير وقائية

وإذا كان هذا هو واقع جريمة اختطاف ألاطفال غير املرفقين فما  ي آلاليات القانونية الدولية ال ي  

 حة القاصر غير املرفة من هذا الخطر؟ إليها لحمايةيمكن الاستناد 

 ف القاصرين غير مرفقينقصور نليات الدولية ملكافحة جريمة اختطا:  املطلب الثاني

بشكل غير مباشر في  إش غير املصحوبين تعتبر حديثة نسبيا، ولم تعال    تطاف القصر اخ جريمةإن 

مجموعة من الاتفاقية ال ي يمكن إعمال مقتضياتها لحماية القاصر غير  من خالل أحكام ،القانون الدولي

                                                           
104 Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway : op.cit, p 49. 

105 Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway : op.cit,  p 51. 
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ي تعال  مكافحة الجريمة املنظمة عبر الحدود ، وكذل  تل  ال (أوش)املرفة بعض ا تعنح بحقوق الطفل 

اتفاقيات الهجرة واللجوء تتضمن بدورها مقتضيات يمكن تمديدها لتشمل  ، أضف إلى ذل  ان(ثانيا)

 (.ثالثا)مكافحة هذه الجريمة 

 الاتفاقيات املرتبطة بحقوق الطفل: أوال

الاختياري بشأن بيع  ابرتوكول ، و (أ) 1484أبرز هذه الصكون الدولية اتفاقية حقوق الطفل لسنة  

 (.ب) واستغالل ألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحية

 اتفاقية حقوق الطفل -أ

هامة لألطفال ومقتضياتها تعتبر مصدر التبام دولي بالنسبة للدول املصادقة ا حقوق هذه اتفاقيةتتضمن 

ؤسسات إلايواء تتعامل مع ألاطفال انطالقا وم الحكومات املحلية واملنظمات الغير حكومية ثم إن( 1)عليها، 

 .الاتفاقيةمن مقتضيات هذه 

كون  ،املصلحة الفضلى للطفلمبدأ  ،حقوق الطفل اتفاقيةال ي تقوم عليها ومن املبادئ ألاساسية 

 (.106)جميع إلاجراءات والقرارات املتعلقة بالطفل يجب أن تستل م في الاعتبار ألاول مصالح الطفل الفضلى

 في املادة الثالثة من الاتفاقية ال ي تنص على أنهوهذا ا
ً
في جميع إلاجراءات ال ي تتعلة "  :ملبدأ نجده مكرسا

العامة أو الخاصة، أو املحاكم أو السلطات إلادارية  الاجتماعيةباألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية 

وتشير العديد من املواد ألاخرى الواردة في ". لىألاول ملصالح الطفل الفض الاعتبار التشريعية،  يولي  ال يأةأو 

أي  اتخاذالاتفاقية إلى هذا املبدأ للتأكيد على أولوية إعطاء املصالح العليا للطفل املقام ألاول عند النظر في 

 (.107)إجراء وأي كانت طبيعته

فل املحروم مسألة إيجاد الوسط العائلي البديل للطعلى سيبل املثال تعال  املادة العشرون ف    

بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية، وذل  حفاظا على مصالحه الفضلى، ويمكن أن تشمل هذه 

أو عند الضرورة إلاقامة في مؤسسات مناسبة ( 108)الرعاية الحضانة والكفالة الواردة في الفقه إلاسالمي

                                                           

موقع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في النظام الوطني، املجلة املغربية لإلدارة املحلية  : ناصر متيوي مشكوري   1- 

 .2559يناير  11/19: والتنمية، العدد
106 Mamoud zani : La convention internationale des droits des enfants: portée et limites, édition publisud, paris 

1996, p16. 
اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى ألامام أم إلى الوراء، مجلة الحقوق الكويتية، السنة :  عبد العزيز مخيمر عبد ال ادي - 107

 . 164  .1443شتنبر  3السابعة العدد 
الدولية لحقوق الطفل، مداخلة خالل الندوة ال ي نظمتها   الاتفاقيةمالئمة النصو  الوطنية مع  : محمد ناصر املتيوي  - 108

ألاسرة والطفولة تحديات ورهانات " كلية الحقوق بفاس شعبة القانون الخا  مع املرصد الوطني لحقوق الطفل في موضوع 

 .سبفا 2555نونبر  29و 23يومي " 

 85 املادة

للطفل املحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ش يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تل  1.

 .البي ة، الحة في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

 .تضمن الدول ألاطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة ملثل هذا الطفل.2
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من أجل استقبال  دول الاستقبالفي لرعاية ألاطفال ولعل هذا ما يعطي الشرعية ملراكز إلايواء املوجودة 

أسرهم ولحمايتهم من الجماعات والذين هم في حاجة ماسة لرعاية بديلة عن  غير املرفقينألاطفال 

 .إلاجرامية ال ي نشط دوليا ومحليا

اهتمت بحماية ألاطفال من ذوي الظروف الخاصة، وقررت مجموعة من الحقوق ش يتمتع بها من أيضا 

وافر لديه ظرف يجعله في حاجة لحماية ش يحتاج ل ا الطفل الذي يعيش في ظل ظروف ألاطفال إش من ت

حيث فرضت ل ذه الف ة الثانية حماية خاصة حسب نوع وطبيعة الظروف الخاصة ال ي يحيون (. 109)عادية

 (.110)في ظل ا

، الذين تعتبر الخاصة ألاطفال الالج ين ومن طوائف ألاطفال الذين اعتبرتهم الاتفاقية من ذوي الظروف

، وإذا طالعنا ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل بشأن غير مرفقينظروف م شبيهة بظروف ألاطفال امل اجرين 

 وصياغته تتسم بالعمومية وعدم التحديد، فطبقا لنص املادة الثانية  الالجئالطفل 
ً
 وحيدا

ً
نجد نصا

أو الذي يسعى للحصول على مركز  الالجئفل والعشرين تلتبم الدول ألاطراف بنوعين من التدابير حيال الط

  .شجئ

بالحقوق الواردة في الاتفاقية أو في غيرها من الاتفاقيات  تمتعيه فيفي العمل  يتمثل لحمايته التدبير  ىولوأ

الدولية املتعلقة بالقانون إلانساني أو املتعلقة بحقوق إلانسان، أما الثاني ف و التعاون مع الج ود ال ي 

والبحث عن والديه لجمع شمل  الالجئمم املتحدة أو غيرها من املنظمات الدولية لحماية الطفل تبذل ا ألا 

 .أسرته

، بعض ا يجعل الطفل موضوعا للحماية فضال عن ذل  أقرت الاتفاقية حقوقا متعددة ومتنوعة      

 إضافة إلى .التصرفو وبعض ا يجعل الطفل حائزا ل ا ومتصرفا فيها ش قيود ترد على حريته في التحرن 

أحد يجادل في وجود تجارة رائجة لألطفال في العالم بهدف استخدام م في  فال ريم اختطاف ألاطفالجت

، 111وملعالجة ظاهرة اختطاف ألاطفال عبر العالم .ألاعمال وامل ن املختلفة أو استخدام م في ممارسة الدعارة

 الاتجار فال أو بيع م أو  الثون أنه يمنع اختطاف ألاطجاء في اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الخامسة والث

بهم ألي غرض من ألاغراض وبأي شكل من ألاشكال وتدعو الدول ألاطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ جميع 

وإذا كانت الاتفاقية لم تعمل على  .التدابير على املستوى الوطني والثنائي والدولي لحضر هذه التصرفات

                                                                                                                                                                      

يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون إلاسالمي، أو التبني، أو، عند ..3

وعند النظر في الحلول، ينبغي إيالء الاعتبار الواجب شستصواب . الضرورة، إلاقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية ألاطفال

 .والثقافية واللغوية والدينيةفل إلاثنية الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الط
 .117مرجع سابة   : عبد العزيز مخيمر عبد ال ادي  - 109
 .117 .املرجع نفسه : عبد العزيز مخيمر عبد ال ادي  - 110

111 - MAMOUD ZANI: op.cite. P : 33 -  
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امللحة باشتفاقية  الاختياري ه الظاهرة الخطيرة فإنها عملت على إصدار البروتوكول التجريم الدولي ل ذ

 .2555112ماي  21الدولية لحقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال واستغالل م في البغاء وفي املواد إلاباحية لـ 

مسألة  فقد عالجت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفلحماية الطفل في مجال العمل، هذا، وأقرت       

ادة الثانية والثالثون وال ي تعترف بحة الطفل في الحماية من الاستغالل الاقتصادي ومن املعمل ألاطفال في 

 أو يمثل إعاقة لتعليمه أو يضر بصحته أو بنموه وتلزم الدول باتخاذ 
ً
أداء عمل يرجح أن يكون خطيرا

 أوفي الدعارة  بتشغيل متطفين خامل الألاطف له يتعرض التدابير الشرعية ال ي تكفل هذا الحة وهو ما

 .القسرية ألاعمال

يتعرض الطفل لإلهمال أو  ، فقدحق الطفل في إعادة التأهيل في نفس السياق تضمن الاتفاقية    

الاستغالل أو التعذيب مما يؤثر بشكل سلبي على نحته وعلى نفسيته ونموه، لذل  ألزمت الاتفاقية الدول 

،من أجل إعادة تأهيله وإدماجه بعد تجربة 113ناسبة  عادة التأهيل البدني والنفس يعلى اتخاذ التدابير امل

 .صعبة وقاسية سواء في مرحلة العبور أو خالل املقام في الديار ألاوربية

تدعو املادة الثانية عشرة من إذ  في جميع املسائل ال ي تمس حياتهحق في سماع رأيه ال لطفلتمنح لو 

راف إلى كفالة حة الطفل في التعبير عن آرائه في جميع املسائل ال ي تمس حياته وينبغي الاتفاقية الدول ألاط

إليه في أية إجراءات قضائية أو إدارية تمسه سواء  لالستماععلى وجه الخصو  إتاحة الفرصة للطفل 

رين بطرية مباشر أو من خالل ممثل أو هي ة مالئمة، وهذا املقتض ح يجب تطبيقه على ألاطفال القاص

 . 114املغاربة في إسبانيا خاصة عندما تقوم السلطات بترحيل م نحو املغرب ضدا عن إرادتهم

وعلى الرغم مما توحي به نصو  الاتفاقية من إحاطتها بكافة حقوق الطفل فإن النظرة املتفحصة 

ذل  ك. تظ ر إغفال بعض هذه الحقوق كحقوق الطفل ألاجنبي، وحقوق ألاطفال امل اجرين نحبة أسرهم

نسانية ال ي يتعرض ل ا ألاطفال بمثابة جرائم دولية توجب كان من الواجب اعتبار بعض املمارسات الإل

محاكمة ومالحقة مرتكبيها على املستوى الدولي، ومن أمثلة هذه املمارسات اختطاف ألاطفال ونقل م إلى 

كقطع غيار بشرية وكذل  املساعدة الخارج أو الاتجار بهم أو استغالل م في الدعارة أو استخدام أجسادهم 

 .115على سجرتهم سريا

وفي ألاخير نؤكد بأن الاتفاقية تعتبر مصدر التبام دولي بالنسبة للدول املوقعة خاصة الدول املعنية 

القاصرين غير مرفقين، ولذل  فهي ملزمة بضرورة إعمال مقتضيات هذه  لألطفالبظاهرة الهجرة السرية 

                                                           
 .سنعمل على دراسة هذا البروتوكول شحقا - 112
 .مرجع سابة 111  : عبد العزيز مخيمر عبد ال ادي - 113
114  www. Humain Right watch.com- 
، ثية الدولية والتشريعات الوطنيةفي ظل املوا دراسـة .الهجرة السرية لألطفال القاصرين املغاربة نحو أوربا: كريم متقــي  115

جامعة ، ة والاجتماعيةكلية العلوم القانونية والاقتصادي في القانون الخا ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة

 .85،   2556-2551، فاس، السنة الجامعية سيدي محمد بن عبد هللا
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على ألاقل بالحماية  م وتمتيع ألاطفالريمة الاختطاف والاتجار بهذه الف ة من الاتفاقية من أجل منع ج

 .الزمة وتكريس املبادئ والحقوق ال ي جاءت بها الاتفاقيةال

أحكام البروتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغالل ألاطفال في -ب

 116البغاء وفي املواد إلاباحية

توكول يقصد ببيع ألاطفال، أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من من البرو 2حسب املادة 

ويقصد باستغالل ألاطفال في . 117جانب أي شخص أو مجموعة من ألاشخا  إلى شخص آخر لقاء مكافأة

أما استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية  .118البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة

طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقة أو باملحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو  فيقصد بها تصوير أي

 
ً
 .أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل  شباع الرغبة الجنسية أساسا

وألجل الحد من هذه ألافعال املاسة بكرامة وحقوق ألاطفال ينص البروتوكول على أن تجرم كل دولة  

يركز البروتوكول على الدول من أجل تقديم أقص ح قدر من  ،119جنائيطرف هذه ألافعال بموجب قانونها ال

املساعدة إلى بعض ا البعض فيما يتعلة بعمليات التحقية أو إلاجراءات الجنائية في الجرائم املرتكبة على 

ويحث ألاطراف على اتخاذ التدابير . 120ألاطفال  بغية الكشف عن مرتكبي هذه ألافعال في حة ألاطفال

وكذا وضع الترتيبات الثنائية واملتعددة ألاطراف وإلاقليمية . لحماية حقوق ألاطفال الضحايا املناسبة،

لتس يل كشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الج ات املسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع ألاطفال واستغالل م 

والتنسية الدوليين بين  في البغاء وفي املواد إلاباحية والسياحة الجنسية، كما تعزز الدول ألاطراف التعاون 

 .1سلطاتها واملنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية واملنظمات الدولية

لكن هذا البروتوكول اكتفى با شارة إلى القلة الذي يساور املجتمع الدولي من استغالل ألاطفال في 

ولم يأت بمقتضات  الاتجار الدولي الذي أصبحت رقعته تتسع يوما بعد يوم خاصة في السياحة الجنسية

فعالة تلزم الدول باتخاذ إجراءات صارمة تجاه العصابات ال ي  تنشط في هذه الجريمة وضمان حماية 

 فعال لألطفال غير املرفقين

 بمكافحة الجريمة املنظمة ذات الصلةالاتفاقيات : ثانيا

م املتحدة ملكافحة الجريمة اتفاقية ألام بضرورة مكافحة الجريمة املنظمة أقر املجتمع الدولي إدراكا من 

البروتوكول ألاول الخا  بمنع ومعاقبة الاتجار باألشخا  بخاصة النساء و ( أ) 2555املنظمة لسنة 

                                                           
 .263اعتمد وعرض للتصدية والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -  116
 .من البروتوكول  -أ –املادة الثانية الفقرة  - 117
 .من البروتوكول  -ب –املادة الثانية الفقرة  - 118
 .الفقرة ألاولى من املادة الرابعة للبروتوكول  - 119
 .املادة السادسة من البروتوكول  - 120

 .املادة العاشرة من البروتوكول - 1
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، ثم البروتوكول الثاني الخا  بمكافحة تهريب امل اجرين عن طرية البر والبحر (ب) 2555وألاطفال لسنة 

 (.ت) 2553والجو 

 ة الجريمة املنظمةاتفاقية ألامم املتحدة ملكافح-أ

من بين املالمح الكبرى ل ذه الاتفاقية، أنها تعتبر إلاطار العام لكل الجرائم املنظمة عبر الوطنية، ال ي  

 على املجتمع الدولي إذ يمكن تطبيق ا في مجال املخدرات وإلارهاب والهجرة السرية 
ً
 كبيرا

ً
تشكل خطرا

 دولية ملكافحة الجريمة املنظمة ستراتيجية  في البشر، وتعتبر املحور ألاساس ي  والاتجار 

كما اهتمت املعاهدة في الوجه آلاخر ل ا بالجانب التعاوني وخصصت مقتضيات لشؤون املساعدة 

القانونية املتبادلة، بحيث أبدعت مجموعة كبيرة من ألاساليب العملية ال ي تساعد على مكافحة الجريمة 

القواعد املتعلقة بالجمعيات والتنقل إلالكتروني وإجراءات من  املنظمة عبر الوطنية ومنها على الخصو ،

شأنها حماية الش ود الذين قد يتعرضون للترهيب والتخويف، كما سمحت باستعمال التقنيات الحديثة في 

 .إلاثبات كشبكات الفيديو وغيرها

املنظمة،  و ألول وتتضمن هذه املعاهدة عناصر جديدة تعكس التفكير جليا في كيفية مكافحة الجريمة 

مرة نجد مقتضيات تتعلة بالوقاية من الجريمة، كما ربطت هذه الاتفاقية بصفة واضحة الجريمة بآفة 

 .121الفقر كما علة املوقعون على هذه الاتفاقية ألاهمية القصوى على الرأي العام في الوقاية من الجريمة

اف ينم عن الفعالية املحدودة ل ذه و مع ذل   فعدد ألاطفال امل اجرين الذين يتعرضون لالختط

 
ً
الاتفاقية في محاربة الاتجار بالبشر بالدرجة ألاولى، لذل  فمحاربة الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون جزءا

صدر بروتوكول مكافحة تهريب امل اجرين عن طرية البحر  هذه الاتفاقيةمن خطة أكثر شمولية، ولتعزيز 

 .والجو والبر

ل ألاول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار باعأشخاص بخاصة النساء أحكام البروتوكو -ب

 وألاطفال

بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار باألشخا   ال ي ش يمكن تجاهل ا نجدمن املواثية الدولية الخاصة  

الذي قامت بإصداره الجمعية العامة لألمم املتحدة مكمال شتفاقية  ،2555وخاصة النساء و ألاطفال لعام 

وقد سبة أن هذه الجريمة تنشط عبر الحدود الدولية ال ي  ،مم املتحدة ملكافحة الجريمة عبر الوطنيةألا 

 .  تعرف الهجرة السرية وتطال ألاطفال غير املرفقين بالخصو 

، بما في ذل  الاتجار 122ويهدف هذا البروتوكول إلى القضاء على جميع جرائم الاتجار بالبشر وبيع م       

و بأعضائهم والذي غالبا ما يكون غرضا من أغراض جريمة اختطاف ألاطفال، حيث يستلزم ألامر باألطفال أ

                                                           
 .عبد هللا درميش مرجع  سابة - 121
122

ه رف فيإلى مجرد سلعة أو ضحية، يتم التص اإلنسانل وتي تحالالمشروعة  غيرة التصرفات فالبشر، كا التجار فيا يقصد بجريمة    

. عةجل توليد تدفقات نقدية ضخمة وسريأ في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك من اللهمبواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود بقصد استغ

 .71، ص 0222االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، دار الجامعة الجديدة، مصر، : ناشد ي عدليسوز
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وتحقية هدف  .وضع مجموعة من التدابير ملنع املجرمين من ارتكاب هذه الجرائم ومعاقبتهم في حالة ارتكابها 

 .نسانيةإلحة هذه الجرائم الهذا البروتوكول إنما يكون بتعزيز التعاون الدولي بين الدول ألاطراف على مكاف

وبناءا على هذا لتحقية الحماية الدولية لصالح ألاشخا  وخاصة ألاطفال قام البروتوكول من خالل 

مادته الحادية عشر بالنص على ضرورة قيام الدول ألاعضاء بمجموعة من إلاجراءات والضوابط لكي تمنع 

ميع حدودها للتصدي ل ذه الجريمة واكتشاف لج( 2(باألشخا  وذل  بمراقبة الدول  الاتجار جريمة 

 .123مرتكبيها في حالة وقوع ا

 والجووالبحر   البر أحكام البروتوكول الثاني الخاص بمكافحة تهريب املهاجرين عن طريق : ج

8553 

إن عصابات تهرب امل اجرين تستهدف اختطاف الف ات ال شة من امل اجرين السرين شسيما ألاطفال 

رفية  بغية استغالل م والاتجار بهم، ويعتبر هذا النص الاتفا ي من أبرز آلاليات ال ي يمكن  امل اجرين بدون 

إعمال ا ملكافحة اختطاف ألاطفال امل اجرين  السرين، من خالل تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة 

لسبب املباشر لهجرة وهو بالفعل ا. والتنمية، إذ ربط البرتوكول بشكل واضح بين الفقر والهجرة السرية

إلى جانب . العديد من هؤشء ألاطفال ما يعرض م لخطر الاختطاف عبر الطرق الدولية للهجرة غير القانونية

 .ال روب من النباعات املسلحة والكوارث الطبيعية

إلى منع ومكافحة تهريب امل اجرين و كذل  تعزيز  ييهدف هذا الص  الاتفا   7وطبقا  لنص املادة  

أيضا على شروط وقائية  تقر ، كما 8اون بين ألاطراف إلى أقص ح حد ممكن و هذا ما نصت عليه املادة التع

، إضافة إلى ذل   124تكفل سالمة ألاشخا  و للخطر إبعادهم عن كل مصدر شسيما النساء وألاطفال

بروتوكول مكافحة تهريب من هذا البروتوكول، و بالتالي يعتبر  11التدابير الحدودية املنصو  عليها في املادة 

امل اجرين عن طرية البر والبحر من أهم النصو  الدولية ال ادفة للتصدي ل ذه الظاهرة والجرائم 

 .125املتمخضة عنها

 الاتفاقيات ذات الصلة  بحماية باملهاجرين: ثالثا

ة تم إقرار نظرا للطبيعة الخاصة للمسائل املترتبة  عن الهجرة الدولية، وخصوصا الهجرة غير النظامي

مجموعة من النصو  الاتفاقية في هذا السياق ملعالجة إشكاشته، ولعل من أبرزها ظاهرة الاختفاء غير 

اتفاقية شهاي لحماية و  ،(أ)إلارادي لألطفال القاصرين غير املرفقين، وتعد اتفاقية حماية الالج ين 

 الصكون بهذا الشأن امليثاق العالمي للهجرة من أهمكذا و  ،(ب) 1446القاصرين لسنة 

                                                           
،    2557حقوق الطفل في القانون الدولي العام وإلاسالم، دار الجامعة الجديدة، مصر،  منتصر سعيد حمودة، حماية 123

 .وما بعدها 117
، مجلة (أي جدوى؟)تدابير حماية ومساعدة امل اجرين، قراءة في برتوكول مكافحة تهريب امل اجرين : مبارن بن الطيبي 124

 .89،  2514وفمبر ، العدد الثالث، ن12الحقوق والعلوم الانسانية، املجلد 
قراءة في بروتوكول مكافحة تهريب امل اجرين عن طرية البر و البحر و الجو، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد : شراد صوفيا 125

 . 19الثامن،   
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 5205أحكام اتفاقية حماية الالجئين لسنة  -أ

املتعلقة بوضع الالج ين إلى ضرورة ضمان حماية ألاطفال، بمن  1411تشير اتفاقية ألامم املتحدة لعام 

كما على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الالج ين،  معظم الدول دقت اوقد ص. فيهم ألاطفال غير املصحوبين

ملزم بمعاهدات أخرى تضمن حقوق الطفل، مثل الع د الدولي الخا  بالحقوق املدنية  بيتهاان غال

الدول أن  هذه ويتعين على. والسياسية والع د الدولي الخا  بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

ة ولكن أيضا عندما ، ليس فقط عندما تسن تشريعات مستقلها الاتفاقيةتباماتلا معقوانينها الوطنية تالئم 

 . الاتحاد ألاوروبي الج وية مثل قوانين قوانينالتنفذ 

بيد أن الوثيقة الختامية . الاتفاقية املتعلقة بالالج ين ش تضمن حقوقا خاصة لألطفال لكن يالحظ أن 

 الحكومات: "تشير إلى ضرورة توفير الوحدة ألاسرية وتوص ي 1411 سنةتفاقية الاللمؤتمر ال ي اعتمدت 

حماية الالج ين القصر، وشسيما ألاطفال والفتيات غير الالجئ بهدف باتخاذ التدابير الالزمة لحماية أسرة 

  دون وقوعمن التدابير ال ي ستحول  أنهاوشش  ". املصحوبين، مع إلاشارة بوجه خا  إلى الوصاية والتبني 

 .هؤشء القاصرين في يد الجماعات إلاجرامية

إعالن نيويورن »، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قراًرا بعنوان 2516في عام  وجدير بالذكر، أنه

ال ي تنص على 23في الفقرة . القصر غير املصحوبين مرتين إلى حمايةويشير هذا إلاعالن . «لالج ين وامل اجرين

... بما في ذل  ...ندركوا الاحتياجات الخاصة لجميع ألاشخا  الذين يعانون من أوضاع ضعيفة: " أنه

، وضــحايا الاتجــار بالبشــر ، وضــحايا الاســتغالل ...ألاطفال، وخاصة غير املصحوبين أو املنفصلين عن أسرهم

إلى حماية حقوق إلانسان والحريات ألاساسية  32وتشير الفقرة ". والاعتداء في سياق تهريب امل اجرين 

ينطبة بوجه خا  على ألاطفال غير املصحوبين بذويهم »  لألطفال الالج ين وامل اجرين، وتواصل أن ذل

 .126«وألاطفال املنفصلين عن أسرهم

 5229اتفاقية الهاي لحماية القاصرين لسنة  -ب

مجموعة من مساطر التعاون الدولي ال ي  تتضح قيمتها حينما يتعلة ألامر بوضعية  127تقر هذه الاتفاقية

لالختطاف بغاية الاستغالل والاتجار الدولي ، فكل قاصر غير القاصرين غير املصحوبين، الذين يتعرضون 

تمنحه الاتفاقية الدعم املساعدة، وذل  بتحقيقي التعاون . مصحوب سواء أكان في وضعية سجرة أو لجوء

، وتقديم تقرير حول وضعيته، با ضافة إلى تعاون 128بين الدول املتعاقدة في تحديد مكان الطفل املختطف

ة بإشعار بعض ا باألخطار الجسيمة ال ي تهدد هؤشء ألاطفال قبل وقوع ا الاتخاذ التدابير الدول املتعاقد

 .129الحمائية الالزمة 

 8552الاتفاق العاملي من أجل الهجرة نمنة واملنظمة والنظامي لسنة -ج

                                                           
126 1/71/RES/A 

 ا إلى حدود آلاندولة طرفا فيه 12وتعد  ، 2552يناير  1، ودخلت حيب التنفيذ في 1446أكتوبر  14إقرار هذه الاتفاقية في  127
 .من الاتفاقية 33املادة  128
 .من الاتفاقية 36املادة  129
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رة من لحماية ألاطفال غير املصحوبين  وأقر الحماية ل م  في جميع مراحل الهج 130تطرق هذا امليثاق 

خالل وضع إجراءات متخصــصــة لتحديد هويتهم وإحالتهم ورعايتهم ولم شمل م مع أســرهم، وتوفير إمكانية 

الوصـــول إلى خدمات  الرعاية الصـــحية، بما في ذل  الصـــحة والتعليم واملســـاعدة القانونية والحة  في أن 

ية، وحمايتهم من جمع أشكال العنف، وتوفير سبل يتم الاستماع إليهم في الاجراءات إلادارية والقضائ

 .الوصول إلى الحلول املستدامة ال ي في مصلحتهم الفضلى

فضال عن ذل  يهدف امليثاق إلى إنقاذ أرواح امل اجرين، وهو من ألاهداف ألاساسية ال ي يمكن الارتكاز 

ل عمليات إلانقاذ والبحث عليها ملكافحة جريمة اختطاف ألاطفال امل اجرين غير املرفقين،  من خال

التعاون الدولي بين الحكومات  عبر تحديد طرق العبور الخطرة ال ي يستخدم ا امل اجرون و املشتركة، 

. مع إيالء اهتمام خا  للقاصرين غير املرفقين. تحديد املخاطر وإنشاء آليات ملنع ا بغيةواملنظمات الدولية 

بالبشر في سياق الهجرة الدولية من خالل التعاون الدولي  مع التبام الدول ألاطراف بمكافحة الاتجار 

 .مرتكبيها وحماية ضحايا الاتجار خصوصا ألاطفال ومقاضاة

كما تلتبم الدولي بإدارة الحدود بصورة آمنة من خال اتخاذ عدة  تدابير أهم ا ضــمان إبالغ هي ات حماية 

ءات تحدد مصلحة الطفل بمجرد عبور طفل  غير الطفل على وجه الســرعة وتكليف ا باملشــاركة في إجرا

 .مصحوب بذويه أو منفصل عن ذويه للحدود الدولية، وفقا للقانون الدولي

قتضيات لحمايتهم من مو  تدابير غير املرفقين ووضع عدة  لألطفالاهتماما خاصا  أولىيالحظ ان امليثاق 

، كما إلزامياش يحمل طابعا  ألنهتبقى ضعيفة ال ي تهددهم، لكن الحماية ال ي يكرس هذا امليثاق   ألاخطار 

 .ن العديد من الدولي املعنية بالهجرة لم توافة عليهأ

 خاتمة 

إلاطار القانوني  الاتفا ي،  تعزيز شش  في ان مكافحة هذه الجريمة على املستوى الدولي بالحاجة إلى 

وضع العقوبات الزجرية املناسبة، بوضع اتفاقيات دولية تهدف حماية الطفل وترسيخ حقوقه الكونية مع 

إش أن الحل . نحو يشمل حماية القاصرين غير املرفقين من الاختطاف ىذات الصلة عل تالاتفاقياوتفسير 

شن تجاوز إشكال الاختطاف في سياق الهجرة يحتاج  ،القانوني وحده لن يكون كافيا لتحقية هذه الغاية

بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء  إليهن الوضعيات ال ي تؤدي إلى القضاء على مجموعة مألاولى بالدرجة 

في دول الاستقبال، وذل  على املستوى الاقتصادي والسياس ي  أو في دول العبور  أو  ي دول املصدرة للهجرة 

 .والاجتماعي

ع ن الدول املعنية مطالبة باتخاذ التدابير الالزمة لحماية هؤشء القاصرين في جميإفضال عن ذل ،  

مراحل الهجرة،  فال أحد يجادل بأن التآزر والتنسية سيساعد على تحسين الظروف املعيشية لألطفال 

وينبغي . ما سيحد  من اختفائهم املتعمد الذي يعرض م شحقا لالختطاف ،الالج ين أو امل اجرين املسجلين

ليم م أو عرض م للعمل في وضع م تحت الوصاية، وتوفير السكن ل م، وتوفير الرعاية الالزمة ل م، وتع

                                                           
 [L/73/A.66 .2518ديسمبر /كانون ألاول  14قرار اتخذته الجمعية العامة في  130
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كما تمثل املساعدة القانونية املتبادلة والتعاون عبر . ظروف مناسبة، واملساعدة في العثور على أفراد أسرهم

 ،والج وية ،بما في ذل  أج زة  الشرطة املحلية -الحدود بين السلطات الوطنية وإلاقليمية املختصة 

فرغم انه . جية فعالة ملنع اختفاء ألاطفال الالج ين أو امل اجرينعنصرين رئيسيين في أي إستراتي -والدولية 
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الاتجار  طاف و التدابير الدولية وإلاقليمية لحماية ألاطفال من الاخت  

International and regional measures to protect children from abduction and 

trafficking 

 غريبي فاطمة الزهراء  .  د. ألاستاذة                                     غريةبي يحي                        : الدكتور            

 التعليم العالي ةأستاذ                                                          أستاذ مؤقت                                    

                                                                                      

 الجزائر -ألاغواط  "عمار ثليجي"جامعة  

 مخبر الحقوق والعلوم السياسية

 

 :امللخص

على الطرف آلاخر لبراءة ألاطفال تنشة دهاليب غامضة ومظلمة تتستر من العيون لتنته  هذه البراءة 

مكونة عاملا إجراميا يحاصر ألاطفال ويعذبهم ويستغل ظروف م الصعبة، يقوم على اختطاف م واملتاجرة 

الجريمة إش أنها لم تشكل ظاهرة حقيقية تثير القلة وتستدعي هذه وعلى الرغم من قدم  بأجسادهم وبيع م،

 1484العالج الفوري إش في العقود ألاخيرة، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 

توقيع على ال ي أصبحت محل اهتمام وذات أفضلية في مؤسسات ألامم املتحدة بتعزيز هذه الحماية بال

بروتوكوشتها الاختيارية، إذ بدأت الحاجة ملف وم أوسع يشمل صور وأشكال أخرى لالتجار بالبشر، حيث 

امتدت ظاهرة الاتجار باألطفال عبر الدول بانتشار عصابات إلاجرام املنظم عبر الحدود الدولية بغرض 

بشرية، هذه الصور ال ي تعد أكثر استغالل م في العمل القسري أو ألغراض جنسية، أو نزع أعضائهم ال

ألجل ذل  سعينا من خالل هذا املداخلة . انتهاكا لكرامة إلانسان يتعرض ل ا أطفاش ش حول ل م وش قوة

 .الاتجار باألطفال جريمةبدراسة وتقييم الج ود الدولية وإلاقليمية والوطنية في مكافحة والتصدي ل

الاتفاقيات  –الاتفاقيات الدولية   –حماية   –الاتجار   -اف الاختط –ألاطفال  . :الكلمات املفتاحية

 ..إلاقليمية

On the other side of the innocence of children, mysterious and dark corridors that cover up from the eyes 

open to violate this innocence, forming a criminal world that besieges and tortures children and takes advantage 

of their difficult circumstances, based on kidnapping them, trading and selling their bodies, and despite the age of 

this crime, it did not constitute a real phenomenon that raises concern and calls for immediate treatment, except 

In recent decades, when the International Convention on the Rights of the Child of 1989 was signed, which 

became of interest and priority in the United Nations institutions to strengthen this protection by signing its 

optional protocols, as the need for a broader concept that includes other forms and forms of human trafficking 

began, as the phenomenon of child trafficking spread through Countries spread organized crime gangs across 

international borders for the purpose of exploiting them in forced labor or for sexual purposes, or removing their 

human organs. These images, which are the most violating human dignity, are exposed to helpless children. For 

this reason, we sought, through this intervention, to study and evaluate international, regional and national 

efforts in combating and addressing the crime of child trafficking. 

Key words: Children – abduction -  trafficking - protection - international agreements - regional agreements. 
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 :مقدمة

العالم، وبخاصة بعد أن نشطت تعد جريمة اختطاف ألاطفال والاتجار بهم أحد ألانشطة املدانة في 

هذه الجريمة في آلاونة ألاخيرة نشاطا فادحا، وملا كانت ظاهرة الاتجار باألطفال تبرز في بعض بلدان العالم، 

تزايد الاهتمام الدولي بوضع القواعد القانونية والاتفاقيات ال ي تخدم حقوق ونظرا لتعدد أشكال ا، فقد 

عددا من املواثية والنصو  القانونية الدولية، ونال الطفل نصيبه من  إلانسان وتحفظ كرامته، مما أنتج

الاتفاقيات وإلاعالنات ال ي عالجت احتياجاته ومتطلباته، وعالجت املشكالت ال ي يعاني منها، ال ي تسلبه 

ل لألطفاحقوقه وطفولته ليعيش حياة كريمة تراعى فيها حياته الفضلى، ويعتبر موضوع الحماية القانونية 

موضوعا هاما خاصة في ظل التغيرات والتطورات ال ي يعرف ا العالم واملجتمع  من الاختطاف والاتجار 

 .الدولي

لكن رغم ذل ، فإن نطاق مشكلة الاتجار باألطفال يكاد يستعص ي على الوصف، ففي كل عام، 

الخضوع ألوضاع يجري يتعرض الكثير من ألاطفال لالختطاف والبيع، وُيجبرون أو ُيكرهون بطرق أخرى على 

استغالل م فيها وش يمكن ل م الفرار منها، ويشكل هؤشء الضحايا سلعة لصناعة الجريمة عبر الوطنية ال ي 

 لعدم كفاءة إنفاذ القوانين
ً
، نظرا

ً
ومع ذل  ش  .تولد مليارات الدوشرات وتعمل دون التعرض للعقاب تقريبا

تجار باألطفال غير فعالة إلى حد بعيد، فقد كان لبعض ج ود تزال محاوشت التصدي للعواقب البشرية لال

 ألن ضحايا 
ً
مكافحة الاتجار تأثير ضار على ذات ألاشخا  الذين استهدفت هذه الج ود حمايتهم، نظرا

 تبعية"الاتجار يصبحون في بعض ألاحيان 
ً
في عمليات إنفاذ القوانين، ومع التركيب الدولي املتبايد على " أضرارا

م بأن من غير املمكن مواج ة التجارة العاملية في الاتجا ِ
ّ
ر باألطفال على نطاق العالم في السنوات ألاخيرة، ُسل

البشر مواج ة فعالة دون التبامات مشتركة بحقوق إلانسان، والتنمية البشرية، وألامن البشري، وبأنه يجب 

املجتمع ألامر دفع هذا ، تجاروضع حقوق إلانسان في صميم أي إستراتيجية ذات مصداقية ملكافحة الا

  .وذل  لتحقية الحماية القانونية الالزمة ل متجار باألطفال الاتكافح إلى إيجاد منظومة قانونية الدولي  

وبالتالي فأهمية الدراسة تكمن في البحث عن كيفية التصدي لظاهرة اختطاف ألاطفال والاتجار بهم 

 لحقوق إلانسان، وذل
ً
  بتضافر ج ود جميع ألاطراف الفاعلة، داخل الحكومات وخارج ا، ال ي تشكل انتهاكا

 إلى معلومات سليمة حول هذه الظاهرة، وف م أسبابها وعواقبها، وفعالية التدخالت املختلفة، وقد 
ً
استنادا

حرز تقدم في تحسين التنسية على الصعيدين إلاقليمي والدولي، ولكن ينبغي بذل مزيد من الج ود 
ُ
أ

ل املمارسات وتنفيذ أفضل الاستراتيجيات، وثمة حاجة إلى التصدي للمشكلة بشكل متكامل لتقاسم أفض

 .على الصعيد الوطني وإلاقليمي والدولي

التدابير الدولية إلى تسليط الضوء على ه املداخلة وفي سياق املتقدم يدفعنا البحث في هذ

 عليةيثور التساؤل حول مدى فاا ألاساس وعلى هذ، الاتجار وإلاقليمية لحماية ألاطفال من الاختطاف و 

وتجسيدا لذل  ولإلجابة  اختطاف ألاطفال والاتجار بهم؟ ةفي التصدي ومكافح الج ود الدولية وإلاقليمية
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على التساؤل محل الدراسة اعتمدنا املنهجين الوصفي والتحليلي وقسمنا البحث إلى املحورين التاليين، 

 ، أما املحور الثاني نسلط الضوء فيه علىالاتجار باألطفالمف وم ألاول  حيث تناولنا بالدراسة في املحور 

 .الاتجار الاختطاف و لحماية ألاطفال منوإلاقليمية الدولية القانونية الضمانات 

 مفهوم الاتجار باعأطفال: ألاول املبحث 

وضيح الفرق بين من خالل هذا املحور نتطرق إلى التعريف القانوني والفقهي لالتجار باألطفال مع ت

 .الاتجار وبيع ألاطفال، وإبراز صوره

 تعريف الاتجار باعأطفال:  املطلب ألاول 

تعريفا للطفل هو اتفاقية ألامم املتحدة  أورد ن أول ص  دوليفإ الاتجار باألطفالتعريف قبل 

غراض هذه أل : "م، وال ي نصت في املادة ألاولى على تعريف الطفل، حيث أوردت1484لحقوق الطفل لعام 

الاتفاقية، يعنح الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذل  بموجب 

، وعليه يمكننا القول انه ش يوجد إش معيار السن لبيان من يصدق عليه وصف "القانون املنطبة عليه

هذا املطلب إلى طرق في تسنو  ،الطفل، وهكذا فإن التعويل يكون على السن للقول بأننا إزاء طفل أم ش

 :ومضامين العنوان بعدها وفة ألاتياألطفال ب لالتجاروالفقهي إلاتفا ي  التعريف

 تفاقي لبيع ألاطفال والاتجار بهمالتعريف إلا: الفرع ألاول 

بيع ألاطفال الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن ب تعريف الاتجار باعأطفال وفقا للبروتوكول : أوال

 8555بغاء واملواد إلاباحية لعام غاللهم في الواست

املتعلة ببيع ألاطفال واستغالل م في البغاء واملواد إلاباحية لعام لم يعرف البروتوكول الاختياري 

أي فعل أو تعامل يتم :"على أنه( أ)الفقرة ( 52)في املادة ، الاتجار باألطفال، وإنما عرف بيع ألاطفال 2555

جانب أي شخص أو مجموعة من ألاشخا  إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي  بمقتضاه نقل طفل من

 ".شكل آخر من أشكال العوض

لِزم . ويشمل هذا التعريف أية فائدة مالية أو ذات طبيعة أخرى يمكن الحصول عليها في الصفقة
ُ
وت

ض أو تسليم أو قبول عر "من البروتوكول الاختياري الدول ألاطراف بتجريم ( 53)ج من املادة ( /أ)1الفقرة 

وبالتالي، فإن بيع ألاطفال يقتض ي وجود ". طفل، بأي طريقة كانت، لغرض تسخير الطفل لعمل قسري 

وش تعتبر موافقة الطفل، أو أي . طرفين على ألاقل، أحدهما يعرض الطفل أو يسلمه، وآلاخر يقبل تسلمه

 .شكل من أشكال الوكالة من جانبه، مسألة ذات صلة

ير إلى وجود تداخل بين املصطلحين بيع ألاطفال والاتجار باألطفال، حيث أننا بالرجوع إلى ولنا أن نش

تتخذ الدول ألاطراف جميع التدابير : "، نصت على أن1484من اتفاقية حقوق الطفل لعام ( 31)نص املادة 
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تجار بهم ألي غرض من املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ألاطراف ملنع اختطاف ألاطفال أو بيع م أو الا

من الاتفاقية تلزم الدول ألاطراف باتخاذ تدابير ملنع البيع ( 31)، فاملادة "ألاغراض أو بأي شكل من ألاشكال

 .والاتجار

وفي هذا السياق ما أكده تقرير املقررة الخاصة املعنية بمسألة بيع ألاطفال واستغالل م في البغاء 

قرير أن بعض الدول تنحوا إلى الخلط بين بيع ألاطفال والاتجار باألطفال واملواد إلاباحية، حيث أوضح الت

وذل  على الرغم من توصيات لجنة حقوق إلانسان ال ي تنص بوضوح على عدم استخدام كل من 

املصطلحين في غير محله، فلئن كان مف وم الاتجار باألطفال متداخال مع مف وم بيع ألاطفال ف ما، في 

، وقد أوصت لجنة حقوق الطفل في تقريرها (54، صفحة 2515مجيد، )  ومين متطابقينالواقع، ليسا مف

إلى أهمية التفرقة بين املصطلحين، ألن بعض ألانشطة  63للجمعية العامة لألمم املتحدة في الدورة 

ختياري مختلفة عن الاتجار، وانه ينبغي عدم من البروتوكول الا ( 53)من املادة ( أ)املذكورة في الفقرة 

 (57، صفحة CRC ،2558) .استخدام املصطلحين على أنهما مترادفان

ملجلس حقوق إلانسان املعنية ببيع ألاطفال وبا ضافة إلى ذل ، فإن تقرير املقررة الخاصة 

نوهت إلى أن لجريمة الاتجار باألطفال عدد من أوجه د إلاباحية، واستغالل ألاطفال في البغاء وفي املوا

التشابه مع بيع ألاطفال، وكقاعدة عامة، فإن السمة الرئيسية لالتجار  ي نقل الطفل لغرض 

الاستغالل، وقد ينطوي ذل  أو ش ينطوي على البيع، فالبيع ش يعني بالضرورة النقل ولكنه ينطوي على 

يؤدي إلى تداخل مع الاتجار، ومع ذل  فإن بعض أشكال بيع ألاطفال  طة، ممانقل السيطرة أو السل

تر ى إلى الاتجار، وإن قد تتشابه آلاثار الناجمة عنها، ويمكن أن تغطي  ألغراض العمل القسري ش

الجريمتان واقعين متشابهين، فعلى سبيل املثال، قد يجرى الاتجار باألطفال دون معامالت مالية وقد 

وفي الحالتين يكفي إثبات النية . ن ضحايا بيع ألغراض العمل القسري دون خصائص الاتجاريكونو 

 .(58، صفحة 2516بوركيتشيو، ) لتحديد الجريمة

تعريف الاتجار باعأطفال وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باعأشخاص، وبخاصة : ثانيا 

ألاطفال املكمل التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية لعام النساء و

8555: 

من البروتوكول الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصدية والانضمام بموجب قرار ( 53)تناولت املادة 

العديد من  .2555نوفمبر 11الدورة الخامسة والخمسون املؤرخ في  21الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

" الاتجار باألشخا "املصطلحات املستخدمة في هذا البروتوكول، حيث بينت الفقرة ألاولى املقصود بتعبير 

بأنه تجنيد أشخا  أو نقل م أو تنقيل م أو إيواؤهم أو استقبال م بواسطة التهديد بالقوة أو استعمال ا أو 

الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة غير ذل  من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو 
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استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض 

ويشمل الاستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغالل الجنس ي، أو . الاستغالل

وبالتالي ". قاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع ألاعضاءالسخرة أو الخدمة قسرا، أو الاستر 

 يتناول بروتوكول منع الاتجار بالبشر ألاشكال الحادة من الاتجار بالبشر بشكل عام ويتم تعريف ا بأنها

 : (94، صفحة 2512الشيخ، )

حيث يتم الاتجار الجنس ي التجاري بالقوة والخداع وإلاكراه  الاتجار بالبشر لغايات جنسية، -

 .سنة 18خصوصا في حالة كون الشخص الذي أجبر على القيام بمثل هذه الانفعال لم يبلغ سن 

تجنيد أو إيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم الخدمات من خالل القوة والخداع  -

 .اقة غير طويلة وللسخرة أو للضمان الدين أو العبوديةوإلاكراه من أجل أن يقوم بأشكال ش

يشمل على وجه الخصو  الاتجار باألطفال، على ( 53)من املادة ( ج)أما التعريف الوارد في الفقرة 

، ح ح "اتجارا باألشخا "يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغالل : "أنه

، 2517يوسف، ) "من هذه املادة( أ)استعمال أي من الوسائل املبينة في الفقرة الفرعية  إذا لم ينطو على

 ،(278صفحة 

، 2514أبوحزيمة، ) ووفقا ل ذا املف وم بشكل خا  فإنه ينطوي على خاصيتين أساسيتين هما

وبالتالي فخصوصية . تحري  ألاطفال من مكانهم املع ود، والغرض من استغالل ألاطفال:  (953صفحة 

تحقة الاتجار بالنسبة لألطفال تكمن في عدم الاعتداد بالوسائل لتوفر ركني الاتجار، وهما تحري  الطفل 

شكال القسر أو وقصد الاستغالل، ح ح لو لم يكن بواسطة التهديد بالقوة أو استعمال ا أو غير ذل  من أ

الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الاستضعاف، واعتبرت املادة الطفل 

 (.فقرة د من البروتوكول ( 53)املادة )كل شخص دون الثامنة عشر 

مة وعليه فإن تعريف الاتجار باألشخا  الوارد في البروتوكول يتناول ثالث عناصر تحدد ماهية جري

الاتجار باألشخا  في حد ذاتها، وتمييبها عن جرائم مشابهة ل ا وخصوصا تهريب امل اجرين وهذه العناصر 

 :(15، صفحة 2512الشيخ، ) ألاساسية  ي

 .الفعل والذي يشمل التطويع أي تجنيد أشخا  أو نقل م أو تنقيل م أو إيوائهم أو تسلم م -

الوسيلة، وتشمل الوسيلة املستخدمة لتنفيذ الفعل أي التهديد باستعمال القوة أو استعمال ا فعال أو أي  -

 .أسلوب من أساليب القسر أو اللجوء إلى الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع

ي أو الغرض الاستغاللي من الفعل والوسيلة ويشمل استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغالل الجنس  -

 .أو نزع ألاعضاء( القسري )العمل الجبري 
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وفي ضوء ذل  يمكن تعريف جريمة الاتجار باألشخا  بأنها قيام جماعة إجرامية منظمة بتجنيد 

دولة "عبر حدود " دولة املقصد"إلى " دولة املنشأ"ألاشخا  دون رضاء منهم، بالتحايل أو إلاكراه لنقل م من 

دعارة أو سائر أشكال الاستغالل الجنس ي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو ، بغرض استغالل م في ال"العبور 

الاسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع ألاعضاء، من أجل الحصول على منفعة مالية أو 

 .(61، صفحة 2511ثامر، ) منفعة مادية

 :ريف الفقهي لالتجار بالبشرالتع: الفرع الثاني 

عرف الفقه الاتجار بالبشر بأنه كافة التصرفات املشروعة وغير املشروعة ال ي تحيل إلانسان إلى 

مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بوساطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغالله في 

ذل ، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه 

قسرا عنه أو بأية صورة أخرى من صور العبودية، ومن هذا التعريف يتضح أن الاتجار بالبشر يفترض 

 (.حركة السلع)، والسوق (التاجر)توافر ثالث عناصر وتسمح عناصر الاتجار بالبشر، و ي السلعة، والوسيط

 . (49، صفحة 2519أرتيمة، )

 :صور الاتجار لألطفال: املطلب الثاني 

لقد أدى الاهتمام املتبايد الذي يولي على الصعيد الدولي للمسائل املتصلة بانتهاكات حقوق الطفل، 

نه إلى زيادة الوعي بمدى انتشار ظاهرة بيع ألاطفال في كافة أرجاء العالم، وقد وجه الاهتمام أيضا إلى أ

، ولقد حفلت (.E/CN.4/1999/71 , p03)حيثما يكون بيع لألطفال يكون هنان اتجار بهم في أغلب ألاحيان

، ويمكن القول أن بيع ألاطفال يتم (ب)و( أ)من برتوكول بيع ألاطفال بتفصيل أكثر في الفقرتين ( 53)املادة 

 :بإحدى الطرق التالية

 :نقل ألاطفال: الفرع ألاول 

ع ألاطفال واحد من ألاحكام الرئيسية للبروتوكول الاختياري بشأن بيع ألاطفال واستغالل م يشكل تعرف بي

بيع ألاطفال واستغالل )تشمل تعريف انتهاكات في البغاء واملواد إلاباحية با ضافة إلى أحكام رئيسية أخرى 

جة الانتهاكات في ظل القوانين ، وضع قواعد ملعال(ألاطفال في البغاء و استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية

الداخلية، حماية ألاطفال الضحايا والحيلولة دون وقوع الانتهاكات، إيجاد إطار قانوني دولي ملالحقة مرتكبي 

تغالل في املؤتمر العالمي ملكافحة الاس" الاتجار"، ولقد استخدمت كلمة (77، صفحة 2511ثامر، )الجرائم 

الجنس ي التجاري لألطفال لإلشارة إلى نقل البشر وبيع م بصورة غير مشروعة عبر البلدان والقارات لقاء 

 (.E/CN.4/1999/71 , p11)تعويض مالي أو غير مالي
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كما أشرنا سالفا مسألتين مترابطتين على نحو ش ينفصم، " الاتجار باألطفال"و" بيع ألاطفال"ويعد 

محددة لكل واحد منهما من ج ة، ومن ج ة أخرى يؤكد برنامج العمل ملنع بيع  وعدم توافر تعريفات

ألاطفال ودعارة ألاطفال والتصوير إلاباحي لألطفال الذي اعتمدته لجنة حقوق إلانسان في قرارها رقم 

 ، ولكن من دون "إن هما إش صيغتان حديثتان من صيغ الاسترقاق"، أن الاتجار باألطفال وبيع م 79/1442

إيراد تعريف ل ذه املصطلحات، يجعل من الصعوبة بمكان، في أغلبية الحاشت تحديد ما إذا كانت صفقة 

معينة تعد بيعا أو اتجارا وتنطوي أغلب الحاشت على وجود عناصر من الاثنين غير أنه ش يوجد حد فاصل 

 . (291-299، الصفحات 2554 العبيدي،) يتيح التمييب بينهما

ومن ثم فقد أصبح العالم أمام أحد أشكال الرق الحديثة، سواء تمت هذه الجريمة باشقتران مع 

جرائم أخرى كاختطاف ألاطفال بعيدا عن مجتمعاتهم ألاصلية، وإجبارهم على الرحيل، أو من خالل فرارهم 

راء حياة أفضل دون وعي بما يترصدهم من أخطار، بأنفس م هربا من سوء املعاملة أو الفقر، أو سعيا و 

وهو ما استوجب إصدار تشريعات صارمة تكافح هذه الجريمة وتمنع حدو ها إن أمكن، كما استلزم معرفة 

وسائل تطورها، ومدى انتشارها واتجاهاتها وعدد ضحاياها؟ وإذا كانت هذه جريمة عاملية فلماذا ش تقوم 

 ورها املنوط بها في حشد املوارد ملكافحتها؟ألامم املتحدة والحكومات بد

إش أن إلاجابات على التساؤشت تأتي صادمة للعالم كله، فنحن بصدد أزمة معرفية بشأن هذه 

الجريمة املخزية، فرغم وجود عدد كبير من املؤسسات الحكومية الوطنية والدولية املعنية برصد مثل هذه 

تستغل أعدادا غير معروفة من ألاطفال في تجارة الجنس في أنحاء الانتهاكات، فال يكاد يمض ي يوم إش و 

العالم، وش توجد إحصائيات رسمية كافية أو دقيقة عن حجم هذا الاتجار، وربما يرجع ذل  لعدم 

الاحتفاظ بمعلومات إحصائية في هذا الشأن سوى إلاحصاءات الخاصة بأرقام القضايا، عالوة على ان 

في سرية تامة، وتحت مسميات مختلفة، وكذل  عدم توفر بالغات في حال  مراحل هذه الجريمة تتم

-52، الصفحات 2512أكمل، ) الكشف عنها للوصمة الاجتماعية ال ي ترتبط باشستغالل الجنس ي لألطفال

53) . 

 :التبني غير الالئق لألطفال:  الفرع الثاني 

ئة الذي ألحقه البروتوكول بتبني ألاطفال هو وصف جديد للتبني عموما، ألن إن وصف غير الال 

التبني غير "و" التبني عبر الدول "التدابير الدولية لحماية ألاطفال في إطار التبني تطلة تسميات أخرى مثل 

ير ، ولعل البروتوكول كان يقصد من وراء استخدام هذه التسمية هو أن تكون هنان أهداف غ"املشروع

وهذه الصورة الوحيدة ال ي يمكن . مشروعة من تبني الطفل وواحدة من هذه ألاهداف هو استغالله جنسا

أن يشكل فيها التبني صورة من الاستغالل الجنس ي و ي في هذه الحالة تقترب كثيرا من الاتجار بالبشر، إش 

أو دولية وح ح في إطار القوانين  أنها أكثر خطورة منه، إذ أنها تتم عادة وفة إجراءات قانونية داخلية

الداخلية للدول ال ي تجيب التبني عبر الدول، فإن عملية ش تتم دون مبالغ من املال ترصد  تمام العملية 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 99  

بنجاح أو دفع ا كأجور للوسطاء من محامين وأطباء وبقية الوسطاء وهو ما يدفع باتجاه ممارسات غير 

 .(83-82، الصفحات 2511ثامر، ) لتبني دون موافقة والديهمشروعة مثل خطف الطفل بغية تقديمه ل

فانعدام القيود التنظيمية واملراقبة ضمن الحدود املتاحة ممكن أن تؤدي إلى بيع ألاطفال كسلعة 

، 2554العبيدي، ) والاستغالل للتبني، أو تبنيهم دون إيالء اعتبار ملصالح م، أو تبنيهم ألغراض دني ة كالبغاء

، ولقد عبرت لجنة حقوق الطفل عن قلق ا بشأن مثل هذه الحاشت وحول املعلومات ال ي (261صفحة 

تتلقاها عن الاتجار املحرم في عملية التبني عبر الدول وخرقه لنصو  ومبادئ الاتفاقية وعن غياب إطار 

من الاتفاقية وحول عدم كفاية إلاجراءات املتبعة ( 21و12و3)هذا املجال شسيما في ضوء املواد  نموذجي في

لتطبية نصو  الاتفاقية املتعلقة بالتبني شسيما بين الدول، كما يقلة اللجنة ارتفاع حاشت التخلي عن 

ملعرضة ألن تتخلى عن أطفال ا ألاطفال شسيما حديثي الوشدة وانعدام إستراتيجية شاملة ملساعدة العوائل ا

مما قد يؤدي إلى عمليات تبني عبر الدول غير قانونية أو أي نوع آخر من أنواع الرق، وفي هذا السياق ش بد 

من اتخاذ جملة من التدابير الدولية نظمتها قرارات صادرة عن القطاع الخا  غير الحكومي الذي أقرها 

ة حقوق الطفل عند التبني الدولي وخطر الاتجار باألطفال وبيع م اجتماع مؤتمر الخبراء إلاقليمي لحماي

، ح ح يتم ضمان عدم انتهان حقوق 1442الذي نظمته حركة الدفاع عن ألاطفال املنعقد في مانيال سنة 

 .(262-261، الصفحات 2554العبيدي، ) ألاطفال أثناء التبني الدولي

 الاتجار من الاختطاف و الضمانات القانونية لحماية ألاطفال : حور الثاني امل

ع د للقانون الدولي لحقوق إلانسان وضع التبامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها، وعندما 

تصبح الدول أطرافا في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتبامات وواجبات في إطار القانون الدولي، 

احترام حقوق إلانسان وحمايتها وتطبيق ا، وألن ظاهرة اختطاف والاتجار لألطفال ظاهرة عاملية، تتصل ب

لذل ، عكفت الدول على مكافحتها بالتعاون فيما بينها وضمن ألامم املتحدة وخارج ا، وهذا باشلتبام 

 .باشتفاقيات الدولية وإلاقليمية العامة والخاصة

 الاتجار لية لحماية ألاطفال من الاختطاف و التدابير الدو : املطلب ألاول 

م، على أنه ش يجوز الاسترقاق أو الاستعباد، ويحظر 1498أقر إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان لعام 

الرق والاتجار بالرقية بجميع صوره، هذا وإن كان نصا عاما، إش أنه يمس الطفولة، ألن الاسترقاق وتجارة 

ل باعتبارهم سلعا بشرية فحسب، في الوقت الذي يكونون فيه تحت سلطان الرقية يتوج ان إلى ألاطفا

آباءهم أو ذويهم أو من يقيمون في حوزتهم، إن هذا التع د إلانساني، جاء نتيجة للمعاناة إلانسانية، ملا 

 تقوم به من بعض الدول من استباحة  نسانية البشر واستغالل ا أبشع استغالل، ل ذا جاء إلاعالن ليؤكد

على كرامة إلانسان والحقوق املتساوية للبشر، وعلى أن تجاهل هذه الحقوق واحتقارها، يؤدي حتما لظ ور 

 (61-65، الصفحات 2511البرزنجي، ) بربرية الضمير إلانساني
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ا الصورة التقليدية وعلى الرغم من وجود صكون دولية تحظر الرق والاتجار بالرقية، باعتباره

القديمة لالتجار باألطفال إش أنه تزايدت عملية الاتجار باألشخا  وبخاصة ألاطفال، وذل  لعدم وجود 

ص  عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار باألشخا  وخصوصا ألاطفال، لذا قدمت ألامم املتحدة عدة 

شكال والصور الحديثة لالتجار ومن أهم هذه مواثية وبروتوكوشت دولية ملنع الاتجار باألطفال، وخصوصا ألا 

 :املواثية نجد

 : 8555وبروتوكولها الاختياري لعام  5222بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام : الفرع ألاول 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصدية والانضمام بموجب قرار تصدت اتفاقية حقوق الطفل ال ي 

سبتمبر  2: ، تاريخ بدء النفاذ1484نوفمبر /تشرين الثاني 25ؤرخ في امل 99/21الجمعية العامة لألمم املتحدة 

شختطاف ألاطفال أو بيع م أو الاتجار بهم ألي غرض من ألاغراض وبأي شكل من ( 31)في املادة  1445

ألاشكال، ودعت الدول إلى اتخاذ جميع التدابير على املستوى الوطني والثنائي والدولي لحظر هذه 

 .حماية الطفل من كافة أشكال الاستغالل( 36)فلت املادة التصرفات، وك

جراء التبامات الدولة الجزائرية من ج ة، وكذا لتفش ي ظاهرة وجدير بالذكر في هذا السياق و 

يونيو  8من قانون العقوبات املؤرخ في  1مكرر ( 243)اختطاف ألاطفال، أستحدث املشرع الجزائري املادة 

يعاقب بالسجن املؤبد كل : "ال ي تنص على. 2519فبراير  9املؤرخ في  19/1انون ، املعدل واملتمم بالق1466

سنة، عن طرية العنف أو التهديد أو الاستدراج، أو غيرها  18من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل 

انون من هذا الق( 263)من الوسائل وتطبة على الفاعل العقوبة املنصو  عليها في الفقرة ألاولى من املادة 

إذا تعرض القاصر املخطوف لتعذيب أو عنف جنس ي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا 

ترتبت عليه وفاة الضحية ش يستفيد الجاني من ظروف التخفيف املنصو  عليها في هذا القانون مع 

 ( .249)مراعاة أحكام املادة 

بات نجده ترصد عقوبة إلاعدام على بعض من قانون العقو ( 263)وبالرجوع إلى نص املادة 

مكرر املذكورة آنفا فإن عقوبة إلاعدام تسلط في حالة تعذيب قاصر أو ( 243)الجنايات، واستنادا إلى املادة 

ارتكاب عنف جنس ي عليه أو إذا كان ال دف من الخطف تسديد فدية أو إذا ترتب عليه وفاة القاصر 

ل عبارة عنف جنس ي وكان من ألافضل استعمال عبارة ممارسات واملالحظ أن املشرع استعم. املخطوف

، كما نالحظ أنه توجد بعض الحاشت ال ي كان على املشرع ..جنسية لتوفير حماية كافية للطفل املخطوف

مع أن املشرع نص على جريمة .." إدراج ا في هذه املادة مثل حاشت خطف القاصر بغرض الاتجار بأعضائه 

يعاقب بالحبس من " من قانون العقوبات وال ي جاء فيها  16مكرر ( 353)ء حسب نص املادة الاتجار باألعضا

دج، كل من يحصل من  1.555.555دج إلى 355.555سنوات وبغرامة من ( 15)سنوات إلى عشر ( 3)ثالث 

ي ونص املشرع ف. شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى م ما كانت طبيعتها

 14مكرر  (353)و  18مكرر ( 353)يعاقب على الجرائم املنصو  عليها في املادتين : 25مكرر ( 353)املادة 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 101  

دج،  1.155.555دج إلى  155.555سنة وبغرامة من ( 11)سنوات إلى خمس عشرة ( 1)بالحبس من خمس 

شخصا مصابا بإعاقة  إذا كانت الضحية قاصرا أو  - : توافر أحد الظروف آلاتية إذا ارتكبت الجريمة مع

إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من  -إذا س لت وظيفة الفاعل أو م نته ارتكاب الجريمة، -ذهنية،

إذا ارتكبت الجريمة من طرف -إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السالح أو التهديد باستعماله،  -شخص،

سنوات ( 15)يعاقب بالسجن من عشر و  .جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية

دج، على ارتكاب الجرائم املنصو  عليها  2.555.555دج إلى  1.555.555سنة وبغرامة من ( 25)إلى عشرين 

، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف املنصو  عليها في 17مكرر ( 353)و  16مكرر ( 353)في املادتين 

 ".الفقرة ألاولى من هذه املادة

استقراء نص ي املادتين أدناه نجد أن املشرع يعاقب على الاتجار بأعضاء قاصر بالسجن من ومن 

، واملالحظ أن ..دج 2.555.555دج إلى  1.555.555سنة وبغرامة من ( 25)سنوات إلى عشرين ( 15)عشر 

ر املعدلة مكر ( 243)املشرع لم يشر إلى ظرف الخطف في هذه املادة وعليه يتوجب إضافة فقرة إلى املادة 

املعدل واملتمم لقانون العقوبات لتكون على النحو  19/51من القانون رقم ( 51)بموجب املادة 

عن  سنة(18) يعاقب بالسجن املؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة :"التالي

العقوبة املنصو  عليها في  وتطبة على الفاعل. طرية العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل

خطوف إلى تعذيب أو ممارسات جنسية لمإذا تعرض القاصر ا من هذا القانون ( 263)الفقرة ألاولى من املادة 

ش . أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو الاتجار بأعضائه أو إذا ترتبت على ذل  وفاة الضحية

 ( .249)  عليها في هذا  القانون مع مراعاة أحكام املادة يستفيد الجاني من ظروف التخفيف املنصو 

الدول ألاطراف أن تبذل ج ودا مضاعفة ملعالجة حالة "وفي هذا السياق أوصت لجنة حقوق الطفل

من الاتفاقية اتخاذ التدابير الفعالة ( 31)اختطاف ألاطفال أو بيع م أو الاتجار بهم، وعلى ضوء املادة 

فاذ القوانين وتكثيف الج ود الرامية إلى تنمية الوعي في املجتمعات املحلية ملسألة بيع ال ادفة إلى تعزيز إن

ألاطفال والاتجار بهم واختطاف م، وان تسعى الدول ألاطراف  برام اتفاقيات ثنائية أو متعددة ألاطراف أو 

ل حمايتهم وعودتهم ساملين الانضمام إلى اتفاقيات قائمة ملنع بيع ألاطفال والاتجار بهم واختطاف م ولتس ي

 . (936، صفحة 2514زيدان، ) إلى أسرهم

فعاصبات الاتجار باألطفال تلجأ في معظم الحاشت إلى التحايل على التشريعات والقوانين املطبقة 

أو الاتجار بهم أو توظيف م في  من خالل نقل ألاطفال إلى خارج بلدانهم تحت دعاوى التبني، تم يدا لبيع م

، ونذكر هنا قضية تبني عددا من ألاطفال العراقيين (169، صفحة 2558خوات، ) أعمال غير املشروعة

وتهريبهم إلى خارج العراق باتجاه ألاردن ثم السويد، واستغالل م لبيع أعضائهم، فقد كشفت السلطات 

عن وجود عصابة تمتهن املتاجرة باألطفال لغرض بيع أعضاءهم، وحكمت محكمة مدينة  السويدية

 سنوات، وعلى زوجته بالحبس ثالث سنوات 8السويدية على املتهم ألاول بالسجن " أسيكيل ستونا"
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نقل ألاطفال خارج الدولة وعدم ( 11)، لذا حظرت الاتفاقية في املادة (261، صفحة 2554العبيدي، )

عودتهم بصورة غير مشروعة، ودعت إلى وجوب تضافر الج ود الدولية ملكافحة تل  الظاهرة، ملا ثبت من 

قيام العصابات الدولية بنقل ألاطفال إلى خارج أوطانهم بحجة التبني أو إيجاد مأوى ل م، لتقوم ببيع م أو 

 .(111، صفحة 2516مرعى، ) املشبوهة الاتجار بهم واستغالل م في ألاعمال

وفي هذا الصدد أوصت لجنة حقوق الطفل الدول ألاطراف لبذل الج ود ألجل تس يل حمايتهم 

وعودتهم ساملين إلى أسرهم، وتقديم املساعدة القصوى من خالل القنوات الدبلوماسية والقنصلية املتعلقة 

فال إلى الخارج بصورة غير مشروعة والعمل على عودتهم بطريقة تخدم املصلحة الفضلى لألطفال بنقل ألاط

 .(936، صفحة 2514أبوحزيمة، ) املعنيين

على الرغم من معالجة الاتفاقية لبعض جوانب حماية الطفل من الاتجار إش أنها لم تفرد بعض 

 ي تدخل في سياق البيع والاتجار بهم، وفي محاولة لسد النقص الواضح في هذه الاتفاقية املمارسات ال

 .أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة البروتوكول الاختياري امللحة باشتفاقية

البروتوكول الاختياري شتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال واستغالل م في البغاء حيث يعتبر 

وعرض للتوقيع والتصدية والانضمام بموجب قرار الجمعية  ، الذي اعتمد2555إلاباحية لعام وفي املواد 

 18، دخل حيب النفاذ في 2555مايو /أيار 21الدورة الرابعة والخمسون املؤرخ في  263العامة لألمم املتحدة 

مكافحة عمليات الاتجار  أحد أهم آلاليات والصكون التشريعية الدولية الصادرة في إطار يعتبر  .2552يناير 

بالبشر وبصفة خاصة الواقعة على الطفل، وفي سبيل تحقية أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ 

الاتجار الدولي باألطفال الواسع النطاق واملتبايد، وذل  بتجريم عدة أفعال وال ي وردت  أحكام ا، يجب منع

ئم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس البروتوكول، سواء أكانت هذه الجرامن ( 53)املادة في 

في سياق بيع ألاطفال، عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض نقل  فردي أو منظم ومنها

 للربح، أو تسخيره لعمل قسري، أو القيام، كوسيط، بالحفز غير الالئة على إقرار تبني طفل 
ً
أعضاءه توخيا

 للصكون القانونية الواجبة التطبية بشأن التبني، وألامر نفسه ينطبة وذل  على النحو الذي يشك
ً
ل خرقا

على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه ألافعال أو التواطؤ أو املشاركة في أي منها، كما تتخذ كل دولة 

تبار خطورة طرف التدابير الالزمة ال ي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات املناسبة وال ي تضع في الاع

 .طابع ا

وقد أستحدث املشرع الجزائري مادة في قانون العقوبات تنص على مسألة بيع وشراء طفل لم 

 (314)املعدل واملتمم لقانون للمادة  19/51من القانون رقم  (58)جاء في املادة من عمره، حيث  18يتجاوز 

سنة وبغرامة  11إلى خمس عشرة  سنوات  1يعاقب بالحبس من خمس :"  مكرر من قانون العقوبات أنه

ألي غرض من   (18) كل من باع أو اشترى طفال دون سن الثامنة  عشرة دج1.155.555دج  إلى  500.000من

 ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل. ألاغراض وبأي شكل من ألاشكال
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تكون العقوبة   ذات طابع عابر  للحدود  الوطنيةإذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت .

. دج2.555.555دج إلى  1.555.555سنة وغرامة من ( 25)سنوات إلى عشرين ( 15)السجن من عشر 

  .ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة

وردع املالحظ على هذه املادة أن العقوبات املرصودة غير كافية لتوفير الحماية الالزمة لكن 

، ولذل  كان من ألافضل لو نص املشرع على عقوبة املؤبد على الحاشت املنصو  عليها في الفقرة ..املجرمين

ألاولي في املادة السالفة الذكر  وعقوبة إلاعدام في الحاشت املنصو  عليها في الفقرة ألاخيرة من نفس 

بيع أو الشراء نتاج الخطف لترتفع العقوبة املادة، ثم إضافة فقرة ثانية كظرف تشديد في حالة ما إذا ال

 باملؤبديعاقب : مكرر السالفة الذكر لتكون على النحو التالي (314)وعليه يمكن تعديل نص املادة  .إلاعدام

 ألي غرض من ألاغراض وبأي شكل من ألاشكال (18) كل من باع أو اشترى طفال دون سن الثامنة عشرة

إذا ارتكبت الجريمة جماعة . رض أو توسط في عملية بيع الطفلويعاقب بنفس العقوبات كل من ح.

ويعاقب على الشروع  . إلاعدامتكون العقوبة  إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية

 ." بنفس عقوبات  الجريمة  التامة

 هذه ألاحكام الجزائية يجب أن ش تكون على مستوى الشخص الطبيعي فحسب، إنما الشخص

 بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ إلاجراءات 
ً
الاعتباري أيضا، لذل  يجب على كل دولة طرف، أن تقوم رهنا

الرامية إلى تحديد مسؤولية ألاشخا  الاعتباريين عن هذه الجرائم بحيث تكون مسؤولية ألاشخا  

أحكام هذا البروتوكول أشارت  وألغراض تفعيل، (53/59)املادة )الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية 

جرائم تستوجب تسليم ( 53)من املادة  51إلى وجوب اعتبار الجرائم املشار إليها في الفقرة ( 51)املادة 

مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم املجرمين قائمة بين الدول ألاطراف وتدرج بوصف ا جرائم تستوجب تسليم 

 للشروط املنصو  مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم املجرمين 
ً
تبرم في وقت شحة فيما بين هذه الدول وفقا

يشجع البروتوكول الدول على ضرورة شمولية سلطاتها القضائية على هذه عليها في هذه املعاهدات، حيث 

الجرائم، ويدعو الحكومات إلى فرض مسؤولية جنائية على الشركات واملؤسسات التجارية ألاخرى املتورطة 

اللية، وعلى الدول تسليم املجرمين دون اشتراط وجود معاهدة باعتبار أن هذه الجرائم في أنشطة استغ

تستوجب التسليم والتعاون واملساعدة في عمليات التحقية وجمع ألادلة، وكذل  اتخاذ التدابير الالزمة ال ي 

، (57-56-51-59)واد تستهدف إغالق املباني املستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية امل

مع ضرورة إيالء الحماية لألطفال ضحايا البيع والاتجار، وإعادتهم ألوطانهم وتأهيل م ودمج م في املجتمع، 

 .(937، صفحة 2514أبوحزيمة، ) من البروتوكول ( 15و  54)املادتان 
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ملتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية لعام من اتفاقية ألامم ابموجب :  الفرع الثاني 

8555: 

بما أن الاتجار باألطفال كثيرا ما ينطوي على بعد عابر للحدود الوطنية، فإن التصدي له بفاعلية 

، وإن واحدا (237 ، صفحة2517الحارثي، ) يقتض ي تدابير خاصة ملواج ة هذه الجريمة عبر الحدود الوطنية

تعزيز التعاون على منع هذا الاتجار ( : "52)من أغراض بروتوكول الاتجار باألشخا  ما ورد في املادة 

وبغية تعزيز كفاءة عمل آليات التعاون الدولي،  .(42، صفحة 2554للبرملانيين، ) "ومكافحته وحماية ضحاياه

 :شرعين أن يركزوا على عدة تدابير تعتبر أساسية ملكافحة جريمة الاتجار باألطفال، و ي كالتاليينبغي للم

عنح ( 11)تقتض ي املادة : إرساء الوالية القضائية –أ 
ُ
من اتفاقية الجريمة املنظمة من الدول ألاطراف أن ت

مقتض ح الاتفاقية وبروتوكول ا بتأكيد سريان وشيتها القضائية بشأن التحقية في جميع ألافعال املجرمة ب

ومالحقتها قضائيا واملعاقبة عليها، غير أن الاتفاقية ش تشترط في هذا الصدد، على تأكيد الوشية القضائية 

على أساس خارج النطاق إلاقليمي، ومن امل م القول أن جريمة الاتجار باألشخا  يجب تطبيق ا كذل  

حفظ السالم وغيرهم من العناصر العاملين باسم أي حكومة في  على العسكريين واملتعاقدين وأفراد قوات

الخارج، وعلى نحو مماثل فإن رعايا بلد ما ممن يمارسون سلوكا في الخارج قد يؤدي إلى قيام م عن علم 

وقصد باستغالل خدمات ضحية اتجار باألشخا ، ينبغي أن يكونوا تحت طائلة املسؤولية بمقتض ح 

النطاق إلاقليمي، فعلى سبيل املثال، فإن السياحة ملمارسة الجنس مع ألاطفال، الوشية القضائية خارج 

وال ي كثيرا ما تنطوي على ضلوع مقترف الجرم باستغالل طفل واقع ضحية اتجار بالبشر، ينبغي اعتبارها 

 . (49، صفحة 2554انيين، للبرمل) جريمة تخضع للوشية القضائية خارج النطاق إلاقليمي

إن الذين يقترفون الجرائم العابرة للحدود الوطنية قد يكونون في دولة مختلفة، أو  :تسليم املجرمين –ب 

قد يلوذون بالفرار إلى دولة ما تجنبا للمالحقة الجنائية ل م، ومن ثم فإنه من الالزم استحداث إجراءات 

حضارهم أمام العدالة في الدولة ال ي تقوم بمالحقتهم قضائيا، وشبد   ( املطلوبين)خاصة بتسليم املجرمين 

من اعتبار جريمة الاتجار باألشخا  جريمة خاضعة لتسليم املجرمين في أي معاهدة تسليم مجرمين سارية 

 .، من الاتفاقية(16من املادة  53الفقرة )حاليا 

برم فيما بينها،  وتتع د الدول ألاطراف بإدراج جريمة الاتجار باألشخا  في
ُ
كل معاهدة لتسليم املجرمين ت

من  59وتشجع الدول ألاطراف ال ي تطلب وجود أساس تعاهدي لتسليم املجرمين على الرجوع إلى الفقرة 

إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم املجرمين مشروطا : "ال ي تنص على ما يلي من الاتفاقية( 16)املادة 

لب تسليم من
َ
دولة طرف أخرى ش ترتبط مع ا بمعاهدة لتسليم املجرمين، جاز ل ا أن  بوجود معاهدة، ط

، وأما ".تعتبر أن هذه الاتفاقية ألاساس القانوني للتسليم فيما يتعلة بأي جرم تنطبة عليه هذه املادة
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الدول ال ي ش تجعل تسليم املجرمين مشروطا بوجود معاهدة، فيجب عليها الاعتراف باشتجار باألشخا  

 . (41، صفحة 2554للبرملانيين، ) عتباره من ألافعال إلاجرامية ال ي تستوجب تسليم مرتكبيها فيما بينهابا

وبغية تنفيذ أحكام تسليم املجرمين الواردة في اتفاقية مكافحة الجريمة املنظمة، وتبعا ملدى تطرق 

جودة من قبل إلى موضوع التسليم، قد تحتاج الدول إلى إعادة النظر في القانون الداخلي واملعاهدات املو 

تشريعاتها وتعديل ا، أو ح ح إلى إنشاء إطار جديد كليا بخصو  التسليم، ولدى القيام بالتغييرات 

التشريعية ينبغي لواضعي صيغ التشريعات أن يالحظوا أن القصد في الاتفاقية هو ضمان املعاملة املنصفة 

الذين يلتمس تسليم م، وكذل  تطبية جميع الحقوق والضمانات املوجودة حاليا الواجب تطبيق ا  ألول  

ضمن الوشية القضائية للدولة الطرف ال ي يطلب منها التسليم، كما يجب على الدول ألاطراف في بروتوكول 

م املقررة بمقتض ح هذين مكافحة الاتجار باألشخا  وبروتوكول امل اجرين أن تضمن قوانينها اعتبار الجرائ

 .البروتوكولين جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها املطلوبين

إن بلدان املنشأ والعبور واملقصد إذ تتبادل املساعدة القانونية فيما بينها،  :تبادل املساعدة القانونية –ج 

ين باألشخا  تتمكن من اتخاذ إجراءات عمل فعالة لضمان القيام بالتحريات والتحقيقات بشأن املتاجر 

 ومالحقتهم، فيمكن للحكومات أن تلجا إلى وسائل التعاون الدولي ملنع الاتجار باألشخا  ومكافحته

 . (41، صفحة 2554للبرملانيين، )

راز ، ففي عدد كبير من قضايا الاتجار باألطفال تحتاج السلطات الوطنية إلى مساعدة الدول ألجل إح

النجاح في التحقيقات والتحريات واملالحقات الجنائية وكذل  في معاقبة الجناة، ذل  ان الحران الدولي 

الذي يتميب به الجناة والاستفادة من التكنولوجيات املتقدمة هما العامالن من ضمن عوامل أخرى تجعل 

ات القضائية إلى التعاون في من الضروري أكثر من أي وقت مض ح أن تلجأ سلطات إنفاذ القانون والسلط

العمل وتقديم املساعدة إلى الدولة صاحبة الوشية القضائية على املسألة، لكن في املقابل فإن الاتفاقية، 

، بيد أنها (18من املادة  21الفقرة )تجيب للدول رفض تبادل املساعدة القانونية بموجب شروط معينة 

أو شعتبار أن الجرم ( 18من املادة  58الفقرة)سرية املصرفية توضح أنه ش يمكن رفض املساعدة بدعوى ال

، وبالتالي فالدول مطالبة بتقديم أسباب وتبرير ألي (18من املادة  22الفقرة )ينطوي على مسائل مالية 

رفض لتقديم املساعدة، ومن ناحية أخرى فإنه يجب على الدول تنفيذ الطلبات على وجه السرعة وعليها 

يمكن أن يكون محددا من مواعيد نهائية تحر  عليها السلطات في الدولة الطالبة املساعدة، أن تراعي ما 

 .كانقضاء آلاجال املحددة بموجب قوانين التقادم

من ( 27)من املادة  51تقتض ي الفقرة  :التعاون في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك تبادل املعلومات -د

تعاون فيما بينها من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية الاتفاقية على الدول ألاطراف أن ت

ملكافحة الاتجار باألشخا ، وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير على املستوى الوطني من أجل إنشاء 
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قنوات اتصال بين السلطات املختصة، وكذل  تس يل تبادل املعلومات على نحو سريع وآمن من أجل تعزيز 

 . (46، صفحة 2554للبرملانيين، ) قنواتتل  ال

ينبغي لبلدان املنشأ وبلدان املقصد أن تعزز، بوسائل  :التعاون الدولي على منع الاتجار باعأشخاص –ه 

ل ي تجعل منها التعاون الثنائي، أو املتعدد ألاطراف، وتعتمد اتفاقيات وبرامج من أجل معالجة العوامل ا

ألاشخا  وبخاصة ألاطفال، مستضعفين اتجاه أخطار الوقوع ضحية الاتجار، بما في ذل  عوامل الفقر 

ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر من اتفاقية ( 54)املادة  وعدم الحصول على التعليم والتثقيف

 .الوطنية

جار باعأشخاص، وبخاصة النساء وألاطفال، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتبموجب : الفرع الثالث 

 :8555املكمل التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، لعام 

، أحد أهم الوثائة 2555لعام " باليرمو"يعتبر البروتوكول الخا  بمكافحة الاتجار بالبشر واملكمل شتفاقية 

اهضة ومنع جرائم الاتجار بالبشر، حيث وضع هذا الص  إلاطار الدولية الصادرة من قبل ألامم املتحدة ملن

، 2519السبكي، ) العام ل ذه الجريمة وكيفية مواج تها بالتعاون مع كافة املؤسسات الوطنية والدولية

الدولي لتحقية أهداف ا،  ، وهو بذل  يعد أداة إنسانية قوية لتعزيز حقوق إلانسان والتعاون (131صفحة 

ال ي تتمثل بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر، مع إيالء اهتمام خا  بالنساء وألاطفال، وحماية ضحايا 

(  52)، وهو ما بيته املادة (938، صفحة 2514أبوحزيمة، ) الاتجار ومساعدتهم مع احترام حقوق م إلانسانية

منع ومكافحة الاتجار باألشخا ، ( أ: )هذا البروتوكول حيث نصت على أن أغراض هذا البروتوكول  يمن 

حماية ضحايا ذل  الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل ( ب. )مع إيالء اهتمام خا  للنساء وألاطفال

 .تعزيز التعاون بين الدول ألاطراف على تحقية هذه ألاهداف( ج. )لحقوق م إلانسانية

، فال تكون (53)، في املادة "بموافقة ضحية الاتجار "كما أن البروتوكول أكد على مسألة هامة تتعلة 

من هذه املادة محل ( أ)موافقة ضحية الاتجار باألشخا  على الاستغالل املقصود املبّين في الفقرة الفرعية 

 (.أ)ّينة في الفقرة الفرعية اعتبار في الحاشت ال ي يكون قد اسُتخدم فيها أي من الوسائل املب

، وبمف وم املخالفة أن رضا (53)من املادة ( ج-ب)ويستطاع القول، أنه يستخلص من الفقرتان 

الضحية يعتد به في حالة عدم استخدام الوسائل املبينة في الفقرة املذكورة، ولم يكن طفال دون الثامنة 

يمة أو معاصرها بحيث بقض ي على صفة الجريمة عشرة من العمر، واملقصود هنا الرضا السبة على الجر 

في السلون املحقة ل ا، أما رضا الضحية بعد أن يكون هذا السلون قد تم فال أثر له ألن حة العقاب على 

الجريمة ثابت للدولة وفقا لنظام ا القانوني، وتطبيقا ل ذا املف وم فإنه ش يقوم الركن املادي بمجرد قيام 

ينقل به املجني عليه من دولة إلى دولة باملعنح املتقدم، وإنما يلزم فوق ذل  أن يكون الجاني بفعل إيجابي 

هذا النقل قد تم دون رضا املجني عليه، فإن كان نقل الضحية واستغالله تم برضاه انتفى الركن املادي 
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حة الضحية في للجريمة، وبالتالي انتفت جريمة الاتجار باألشخا ، ولكن هذا تعرض لالنتقاد، إذ اعتبر 

املحافظة على كيانه كإنسان حقا قابال للتخلي عنه، وهذا يتنافى مع جوهر النظام القانوني للجماعة الدولية 

الذي يعتبر حة إلانسان في بدنه وسالمته حقا غير قابل للتصرف فيه، لذل  حاول القضاء ألامريكي 

ايل وذل   ثبات عدم شرعية الوسيلة ال ي التخفيف من هذا الشرط فأخذ باملف وم العام لإلكراه والتح

 .(16، صفحة 2511ثامر، ) اتبعت لإليقاع بالضحية، وليس كركن من أركان الجريمة

إن أحكام البروتوكول تتناول جريمة الاتجار بالبشر من حيث أنها جريمة منظمة ترتكب من قبل 

ترفة وإنها جريمة عابرة للحدود من دولة املقصد عبر دولة العبور، وهذا ما منظمات إجرامية دولية مح

ينطبة هذا : "من البروتوكول و ي تنص على نطاق تطبيقه، إذ نصت على أن( 59)أوضحته املادة 

من هذا ( 51)البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خالفا لذل ، على منع ألافعال املجرمة وفقا للمادة 

ل، والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها، حيثما تكون تل  الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة البروتوكو 

تعد أهم املواد ( 51)، وبذل  فاملادة "فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذل  على حماية ضحايا تل  الجرائم

جرمة وال ي تمثل جرائم الاتجار في البروتوكول لكونها املادة املحورية ال ي على أساس ا تم تحديد ألاعمال امل

بالبشر، حيث نصت في فقرتها ألاولى التبام كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير 

ألاخرى لتجريم عمليات الاتجار باألشخا  في حالة ارتكابها عمدا، وتناولت الفقرة الثانية ألافعال ال ي تمثل 

 ي تتمثل في الشروع في ارتكاب أحد ألافعال املجرمة الواردة في الفقرة ألاولى من عمليات اتجار بالبشر، وال

( 56)، أو املساهمة فيها كشري ، أو تنظيم ا أو توجيه أشخا  آخرين شرتكابها، ثم بينت املادة (53)املادة 

البشر وحماية سبل مساعدة ضحايا الاتجار باألشخا  وكيفية حمايتهم، وتدعيما لسبل مكافحة الاتجار ب

من البروتوكول الدول املستقبلة ل ؤشء الضحايا على اتخاذ التدابير ( 57)ضحايا هذه الجرائم حثت املادة 

التشريعية أو التدابير ألاخرى املناسبة وال ي تسمح لضحايا الاتجار باألشخا  في الحاشت ال ي تقتض ي ذل ، 

تولي كل دولة طرف الاعتبار الواجب للعوامل إلانسانية  بالبقاء داخل إقليم ا بصفة مؤقتة أو دائمة، وان

 .(138، صفحة 2519السبكي، ) والوجدانية

مما سبة فإنه على الرغم من أن البروتوكول نص على تحديد ألاعمال إلاجرامية ال ي تدخل في إطار 

قاعدة جنائية يمكن أن يستشف بها على وجود سياسات  جرائم الاتجار بالبشر، إش أنه ش يتضمن أي

جنائية دولية في مواج ة جريمة الاتجار بالبشر، لكن هذا ش يعني عدم وجود عقوبة أو تدبير بل  ي موجودة 

ويمكن الوقوف عليها با حالة ألحكام اتفاقية مكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، والذي يعد البروتوكول 

 . (11، صفحة 2512الشيخ، ) ومن ثم تكون أحكام الاتفاقية  ي ال ي تطبة في هذه الحالة مكمال ل ا،

يكمل إلاطار القانوني الدولي عددا من الاتفاقيات إلاقليمية لحقوق إلانسان ال ي نصت بشكل أو و

مية إلى مكافحة الاتجار باألشخا  بصفة عامة بآخر على حظر الرق والاسترقاق والاستعباد، وتل  الرا

 .(224، صفحة 2517الحارثي، ) وألاطفال بصفة خاصة، سواء كان ذل  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
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 الاتجار  التدابير إلاقليمية لحماية ألاطفال من الاختطاف و : املطلب الثاني 

ل إلاطار  ّمِ
َ
القانوني الدولي عددا من الاتفاقيات إلاقليمية لحقوق إلانسان ال ي نصت بشكل أو ُيك

بآخر على حظر الرق والاسترقاق والاستعباد وتل  الرامية إلى مكافحة الاتجار باألطفال، سواء كان ذل  

 :بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولعل أبرز هذه الاتفاقيات ما يلي

 :8550اقية مجلس أوروبا ملكافحة الاتجار بالبشر لعام بموجب اتف: ول الفرع ألا 

على الرغم من تأثر اتفاقية مجلس أوروبا ببروتوكول باليرمو، إش أنها تضمنت العديد من ألاحكام 

ال ي لم ينص عليها هذا البروتوكول، حيث تطبة هذه الاتفاقية على كافة أشكال الاتجار بالبشر سواء 

، وبصرف النظر عن ارتباطه بالجريمة املنظمة، وبخالف بروتوكول باليرمو الذي الوطني أو العابر للحدود

تنطبة أحكامه عندما تكون جرائم الاتجار بالبشر جرائم عابرة للحدود أو مرتبطة بجماعة إجرامية منظمة، 

مة وقد ركزت هذه الاتفاقية على حقوق الضحايا، في حين ركز بروتوكول باليرمو على موضوع منع الجري

 .والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها

من الاتفاقية، لن يؤثر تطبية هذه الاتفاقية على الحقوق والالتبامات الناش ة ( 34)ووفقا للمادة 

عن أحكام بروتوكول باليرمو، كما أن تطبية هذه الاتفاقية لن يؤثر على الحقوق والالتبامات املستمدة من 

، وهذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول ألاعضاء في  51فقرة ( 95)الصكون الدولية ألاخرى املادة 

مجلس أوروبا، والدول غير ألاعضاء ال ي شاركت في صياغته، والجماعة ألاوروبية، أما الدول ألاخرى ال ي لم 

-155، الصفحات 2519أرتيمة، ) تشارن في صياغة هذه الاتفاقية، فيمكن دعوتها لالنضمام لالتفاقية

151).. 

، حيث أصدر املجلس 2551وأعقبت الاتفاقية خطة عمل أوروبية ملكافحة الاتجار بالبشر في يوليو 

تهدف إلى منع تهريب البشر، حيث أخذ املجلس ( OSCE)الدائم ملنظمة ألامن والتعاون ألاوروبية خطة عمل 

ملية لجريمة الاتجار وتهريب البشر، با ضافة إلى آلاليات الدولية وإلاقليمية الدائم في الحسبان إلادانة العا

ذات الصلة، إذ يعتبر تهريب البشر أحد أشكال العبودية والاسترقاق، ال ي تشكل انتهاكا ماقتا لكرامة 

 .وحقوق إلانسان

، 2551هاب لعام ، وقرار بوخاريست ملكافحة إلار 2555وبالرغم من صدور قرار فيينا الوزاري لعام 

في منع تهريب البشر والاتجار بهم، تزايدت في الفترة ( OSCE)، والالتبام بهما، ودور 2552وإعالن بورتو لعام 

ألاخيرة هذه العمليات وهذا ما أشارت إليه التقارير الدولية من تزايد حوادث وعمليات تهريب البشر، واهم 

ية على تقنيات متطورة دائما، مما يؤدي إلى تزايد املصادر أسباب هذه الجرائم، لجوء املجموعات إلاجرام

 املالية وشبكات أعمال هذه املنظمات إلاجرامية،
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لكن في املقابل فإن الحد من جرائم تهريب ألاطفال بشكل عام وال ي تحدث انطالقا من الدول 

دية والاجتماعية، قلة النامية، ينبغي معالجة أسباب ذل  بشكل كاف، مثل الفقر وضعف ال ياكل الاقتصا

السبكي، ) فر  العمل، العنف ضد النساء وألاطفال، تزايد النباعات الداخلية والهجرة غير الشرعية

 ..(164، صفحة 2519

ام إلاستراتيجية العربية الشاملة ملكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد إلاقليمي لع:   ثانيالفرع ال

8558: 

بعد تزايد النباعات الداخلية في كثير من ألاقطار العربية، جعل من عصابات الاتجار بالبشر توسع 

نطاق عمل ا، هذا وقد شكل اختالف النظم القانونية بين الدول العربية أو نماذج تجريم الصور املختلفة 

ئي بينها، ثغرات قانونية تستغل ا لالتجار بالبشر بها وعدم وجود قواعد موحدة للتعاون ألامني والقضا

عصابات إلاجرام املنظم للنفاذ إلى البلدان العربية وممارسة أنشطتها آلاثمة، وهو ألامر الذي يبرر ضرورة 

تضافر ج ود كافة املؤسسات وألاج زة املعنية والتعاون فيما بينها في إطار إستراتيجية واضحة املعالم 

 . ملكافحة تل  التجارة املقيتة

ألجل ذل  كان لجامعة الدول العربية دور واضح في مكافحة جريمة الاتجار باألشخا  بصفة عامة 

وباألطفال بصفة خاصة، عن طرية اتخاذ العديد من إلاجراءات ووضع بعض القوانين والقيام ببعض 

افحة الاتجار املبادرات ال ي تحد من انتشار هذه الجريمة منها القانون العربي النموذجي الاسترشادي ملك

، الاتفاقية 2559يناير  6-9ملجلس وزراء العرب الداخلية في تونس املنعقد في  21بالبشر الصادر في الدورة 

 .2515العربية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 

صادرة  و ي وثيقة استرشاديةكما تبنت الدول العربية إستراتيجية شاملة ملكافحة الاتجار بالبشر 

الصادر في دورته السابع  2512فبراير  11بتاريخ ( 27-د  –874)طبقا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 

تقوم على التعويل على الرصد والبحث والتقييم وتعزيز القدرات الوطنية ملنع ومكافحة والعشرون، حيث 

مؤسس ي يعمل بالتنسية بين الج ات الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في املنطقة العربية وفقا لنظام 

املختصة والتعاون إلاقليمي والدولي، وأيضا إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وفقا ألعلى 

صفحة ، 2517الحارثي، ) املعايير الدولية استهداء بالقيم إلانسانية ألاصيلة الراسخة في الوجدان العربي

232). 

 :خاتمة

وإلاقليمية نخلص أنه ما من ش  في أن التشريعات والتدابير الدولية  ه املداخلةفي ختام هذ

، وحمل الدول على إنفاذ تل  والاتجار بهم ألاطفالاختطاف سعت جاهدة ملنع وحظر ومكافحة والوطنية 

لفترة ألاخيرة، وهذا ما أشارت إليه التقارير تزايدت في ا هذه الجريمةالتشريعات في قوانينها الوطنية، إش أن 
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الدولية من تزايد حوادث وعمليات تهريب البشر، واهم أسباب هذه الجرائم لجوء املجموعات إلاجرامية 

على تقنيات متطورة دائما، مما يؤدي إلى تزايد املصادر املالية وشبكات أعمال هذه املنظمات إلاجرامية، 

من جرائم الاتجار باألطفال وال ي تحدث انطالقا من الدول النامية ال ي تعتبر دول لكن في املقابل فإن الحد 

املصدر، فينبغي معالجة أسباب ذل  بشكل كاف، مثل الفقر، وضعف ال ياكل الاقتصادية والاجتماعية، 

ألجل قلة فر  العمل، العنف ضد النساء وألاطفال، وتزايد النباعات الداخلية، والهجرة غير الشرعية، و 

 :ذل  نقدم بعض النتائج والتوصيات مما انتهينا إليه بين ما في البحث من طّيات 

 :النتائج:أوال 

 :من خالل الدراسة تم استخال  بعض النقاط املتمثلة في الاتي

 .في تنام مستمر من خالل شبكات سرية منظمة والاتجار بهم ألاطفالاختطاف إن ظاهرة  -5

 .ملبذولة للتصدي للظاهرة غير كافيةتعد الج ود الدولية ا - 8

 .إن البيانات املتاحة من أرقام وإحصائيات حول هذه الظاهرة مازالت غير كافية - 3

 :التوصيات: ثانيا

، من شأنه تحديد مواطن والاتجار بهم ألاطفالاختطاف ضرورة تبني الدول إستراتيجية شاملة ملكافحة  -5

نية وتعزيز تل  الج ود، ورفع مستوى التقييم العام بالتقارير الضعف والقوة في ج ود املكافحة الوط

 .الدولية

ة بجملة  والاتجار بهم ألاطفالاختطاف ينبغي أن يكفل املجتمع الدولي إخضاع مرتكبي جرائم  -8
َ
للُمساَءل

كفالة أش أمور من بينها إحالة القضايا إلى املحكمة الجنائية الدولية، كوسيلة ملكافحة إلافالت من العقاب و 

 .تمر هذه الجرائم البشعة دون عقاب

املعرضين ألشكال أخرى من الاستغالل وعن حمايتهم  ضرورة تحديد هوية ألاطفال ضحايا الاتجار وأول   -3

 .إعادة توطينهم وتأهيل مذل  حاشت النباع وألازمات إلانسانية، و  في ومساعدتهم في جميع الظروف، بما

طفال ضحايا الاتجار الحة في الحصول على رعاية وحماية طويلة ألاجل، بما في كفالة أن يكون لكل ألا  -1

 .ذل  الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية، والدعم النفس ي الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم

اشت أشكال الاستغالل في ح الاعتراف بقابلية ألاطفال بوجه خا  للتعرض للبيع والاتجار وغيرهما من -0

 .النباع وما بعد انتهاء النباع وألازمات إلانسانية
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معالجة العوامل ال ي تؤدي إلى زيادة ألاسباب الجذرية  مكانية تعّرض ألاطفال للبيع والاتجار وغيرهما  -9

من أشكال الاستغالل في سياق حاشت النباع وألازمات إلانسانية باعتماد وتنفيذ استراتيجيات تعال ، بين 

 .أخرى، انعدام املساواة، والفقر، وجميع أشكال التمييب عوامل

ينبغي للدول أن تقوم، بالتعاون مع وكاشت ألامم املتحدة وبرامج ا ومنظماتها الدولية والبلدان املضيفة  -7

ومنظمات املجتمع املدني، بتعزيز التعاضد، وتبادل البيانات، وتبادل املمارسات الجيدة فيما بين الحكومات 

وكاشت إلانسانية واملجتمع املدني بشأن تحديد هوية ألاطفال املعرضين لخطر البيع والاتجار والاستغالل، وال

 .وإحالتهم وتقييم وضع م

أشكال استغالل ألاطفال، من أجل  جمع وتحليل بيانات مفصلة عن جرائم بيع ألاطفال وغيرهما من -2

 .قاية والحماية ملكافحة تل  الظواهرالاسترشاد بها في تصميم وتنفيذ سياسات فعالة للو 

 :قائمة املراجع

 

 (دراسة مقارنة)ألاحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر  .(2014) .س .و ,أرتيمة (Vol. الطبعة الاولى). 

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان، ألاردن

 لجنس ي في القانون الدولي العامحماية الطفل من الاستغالل ا .(2015) .ن .أ ,البرزنجي (Vol.  الطبعة

 .مكتبة الوفاء القانونية :الاسكندرية .(ألاولى

 جريمة الاتجار باألطفال .(2017) .ه .م ,الحارثي (Vol. ألاولى). مكتبة القانون والاقتصاد :الرياض. 

 واعد القانونية الاتجار بالبشر دراسة وفقا للشريعة إلاسالمية وبعض الق .(2014) .ع .ه ,السبكي

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :ألاردن .(ألاولى .Vol) الدولية والوطنية

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخا ، وبخاصة النساء  .(2012) .ع .ب ,الشيخ

، (2000باليرمو)وألاطفال، املكمل شتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية 

 .الرياض .(p. 49) ,.لبات التنفيذ والج ود املبذولةمتط

 مجلة الدراسات . التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار باألعضاء البشرية(. 2521. )الطاهر ياكر

 (.51عدد  - 57مجلد ) القانونية املقارنة

 الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل .(2009) .س .ب ,العبيدي (Vol.  الاولىالطبعة). لبنان: 

 .منشورات الحلبي الحقوقية

 مجلة التواصل  .ج ود ألامم املتحدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .(جوان ,2014) .ا .ع ,دحية

 .(38عدد) في الاقتصاد والادارة والقانون 

 دراسة مقارنة بين)الاستغالل الجنس ي والجسدي لألطفال، (. 2514. )عبد العزيز مندوه أبوحزيمة 

 .دار الفكر الجامعي: إلاسكندرية(. املجلد الطبعة ألاولى) (الفقه إلاسالمي والقانون الدولي العام
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 جرائم الاتجار باششخا  وألاعضاء البشرية وعقوبتها في الشريعة (. 2554. )عبد القادر الشيخلي

 .الحقوقيةمنشورات الحلبي : بيروت، لبنان .الاسالمية والقوانين العربية والقانون الدولي

 دار : الاسكندرية .مركز الطفل في القانون الدولي العام(. 2514. )فاطمة شحاتة أحمد زيدان

 .الجامعة الجديدة

 مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات  .مكافحة الاتجار باششخا  .(2009) .إ .ن ,للبرملانيين

 .والجريمة

 دار النهضة العربية: القاهرة .وق الطفلالحماية الدولية لحق(. 2558. )ماهر جميل أبو خوات. 

 مجلة القانون للدراسات . املف وم الدولي لالستغالل الجنس ي لألطفال(. 2511. )محمد ثامر

 .61، صفحة  والبحوث القانونية

 (دراسة مقارنة)إستراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر،  .(2016) .ل .أ ,مرعى (Vol.  الطبعةة

 .دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع :الرياض .(ألاولى

 املقررة الخاصة ملجلس حقوق الانسان املعنية ببيع ألاطفال (. 2516. )مود دي بور بوركيتشيو

 .71الجمعية العامة لالمم املتحدة الدورة : نيويورن .واستغالل الاطفال في البغاء والنواد الاباحية

 عنية بمسألة بيع الاطفال واستغالل م في البغاء املقررة الخاصة امل(. 2515. )نجاة معال مجيد

 .الجمعية العامة لالمم املتحدة، الدورة الخامسة والستون، .واملواد الاباحية

 فيفيري  25املؤرخ في  09/01، الحماية الجنائية لألعضاء البشرية في ظل قانون  .(2012) .ف ,هامل

 .جامعة باتنة :باتنة، الجزائر .جستيراملتعلة باشتجار باألعضاء البشرية، رسالة ما 2009

 دراسة )الحماية الجنائية لألطفال ضد الاستغالل الجنس ي (. 2512. )يوسف السعيد يوسف أكمل

 .جامعة املنصورة: املنصورة، مصر. ، أطروحة دكتوراه( مقارنة

 جريمة بيع ألاطفال والاتجار بالبشر .(2017) .ح .ي ,يوسف (Vol. الطبعة ألاولى). ألاردنعمان ،: 

 .مركز الكتاب ألاكاديمي
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 للطفل املجني عليه و املعرض للخطر والجرائم الرقمية  الحماية القانونية

 الجزائر جامعة الدكتور يحي فارس املدية أستاذ محاضر صنف أ فوظيحأمين م

 :ملخص الدراسة

العربية إلى تحقيق ا ، فا هتمام إن إلاهتمام بالطفل هدف من أعز ألاهداف ال ي تسعى جميع ألاقطار 

بمستقبل الطفل هو في الحقيقة ضمان مستقبل شعب بأسره ، ألن الطفولة  ي صانعة املستقبل ، وإن 

أطفال اليوم هم رجال الغد فالطفل هو الثروة الحقيقية للوطن العربي ، وهو ألامل في الحاضر واملستقبل ، 

ذل  نجد جميع الع ود واملواثية ال ي تتكلم عن الطفولة ببالغ من فاألطفال يشكلون أهم نواة في املجتمع ول

ألاهمية حيث نجد إنعقاد عدة مؤتمرات عاملية ومنها القمة العاملية من أجل الطفل والذي عقد تحت رعاية 

، وعلى املستوى الوطني نجد املجلس العربي للطفولة الذي يقدم  1445هي ة ألامم املتحدة في سبتمبر 

، كما أن هنان إتفاقيات عاملية حقوق الطفل ، هذا إلاهتمام   للطفل في كافة الدول العربيةخدماته 

املتبايد من طرف الدول على املستوى العالمي بالطفل جعل من الطفل محور حياة إلانسان الذي بطبيعة 

اسبة لحماية الحال ينطلة من الطفولة وصوش إلى الشيخوخة، لذل  كان من الضروري وضع آلاليات املن

هذا الطفل ووقايته من كل أشكال الجريمة وخاصة ال ي املتعلقة بالجرائم الرقمية ال ي باتت تهدد البشرية 

 ,جمعاء بما بال  بالطفل القاصر

 الجرائم الرقمية -املعرض للخطر -املجني عليه  -الطفل   -  الحماية القانونية: الكلمات املفتاحية

Study summary: 

Caring for the child is one of the dearest goals that all Arab countries seek to achieve. Caring 

for the future of the child is in fact ensuring the future of an entire people, because 

childhood is the maker of the future, and today’s children are the men of tomorrow. The 

child is the real wealth of the Arab world, and it is the hope in the present and the future 

Children constitute the most important nucleus in society, and therefore we find all the 

covenants and charters that talk about childhood very important, as we find the convening 

of several international conferences, including the World Summit for Children, which was 

held under the auspices of the United Nations in September 1990, and at the national level 

we find the Arab Council for Childhood, which It provides its services to children in all Arab 

countries, and there are international agreements on the rights of the child. This increasing 

interest on the part of states at the global level in the child has made the child the center of 

human life, which naturally proceeds from childhood to old age, so it was necessary to put in 

place appropriate mechanisms to protect This child and his protection from all forms of 

crime, especially those related to digital crimes that threaten all of humanity, including what 

you think of the minor child. 
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 :مقدمة

يعد الطفل في عاملنا اليوم النموذج ألامثل للضحية لكثرة الجرائم ال ي يقع فريسة ل ا  وذل  نظرا     

ملا يمتاز به من صفات جسدية تكوينية و نفسية واجتماعية تجعل الجرائم املرتكبة ضده تختلف عن 

طفل بتكريس حماية للطفل من وقد عنيت اتفاقية حقوق ال  131الجرائم املرتكبة  ضد ألاشخا  البالغين 

جميع أشكال إلايذاء البدني و العقلي و الاستغالل الجنس ي و غيره ووجوب اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بمنع 

وهو النه  الذي سار عليه املشرع الجزائري وذل  بتجريمه ألي فعل يمس    132ذل  بما فيها تدخل القضاء 

 .  . الطفل ويهدد كيانه 

رض الطفل للعنف من قبل أسرته من أسوء أشكال إلاساءة ال ي قد يتلقاها في حياته ، وال ي ويعتبر تع       

ل ا أثار سلبية على الصعيد البدني أو الذهني أو الاجتماعي ولذل  وضع املشرع الجزائري نصا دستوريا يحث 

له يعيش وضعا اجتماعيا منه ، ويمنع العنف ضد الطفل الذي يجع 133 61آلاباء على حماية ألابناء في املادة 

ولي معالجة الجرائم ال ي يتعرض ل ا  صعبا يهدد بقائه و نمائه وهو ما يسمح بالطفولة املتواجدة في خطر

                               :                                                                           الطفل املجني عليه و املوجود في خطر قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين 

نتعرض فيه إلى الحماية الجزائية  للطفل املجني عليه وذل  بتبيان اخطر الجرائم أما في  :في املبحث ألاول 

 .نتعرض فيه إلى الحماية القانونية للطفل املعرض للخطر   :املبحث الثاني 

 جةةةةةني عليةةةةةةهالحمةةةةةاية الجزائية  للطةةةةةفل امل: املبةةةةحث ألاول 

لقد أيقن املشرع الجزائري بأن الطفل هو ذل  إلانسان الذي لم تتوفر لديه امللكات العقلية و           

الجسمية الكافية وجاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة ، وقد برهنت على هذا الاهتمام نصو  التشريع 

له وذل  بإقراره حماية خاصة لألطفال من الاعتداءات العقابي سواء قانون العقوبات أو القوانين املكملة 

ال ي يتعرضون ل ا حماية متميبة عن تل  ال ي أعدها للبالغين ، عالوة عن ذل  ما فرضه من عقوبات 

جزائية على كل مساس بحة الطفل في العيش أو املساس بسالمة جسمه أو تعرضه للخطر و تحريضه على 

 .الانحراف 

العقوبات وعلى غرار غيره من القوانين ألاخرى نجده قد أولى أهمية  كبيرة ل ذه الف ة  إن املتصفح لقانون  

الضعيفة من املجتمع وجعل من صفة قصر الضحية كركن من أركانها و سبب في تشديد العقاب وهو 

                                                           
الدولية لحقوق الطفل ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة ألاولى   الانههاكات الجنائية: بشرى سليمان حسين العبيدي :   131

 . 855صفحة  8555نة ،س

بولحية شهيرة حقوق الطفل بين املواثيق الدولية و قانون العقوبات الجزائري ، دار الجامعة  الجديد الازاريطة ،  : 132

 90صفحة  8555إلاسكندرية ، سنة 
 "يجازى القانون نباء على القيام  بواجب تربية االابناء و رعايههم "من الدستور  90تنص املادة  :  133
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ة ، فاملشرع  حاول إلاملام  بكاف 52/2519/ 59املؤرخ  51-19الش يء الذي كرسه تعديل قانون العقوبات 

ليعزز هذه  11/57/2511املؤرخ في  12-11الجرائم ال ي طالت هذه البراءة، كما جاء قانون حماية الطفل  

منه  على انه يقع على عاتة الوالدين مسؤولية حماية الطفل في حين تنص املادة  1الحماية   إذ تنص املادة

أو إلاهمال أو العنف أو سوء  على  أن الدولة تكفل حة الطفل في الحماية من كافة أشكال الضرر  6

املعاملة أو الاستغالل أو إلاساءة البدنية أو املعنوية أو الجنسية  و تتخذ من أجل ذل  كل التدابير الالزمة 

في   للوقاية وقد تم تقسيم الجرائم ال ي يتعرض ل ا الطفل تبعا للحة املعتدي عليه و ي على النحو التالي

حة الطفل في الحياة و سالمة جسمه أما  في املطلب الثاني نتعرض لحماية املطلب ألاول نتناول  حماية 

حماية الطفل من جرائم املتعلقة بالوضعية : حة الطفل في صيانة عرضه و أخالقه وأخيرا املطلب الثالث 

 .الاجتماعية و العائلية 

 حماية حق الطفل في الحياة و سالمة جسمه :  املطلب ألاول 

و املتضمن  1442ديسمبر 14و املؤرخ في  961-42من املرسوم الرئاس ي رقم  6ملادة لقد نصت ا        

املصادقة على التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل ال ي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم 

ة سيرا املتحدة وال ي تع دت الجزائر بأن تكفل لكل طفل  حقا أصيال في الحياة وأن تسير وظائفه الحيوي

 طبيعيا 

من املرسوم السابة الذكر أن تتخذ الجزائر جميع التدابير التشريعية و إلادارية  14كما أشارت  املادة        

و الاجتماعية لحمايته من كافة أشكال العنف و الضرر و إلاساءة البدنية والعقلية فما  ي الجرائم ال ي نص 

 الحقوق ؟  عليها املشرع ؟ وهل  ي كافية بحماية  هذه

لإلجابة على هذه إلاشكالية سلطا الضوء على أكثر الجرائم ال ي يتعرض ل ا الطفل حاليا وال ي تشكل       

 : أكثر القضايا املجدولة في محكمة الجنايات و أقسام الجنح و ي ال ي سنفصل ا في الفروع الثالثة آلاتية  

ع الثاني ندرس جرائم خطف القصر و أخيرا في  الفرع الفرع ألاول نتناول جريمة قتل الطفل  أما في الفر 

 .الثالث نتعرض إلى  جريمة بيع ألاطفال و الاتجار بهم 

 جةةةةريمةةةةةةةةةة قتةةةةةل الطفةةةةةةةةةةةةةةةل: الفرع ألاول 

لقد حر  املشرع على حماية حة الطفل في الحياة وشدد العقوبات على من يعتدي على هذا الحة وتظ ر 

الل تجريم قتل الطفل حديث  الع د بالوشدة كتجريم خا  إذا كان الفاعل  ي ألام  وتطبة أحكام  من خ

 .فقرة أولى إذا كان الفاعل شخصا أخر 261املادة 
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 :  قتل طفل حديث العهد بالوالدة:أوال

ن العقوبات من قانو  214لم يعرف املشرع الجزائري ما هو املقصود بجريمة قتل الطفل بل اكتفى في املادة 

 بالنص على أن قتل الطفل هو إزهاق روح طفل حديث الع د بالوشدة 

 :تشترط هذه الجريمة شرطين : الركن املادي : ة أركان الجريمة  5  

يجب أن يقع القتل على مولود حديث الع د بالوشدة أما عن تحديد وصف حداثة الع د :  الشرط ألاول -  

قد حددها القانون الفرنس ي بانقضاء اجل تسجيل املولود في سجالت الحالة بالوشدة فهي متروكة للقا  ي و 

 .املدنية وهو محدد بخمسة أيام في القانون الجزائري 

ال ي حددت   261/2يجب أن يكون القتل قد وقع من ألام وهو ألامر الذي حددته املادة : الشرط الثاني  

عالقته كالزوج وألاخ و ألاب ش ينطبة عليه هذا السبب و  الشخص الجاني باألم وغير ألام م ما ربطته باألم

تشدد املحكمة العليا على أن يتضمن حكم إلادانة عنصر الجريمة شسيما كون الطفل ولد حيا و كون 

 .134 الجانية أم املجني عليه 

رادة ألام إلى  ي منح الجرائم العمدية ال ي تتطلب توفر القصد الجنائي العام و انصرف إ: الركن املعنوي    

 .ارتكابها مع علم ا بكافة العناصر و قصد خا  وهو أن تتجه إرادة ألام إلى إزهاق روح الطفل 

سنة فهي عقوبة مقررة لالم فقط دون  25إلى  15 ي عقوبة مخففة و ي السجن املؤقت من :  العقوبة    

 من ساهم أو شارن مع ا في ارتكابه 

أن جريمة إزهاق روح الطفل من غير ألام تخضع : لقواعد العامةخضوع جريمة قتل الطفل ل:  ثانيا

 من قانون العقوبات  261/1و  219للقواعد العامة و تطبة عليها أحكام املواد 

يتمثل في  السلون إلاجرامي و هو الفعل املوجه للقضاء على حياة الطفل و إزهاق روحه :  الركن املادي

و ي إزهاق روح الطفل وش  :و النتيجة  ال ي حقة الجاني بها فعل القتل باعتباره إنسانا وش عبرة بالوسيلة

يشترط تحقية النتيجة مباشرة اثر نشاط الجاني إذ يمكن أن يكون هنان فاصل زمني بين الفعل و الوفاة 

 .والرابطة السببية أن يكون سلون الجاني هو املؤدي إلى تحقية نتيجة الوفاة 

القصد العام وهو انصراف إرادة الجاني إلى تحقية الجريمة مع علمه بعواقب  يتكون من:  الركن املعنوي 

 .فعله و القصد الخا  وهو نية إزهاق روح الطفل 

و ي السجن املؤبد ولكن هذه العقوبة لم  263/3تطبة عليهم العقوبة املنصو  عليها في املادة : العقوبة 

اعفت  جرائم قتل ألاطفال أين تصدر ألاب قائمة تحقة الغرض ولم تحقة الردع املطلوب  منها إذ تض
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الفاعلين ولكن رغم ذل  فاملشرع الجزائري لم يحرن ساكنا فيما يخص هذه ألاخيرة رغم قيامه بتعديل 

إش انه لم يدخل أي تعديل على العقوبة املقررة في هذه الحالة بل  59/52/2519قانون العقوبات بتاريخ 

ي حالة كون املجني عليه بالغ ولكن ألامر ليس سواء فالطفل  هو أحد ظروف سواها مع العقوبة املقررة ف

التشديد  وعليه ندعو املشرع إلى تعديل هذه املادة أو باألحر سن مادة خاصة بالطفل وحده خاصة بعد 

 .صدور خا  بحمايته 

 :جرائم خطف  القصر  : الفرع الثاني 

لعقوبات وال ي أصبحت هاجس ا يطارد كل طفل و ال ي راح و ي من بين الجرائم ال ي تطرق إليها قانون ا

 .رحمة هللا عليهم 135شيماء ، م دي ، هارون وإبراهيم : ضحيتها العديد من ألابرياء نذكر منهم كل من 

وتعرف أنها  الاعتداء املتعمد الذي يقع على الحرية الفردية للشخص فيقيدها و يكون لالعتداء أسباب 

الحصول على املال عن طرية الابتباز و التهديد أو طلب فدية أو ألسباب سياسية ودون الرغبة في : متعددة 

سند قانوني وخارج الحاشت ال ي يسمح بها القانون وخطف الطفل هو انتباعه من بيئته بقصد نقله إلى 

   . مكان أخر وإخفائه عن ذويه

من  97اده بسرعة  سمحت  املادة من اجل وضع حد للخطف وحماية للطفل املخطوف  و التمكن من إيج

يمكن :"قانون حماية الطفل  لوكيل الجم ورية اتخاذ مجموعة من إلاجراءات إذ تنص املادة على مايلي 

لوكيل الجم ورية املختص ، بناء على طلب أو موافقة املمثل الشرعي لطفل تم اختطافه ، أن يطلب من أي 

أو صور تخص الطفل ، قصد تلقي معلومات /أو أوصاف و/وعنوان أو لسان أو سند إعالمي نشر إشعارات 

أو ش ادات من شأنها املساعدة في التحريات و ألابحاث الجارية ، وذل  مع مراعاة عدم املساس بكرامة 

 .او حياته الخاصة /الطفل و

املسبة  غير انه يمكن لوكيل الجم ورية ، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذل  أن يأمر بهذا إلاجراء دون القبول 

 "  .للمثل الشرعي للطفل 

و تجدر إلاشارة إلى أن الخطف له نفس معنح الاختطاف ف ما يشكالن جريمة واحدة، كما أن املشرع   

إبعاد ، حجز ، حبس ، : الجزائري لم يورد تعريفا مفردا ل ذه الكلمة بل يلحة بها دائما مفردات أخرى 

 .قبض 

 :أخذ جريمة خطف القصر صورتين هما وت:    صور جريمة خطف القصر:  أوال 

 : جريمة الخطف أو محاولة الخطف باستعمال العنف أو الههديد أو الاستدراج:  5

                                                           

تحت رقم فهرس   85/57/8553انظر  الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطية  بتاريخ  

852/8553 .135  
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  59/52/2519مؤرخ في  51-19ال ي استحدثت بموجب القانون رقم  1مكرر 243املنصو  عليها في املادة 

ؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف يعاقب بالسجن امل: "على مايلي  136املتضمن تعديل قانون العقوبات

سنة عن طرية العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرهما من الوسائل ، وتطبة على  18قاصر لم يكمل 

إذا تعرض القاصر ( إلاعدام )من هذا القانون  263من املادة  1الفاعل العقوبة املنصو  عليها في الفقرة 

الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتب عليه وفاة  املخطوف إلى تعذيب أو عنف جنس ي أو إذا كان

الضحية وش يستفيد الجاني من ظروف التخفيف املنصو  عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام املادة 

 " أدناه  249

من خالل املادة نستنتج  وصف الجريمة  ي جناية وان أركانها تتمثل في ركن مادي  يتوفر عن طرية     

شاط إلارادي الذي يأتيه الفاعل ويتمثل في الخطف أو الحجز أو النقل وقد يجتمع أكثر من فعل واحد الن

ويكون مصحوبا باستعمال أساليب العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيره من وسائل الغش و الخداع و 

لمه بأنه يوجه فعله إلى الركن املعنوي الذي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة خطف مع ع

 .سنة  18طفل لم يكمل 

 ي عبارة عن جنحة منصو  عليها باملادة : جريمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف آو تهديد أو تحايل: 8

من قانون العقوبات ، وتقوم جريمة الخطف في هذه الصورة ح ح وان رافة القاصر الجاني بمحض  326

 : الصورة نجد  إرادته ، ومن الجرائم امللحقة بهذه

كل من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة : " ق ع 389جريمة محاولة خطف آو إبعاد قاصر املادة (أ  

عشرة وذل   بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذل  فيعاقب بالحبس ملدة سنة إلى خمس  سنوات و 

 . دينار  155.555إلى  25.555بغرامة من 

صر املخطوفة أو املبعدة من خاطف ا  فال تتخذ إجراءات املتابعة الجزائية ضد ألاخير إش وإذا تزوجت القا   

بناءا على شكوى ألاشخا  الذين ل م صفة في طلب إبطال الزواج و ش يجوز الحكم عليه إش بعد  القضاء 

صر بغير عنف رغم وقد قضت املحكمة العليا بأن محاكمة متهم و إدانته من اجل جنحة إبعاد قا." بإبطاله 

 . 137 معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف املدني مخالفتان للقانون 

كل من : " ق ع   382جريمة إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هربه من البحث عنه املادة  –(ب

تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة ال ي يخضع 

                                                           
 55/59/5299املؤرخة في  12ون العقوبات  جريدة رسمية عدداملتضمن قان 2/59/5299املؤرخ في  509-99الامر   136

 . 59/58/8551املؤرخ في  57جريدة رسمية عدد  8551-58-51املؤرخ في  55-51املعدل و املتمم بالقانون 
 . 072، ص 5، مجلة املحكمة العليا عدد   89/51/8559صادر بتاريخ  353758قرار املحكمة العليا رقم :   137
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دينار  أو بإحدى  155.555إلى  25.555قانونا ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  ل ا

وتأخذ هذه . هاتين العقوبتين ، وذل  فينا عدا الحالة ال ي يكون فيها الفعل جريمة اشتران معاقب عليها 

 :الجنحة ثالثة صور و ي 

 .إخفاء قاصر كان قد خطف  .1

 .عنه بعد خطفه أو إبعاده تهريب القاصر من البحث  .2

 : و تتطلب هذه الصورة مايلي : إخفاء الطفل عن السلطة ال ي يخضع ل ا قانونا  .3

ق إ  999ـ أن يكون القاصر محل احد التدابير الحماية و التهذيب املنصو  عليها في املادة          

 .ج 

 . ـ  أن يكون قرار الوضع أو التسليم صادر عن قا  ي ألاحداث        

 .ـ أن يكون القاصر قد فر من تل  املؤسسة      

 : العقوبة املقررة لجرائم الخطف  -3

انه تكون العقوبة  326تنص املادة :  ة جريمة خطف أو محاولة خطف قاصر دون عنف او تهديد او تحايل

يلية دج عالوة على العقوبة التكم 155.555الى 25.555الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 

 .من قانون العقوبات  4الاختيارية املقررة للجنح في املادة 

 324 ي جنحة تعاقب عليها املادة :  ة جريمة إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هرب من البحث عنه

دج أو  155.555إلى  25.555كمايلي   ي جنحة عقوبتها الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 

 .وبتين فيما عدا الحالة ال ي يكون فيها الفعل جريمة اشتران معاقب عليها بإحدى هاتين العق

تنص عليه املادة :  ة جريمة الخطف أو محاولة الخطف باستعمال العنف أو الههديد أو الاستدراج

أن العقوبة املقررة  ي املؤبد ، وفي حالة تعرض املخطوف إلى التعذيب أو عنف جنس ي أو كان  1مكرر 243

إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية تكون العقوبة  ي إلاعدام و ي العقوبة  الدافع

 . 263املنصو  عليها في املادة 

نالحظ أن املشرع شدد العقوبة املتعلقة بجريمة خطف القاصر مقارنة بالعقوبة املقررة لجريمة :  مالحظة  

سنة وذل   25الى 15مكرر و ي السجن املؤقت من  243ة خطف شخص بالغ املعاقب عليها بموجب املاد

وقد كان قبل ذل  يخضع لنفس العقوبة وذل  حماية منه  51-19بموجب تعديل قانون العقوبات بقانون 

 . للقاصر الذي يس ل تنفيذ هذه الجريمة عليه بسبب ضعفه وعدم قدرته على املقاومة 
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ال ي  249الجاني من ظروف التخفيف ، مع مراعاة أحكام املادة انه شستفيد  1مكرر  243ــ كما نصت املادة 

تنص على أعذار مخففة يستفيد منها الجني إذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطف حسب مف وم 

 :  من قانون العقوبات وذل  على النحو التالي  12املادة 

ذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو إ 12يستفيد الجاني من ألاعذار املخففة حسب مف وم املادة  -

 .الخطف 

أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو  15إذا انتهح الحبس أو الحجز بعد اقل من عشر -

الحجز وقبل اتخاذ أية إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة 

بس من ستة أش ر إلى سنتين في الحالتين املنصو  عليهما في والى الح 243املنصو  عليهما في املادة 

 . 242و  241املادتين 

وإذا انتهح الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز 

في عملية  بعد أكثر من عشرة أيام  كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع

والى  243التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة املنصو  عليها في املادة 

 .الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحاشت ألاخرى 

تخفض العقوبة إلى السجن املؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة املنصو  عليها في الفقرة ألاولى  

من  3و 2مكرر،والى السجن املؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحاشت الواردة في الفقرتين  243ملادة من ا

 .نفس املادة 

ضمن حاشت الاستفادة من ألاعذار املخففة املنصو  عليها   1مكرر  243املشرع لم يذكر املادة :  مالحظة

وهو ما يؤكد على " أدناه  249ة أحكام املادة مع مراعا"ولكن استقراء نص املادة نجدها تحمل عبارة   249

س وه ولكن نظر لعدم جواز القياس ومبدأ التفسير الضية للنص التشريعي يتعين النص عليها في فحوى 

 .املادة مادامت تخدم مصلحة القاصر وتدفع الجاني إلى التراجع 

و ي الحبس من  324ي املادة عقوبة الفعل منصو  عليها ف:  جريمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده*

دج أو إحدى هاتين العقوبتين ، عالوة على  155.555إلى  25.555سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 

 .العقوبات التكميلية الاختيارية املقررة للجنح 

 :جريمة بيع ألاطفال و الاتجار بهم : الفرع الثالث 

مكرر من قانون العقوبات ، ولم يكن املشرع  314ادة و ي الجريمة املنصو  و املعاقب عليها بنص امل      

الجزائري يعاقب على جريمة املتاجرة باألطفال بصورة مستقلة ، بل ادخل ا ضمن جرائم الاتجار 

من قانون العقوبات ال ي اعتبرت ضعف الضحية  2فقرة  9مكرر  353باألشخا  املنصو  عليها في املادة 
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ال ي تعاقب على  25مكرر  353معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وكذل  املادة الناتج عن سنها ظرفا مشدد عند 

الاتجار باألشخا  بعقوبة مشددة عندما تكون الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية ، با ضافة 

وتم النص على عقوبات مشددة ملرتكبي هذه   35مكرر  353إلى جرائم تهريب امل اجرين املنصو  في املادة 

ومن ضمن حاشت التشديد العقوبة عندما يكون من بين  3مكرر  353رائم في الحاشت الواردة في املادة الج

 .ألاشخا  امل ربين قاصر 

مكرر الذي  314املعدل و املتمم لقانون العقوبات استحدث املشرع نص املادة  51-19وبموجب القانون  

و التوسط في عملية بيع الطفل أو محاولة ذل  مع يعاقب على جريمة بيع وشراء ألاطفال وفعل التحريض أ

 .تشديد العقاب إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة 

ونالحظ أن املشرع استعمل عبارة بيع وشراء ألاطفال وليس عبارة املتاجرة ما يفيد أن املشرع يعاقب     

بح متاجرة ح ح تقع تحت طائلة على الفعل ولو ارتكب مرة واحدة وش يشترط تكرار هذه العملية لتص

 .القانون 

الذي يتضمن التصدية على  58/54/2519مؤرخ في  211-19رقم 138وقد صدر املرسوم الرئاس ي         

منها في  11و تنص املادة  21/15/2515الاتفاقية العربية ملكافحة الجريمة املنظمة املحررة بالقاهرة بتاريخ 

دام طفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغالل اتجارا يعتبر استخ:"على مايلي  2الفقرة 

من هذه املادة وفي جميع  1باألشخا  ح ح إذا لم ينطو على استعمال إي من الوسائل املبينة في الفقرة 

و من هذه املادة  ي كل تهديد بالقوة أو استعمال ا أ 1و الوسائل املذكورة في الفقرة "ألاحوال ش يعتد برضائه 

غير ذل  من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة 

الضعف وذل  من اجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخا  لغرض استغالل م بشكل غير 

 .مشروع 

 :  أوال تعريف الجريمة 

، وقد  139ه بمال أو منفعة أو بأي شكل من أشكال التعويضبيع الطفل هو مبادلة الطفل أو أي جزء من     

عرف ا البروتوكول الاختياري الثاني امللحة باتفاقية حقوق الطفل والخا  ببيع و استغالل ألاطفال في 

أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب : البغاء و املواد إلاباحية في املادة الثانية منه كما يلي 

 .مجموعة إلى شخص أخر لقاء مكافأة أو أي شكل أخر من أشكال العوض أي شخص أو 

                                                           
الذي يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية ملكافحة  52/52/8551مؤرخ في  805-51رقم 138م الرئاس ي املرسو  :  138

 . 80/55/8551املؤرخة في  09الجريدة الرسمية  عدد  85/55/8555الجريمة املنظمة املحررة بالقاهرة بتاريخ 

ورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة ألاولى الانههاكات الدولية لحقوق إلانسان منش: بشرى سلمان حسين العبيدي  :  139

 813ص  8555



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 122  

كما أن هنان غرض أخر لبيع ألاطفال و الاتجار بهم وهو التبني غير املشروع لألطفال عبر الدول كما يمكن 

و أن يكون بيع الطفل أو شراءه أو عرضه للبيع أو تسليمه وتسلمه أو نقله أو استغالله اقتصاديا أو جنسيا أ

تجاريا أو في التجارب العلمية أو غير ذل  من ألاغراض غير مشروعة وقد أصبحت هذه الجريمة تأخذ صورة 

 .الجريمة املنظمة العابرة للحدود 

 : مكرر و ي  314يشتمل على مجموعة من ألافعال حددتها املادة :  الركن املادي: أركان الجريمة  : ثانيا

مقابل مالي أو أي منفعة أخرى وبأي شكل من ألاشكال و ألي غرض فعل بيع أو شراء الطفل نظير  -1

 .فاملشرع لم يحدد إن كان الغرض من البيع و الشراء هو تحقية الربح و املنفعة املالية أو غير ذل 

 .التحريض على بيع الطفل أو شرائه واملحرض يعتبر فاعل أصلي-2

 . التوسط في عملية بيع الطفل -3

 .عة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنية و تكون العقوبة مشددة النشاط ضمن جما -9

 .الشروع في ارتكاب الفعل املادي املتمثل في بيع الطفل -1

 ي جريمة مادية تتحقة بمجرد توافر العناصر املكونة لركنها املادي وذل  لكون املشرع ش :  الركن املعنوي 

 .لفاعل ببيع الطفل وش بالشكل الذي حدثت تحت غطائه عملية البيع يعتد بالغرض الذي من اجله قام ا

أن يكون طفال دون الثامنة عشر إذ يختلف الغرض من البيع والشكل الذي يستغل به : صفة املجني عليه 

 .القاصر حسب عمره 

 مكر  325مكرر و  314منصو  عليها في املادتين : العقوبة 

سنة وبغرامة من  11سنوات إلى  1مكرر بالحبس من  314ا بنص املادة يشكل  الفعل جنحة معاقب عليه - 

 .دج ويأخذ الوسيط و املحرض في عملية البيع نفس العقوبة  1.155.555دج إلى  155.555

و يأخذ الفعل وصف جناية عندما يرتكب من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عبر للحدود  - 

دج إلى  1.555.555سنة و غرامة مالية من 25سنوات إلى  15ررة السجن من الوطنية و تكون العقوبة املق

 .دج  2.555.555

مكرر على  325كما تنص املادة : ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنفس عقوبة الجريمة التامة  

 314ادة تطبية نظام الفترة ألامنية بخصو  الجرائم املنصو  عليها في مجمعة من املواد من ضمنها امل

 .مكرر 
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 حماية حق الطفل في صيانة عرضه و أخالقه:  املطلب الثاني

حرصا منه  على حماية حة الطفل في صيانة عرضه و أخالقه جعل املشرع الصغير املجني عليه ظرفا         

مشددا للعقوبة في بعض جرائم الاعتداء على العرض وألاخالق و ركنا جوهريا في جرائم أخرى من نفس 

املعدل لقانون العقوبات على حماية أكثر للطفل من خالل تجريمه  51-19طائفة  وقد انطوى قانون ال

ألفعال الاستغالل الجنس ي لألطفال و نشر الصور إلاباحية ال ي تخص القصر أو املساهمة في انجازها أو 

من العقاب ولو كان ترويج ا بأي طريقة كانت با ضافة  إلى تجريمه لفعل التسول بقاصر دون أي إعفاء 

 .املتسول بالقاصر  ي أمه 

أن هذه الجرائم تؤثر سلبا على أخالق القاصر وعرضه إذ تترن أثار نفسية عميقة إلى درجة انه شستطيع 

ح ح التعبير عن ما حدث له بسبب الخوف الكبير كما يجد حرجا في إلابالغ على هذه الجرائم ونظرا لتشعب 

في الفرع ألاول ندرس جريمة الفعل : ق إلى البعض منها في الفروع ألاربعة  آلاتية هذه ألاخيرة  فضلنا التطر 

تحريض القصر على الفسة و فساد ألاخالق وفي الفرع الثالث : املخل بالحياء على قاصر أما في الفرع الثاني 

 .جريمة استغالل القصر في مواد إباحية :جريمة اغتصاب قاصر و الفرع الرابع : 

 :140 جريمة الفعل املخل بالحياء على قاصر:  ول الفرع ألا 

 من قانون العقوبات، هو كل فعل يمارس 331ومف وم الفعل املخل بالحياء املنصو  عليه في املادة     

على جسم الطفل سواء كان ذكر أو أنثح، ومن شأنه أن يشكل إخالل باآلداب سواء كان ذل  علنا أو في 

يث الجزاء بين الفعل املخل بالحياء املرتكب بعنف و الفعل املرتكب دون الخفاء، وقد ميب املشرع من ح

 .عنف 

و إذا وقعت " من قانون العقوبات على  331/2تنص املادة :  الفعل املخل بالحياء املرتكب بالعنف:  أوال   

رين الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن املؤقت من عشر سنوات إلى عش

 "سنة 

يجرم املشرع الجزائري الفعل املخل بالحياء الوقع على :الفعل املخل بالحياء املرتكب بالعنف : ثانيا 

 : القاصر ولو كان بدون عنف و يميب من حيث الجزاء بين حالتين حسب سن املجني عليه 

عد هذا الفعل جنحة ي: سنة  59ولم يتجاوز ( سنة 53)ة إذا كان املجني عليه قاصرا بلغ سن التميز 1

سنة  25الى 15سنوات ، وترفع العقوبة إلى السجن املؤقت ن  15إلى  1بالحبس من  339تعاقب عليها املادة 

 :حال توافر احد الظروف آلاتية 

 ــ إذا كان الجاني من ألاصول أو من الف ة ال ي ل ا سلطة على الضحية 

 . ( 337املادة )ـ إذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر 

                                                           

  140. 550و 551الستاذ احسن بوسقيعة املرجع السابق صفحة ا
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يعد : سنة ولم يبلغ سن الرشد وكان الجاني من ألاصول  59ةةةة إذا كان املجني عليه قاصر تجاوز سنه  8

سنوات إلى جانب تطبية  15إلى  1بالسجن من  399الفعل جناية تعاقب عليها الفقرة الثانية من املادة 

 .الفترة ألامنية و العقوبات التكميلية عليه 

 

 : لقصر على الفسق و فساد ألاخالقتحريض ا:  الفرع الثاني

من قانون العقوبات  و ي حث أو دفع طفل لم يكمل التاسعة عشر  392تنص على هذه الجريمة املادة     

من عمره ذكرا كان أو أنثح على الفسة أو فساد ألاخالق أو القيام بتشجيع م أو تس يله ل م، وتأخذ الجريمة 

  :وصفين وهما

 .سنة  16ية  إذا كان الطفل قاصرا لم يكمل ـ صورة الجريمة العرض

 .سنة  18سنة ولم يبلغ  16عتيادية إذا كان الطفل قاصرا أكمل ـ صورة الجريمة الا 

ويتمثل في حث الطفل على أعمال الفسة وفساد ألاخالق أو تشجيعه أو مساعدته على ذل ، : الركن املادي

ستعملة من طرف املحرض ليم د له طريقا للفسة أو سواء بالقول أو بغيره، بغض النظر عن الوسيلة امل

 .يزين له ذل  بال دايا

لم يحدد املشرع الجزائري ما املقصود بفساد ألاخالق، وش يقتصر مف ومه على الجانب الجنس ي بل      

 .عتبر القضاء الجزائري مجالسة الرجال في أماكن شرب الخمر تحريضا على فساد ألاخالقا

لقصد العام وهو املستخلص من علم املتهم بأن ما يقوم به من تحريض يؤدي بالطفل إلى ا: الركن املعنوي 

 .الدخول في دائرة الفسة وفساد ألاخالق

 .دج  155.555إلى  25.555حددت العقوبة من خمسة سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من :الجزاء 

 جريمة اغتصاب قاصر:  الفرع الثالث

من قانون العقوبات ضمن جرائم  336الجزائري على هذه الجريمة في املادة  لقد نص املشرع    

إلى  51-19انتهان آلاداب ، وقد كان يسميها جريمة هت  عرض قاصر و تغيرت التسمية بموجب تعديل 

 18جريمة اغتصاب والى جانب تخليه على التسمية عدلت املادة فيما يخص سن القاصر الذي تم رفعه إلى 

سنة كما حذ حذو املشرع الفرنس ي في التوسيع من مجال هذه الجريمة ليشمل  16ا كان سنة بعدم

إذا وقع اغتصاب " 336اغتصاب القاصر سواء كان الضحية ذكرا أم أنثح بنصه  في الفقرة الثانية من املادة 

 ...."سنة  18على قاصر لم يبلغ 

ص الغير ذكرا كان أم أنثح بدون رضاه منها ويعرف الاغتصاب انه كل إيالج جنس ي جرى ارتكابه على شخ  

 : نستنتج أن أركان الجريمة تتمثل في 

 : الذي ينقسم إلى عنصرين :  الركن املادي 

 .ويتحقة بالعملية الجنسية بين املعتدي و القاصر ويتم با يالج  الجنس ي الطبيعي : الاعتداء الجنس ي /1
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العنف أو التهديد أو إلاكراه ماديا كان أم معنويا أو قد يكون  ويكون باستعمال: انعدام رضا املجني عليه / 2

باستعمال العنف ولكن عندما يتعلة ألامر بالقاصر فإن انعدام الرضا مفترض عند القاصر دون سن التمييب 

 .  سنة  فال يكون لرضاه قيمة قانونية لنفي الجريمة  13من القانون املدني هو   92وسن التميب وفة للمادة 

 . سنة سواء كان  ذكر أو أنثح  18ف و صغر الضحية والذي ش يتجاوز :  ما الركن املفترضأ

كون الاغتصاب هو ظرف مشددا إذا وقع على قاصر فتكون العقوبة  ي السجن : أما عن العقوبة املقررة 

 . 336سنة عمال بنص  املادة  25إلى  15املؤقت من 

لف ة ال ي عليها سلطة على الضحية ترفع العقوبة في هذه الحالة إلى ــ وإذا كان الجاني من ألاصول أو من ا

 .من قانون العقوبات  337السجن املؤبد طبقا للمادة 

با ضافة إلى العقوبات التكميلية إلالزامية و العقوبات الاختيارية ، فعند الحكم بجناية يكون إلزاما       

مكرر  4طنية و املدنية و العائلية املنصو  عليه في املادة الحرمان من ممارسة حة أو أكثر من الحقوق الو 

على تطبية الفترة ألامنية املنصو  عليها في  391وذل  أثناء  تنفيذ العقوبة ألاصلية ، كما تنص املادة  1

 336مكرر على املحكوم عليه عند إلادانة بجريمة الاغتصاب املنصو  و املعاقب عليها في املادتين 65املادة 

 .من قانون العقوبات  337و

 جريمة استغالل القصر في مواد إباحية: الفرع الرابع

في املادة  51-19لقد استحدث املشرع الجزائري هذه الجريمة بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون       

طفال في وذل  تماشيا مع البرتوكول الاختياري شتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع و استغالل ألا  1مكرر  333

سنوات و ( 15)سنوات إلى عشر ( 1)يعاقب بالحبس من خمس " البغاء و ألاعمال إلاباحية ، و تنص املادة 

سنة بأي وسيلة كانت وهو  18دج ،كل من صور قاصرا لم يكمل  1.555.555دج إلى  155.555بغرامة من 

ضاء الجنسية للقاصر ألغراض يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة ، حقيقية أو غير حقيقية ، أو صور ألاع

جنسية أساسا ، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد 

 " إباحية متعلقة بالقصر 

 : بالرجوع إلى نص املادة نستنتج مايلي   

سيلة كان يمارس ممارسة حقيقية يقصد باستغالل ألاطفال في مواد إباحية هو تصوير أي طفل بأي و : أوال 

 أو باملحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل  شباع الرغبة الجنسية أساسا 

و ي ظاهرة جد خطيرة انتشرت في السنوات ألاخيرة بين ألاشخا  اللذين يعانون انحراف في التفضيل 

 .صور خليعة أو أفالم إباحية  الجنس ي لألطفال ملمارسة الجنس مع م أو مشاهدة 
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ـــ كما يتم استخدام الطفل  نتاج أعمال أو أداء عروض إباحية لجني ألاموال من وراء ذل  وقد يكون 

استغالل الطفل من طرف الغير أو ح ح من طرف ذويه فاألسرة ليست دائما املقر ألامن لحماية الطفل 

ناء بل قد يعرضونهم إلى الخطر كما يؤدي فقدان احد فاآلباء قد ش  يمتنعون فقط عن الاعتداء باألب

الوالدين أو انفصال ما إلى عواقب وخيمة يكون  ضحيتها الطفل القاصر تستدعي إسقاط الوشية ألابوية 

 .  ملدة قد تطول أو تقصر 

 : بالرجوع إلى نص املادة نجد أن الركن املادي للجريمة يتمثل في : ثانيا

 لى ويشتمل ع:  التصوير( 5

  تصوير قاصر بأي وسيلة كانت وهو بصدد ممارسة أنشطة جنسية سواء كان ذل  حقيقة أو عن

 .طرية الخدع التصويرية 

  تصوير ألاعضاء الجنسية للقصر ألغراض جنسية فإذا كان التصوير ألغراض عملية أو طبية ش

 يندرج ضمن هذه الجريمة 

م ما كانت الوسيلة املستعملة سواء السمعية ، البصرية ،  وذل :  إلانتاج و التوزيع و النشر و الترويج (2

الانترنيت و ألانظمة املعلوماتية ، فكل من أنتج أو أرسل أو نشر عن طرية نظام معلومات أو الشبكة 

املعلوماتية أو كل  ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعماش إباحية و جنسية يشارن فيها  القصر و 

 .سنة  18ل الجنس ي ل ؤشء الذين لم يتجاوز سنهم  تتعلة باشستغال

كل هذه ألافعال تفيد تداول هذه املنتوجات ال ي موضوع ا : الاستيراد و التصدير أو البيع و الحيازة ( 3

أعمال إباحية و جنسية تتعلة بالقصر سواء باشستيراد أو التصدير أو البيع أو ح ح الحيازة ، وهنا نالحظ أن 

إلى ابعد مما جاء في البروتوكول الاختياري بتجريمه لفعل حيازة هذه  1مكرر  333في املادة  املشرع ذهب

 .املواد 

ما الركن املعنوي فيتمثل في علم الجاني بان ما ينتجه أو ما يتداوله ويروجه أو ينشره أو ما يحوزه :ثالثا

 .سنة من العمر  18يتعلة بمواد إباحية موضوع ا قصر لم يبلغوا 

سنوات و غرامة مالية من 15سنوات إلى  1الفاعل بالحبس من  1مكرر  333تعاقب املادة : العقوبة : ا رابع

دج ، مع مصادرة الوسائل املستعملة شرتكاب الجريمة و ألاموال املتحصل عليها  1.555.555دج إلى 155.555

 .بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية 

يمنع ، تحت طائلة املتابعات الجزائية ، استعمال " من قانون حماية الطفل انه  15ة تنص املاد:  مالحظة

الطفل في ومضات إش ارية أو ألافالم أو صور أو تسجيالت  م ما كان شكل ا إش بترخيص من ممثله الشرعي 

لحماية للطفل وهو ما يشكل وجه أخر ل" خارج فترات التمدرس وذل  طبقا للتشريع و التنظيم املعمول بهما 

. 
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 :حماية الطفل من جرائم املتعلقة بالوضعية الاجتماعية و العائلية : املطلب الثالث 

تعد ألاسرة الجو املالئم للطفل  الذي يجد فيه توازنه الفكري و الجسدي و يعد املجتمع املكان الذي         

يعيش فيه فيغدوا إنسانا كامال  يطور فيه الطفل مالكاته باحتكاكه بالغير و تفتحه على الوسط الذي

وصالحا ، إش أن الواقع عكس ذل  شن ألاماكن ال ي كانت من املفروض أن تكون مصدر للدفء وألامان 

للطفل أصبحت  كالثعبان تلسعه  كلما اقترب منها فالعائلة اليوم أصبحت املنتهكة ألاولى لحقوق هذا العبد 

الب املجتمع الذي  يجرده مما بقي له منها فل ذه ألاسباب جرم فيضطر للخروج منها ليقع في مخ, الضعيف 

املشرع الكثير من ألافعال حماية منه للقاصر سواء على مستوى عائلته أو املجتمع ككل ، وهو ما سنفصله 

 :في الفرعين آلاتيين 

 : الجرائم املؤثرة على الوضعية العائلية للطفل:  الفرع ألاول 

ل في شكل ا الطبيعي على رعايته في أحضان أبويه اللذين يرتبط يهما طبيعيا تستند رعاية الطف       

،عاطفيا و اجتماعيا و يعتمد عليهما بشكل تلقائي في إشباع حاجياته ، ف و وديعة على عاتق ما يقع عليهما 

ام ال ي التبم قانوني برعيته و الاعتناء به وعدم إهماله ، ولكن بتصفح قانون العقوبات نجده يع  بالجر 

 :يتعرض ل ا الطفل ال ي  يرتكبها آلاباء ونظر لكثرتها حاولنا التطرق إلى ألاخطر منها في نظرنا و ي كاألتي بيانها 

 : جريمة عدم إلابالغ عن ميالد الطفل:  أوال 

يسجل الطفل بعد وشدته فورا ويكون له "  1484141من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  57تنص املادة    

لقد كان املشرع الجزائري السباق إلى إقرار " اكتساب جنسية وفي معرفة والديه  وتلقي رعايتهما الحة في 

والذي لم يعدل إش مؤخرا بموجب  1475هذا الحة في الحالة املدنية منذ صدور ألامر املتعلة بها سنة 

 ا وإش تعرضوا إلى والذي رسم قواعد إلزام املواطنين باحترام 54/58/2519املؤرخ في  58-19القانون 

 عقوبات مخالفتها خاصة تل  املتعلقة بالطفل و تأخذ هذه الجريمة صورتين هما 

" بمايلي  58-19املعدل بقانون  75/25من أمر  61تنص املادة : صورة عدم التصريح بامليالد (1

قوبات املنصو  أيام من الوشدة إلى ضابط الحالة املدنية للمكان وإش فرضت الع 1يصرح باملواليد خالل 

من قانون العقوبات وتحدد املدة املذكورة في الفقرة ألاولى أعاله بعشرين يوم  3ف 992عليها في املادة 

يوم من  وش يحسب يوم الوشدة في ألاجل املحدد في الفقرة السابقة عندما يصادف أخر.... لوشيات الجنوب 

من نفس  62وتنص املادة   "م  عمل يلي يوم العطلة هذه آلاجال يوم عطلة ، ويحدد هذا ألاجل إلى أول يو 

يصرح بوشدة الطفل ألاب أو ألام وإش ألاطباء و القابالت أو أي شخص أخر حضر الوشدة  وعندما تكون "ألامر 

 " .ألام ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت عنده ألام ، تحرر ش ادة امليالد فورا 

                                                           
والتي دخلت حيز  5222نوفمبر  85اتفاقية حقوق الطفل ،صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ   141

-53املؤرخ في  195-28سرية  بموجب املرسوم الرئاس ي رقم واملصادق عليها  مع تصريحات التف 52/5225/ 58التنفيذ في 

 .5228دسمبر  83املؤرخة في   25الجريدة الرسمية عدد 58-5228
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منه يعاقب كل من حضر وشدة طفل ولم يقدم  3ف  992جده في املادة وبالرجوع إلى قانون العقوبات ن

الى 8555أيام إلى ش رين وبغرامة من  15إلاقرار املنصو  عليه قانونا في املواعيد املحددة بالحبس من 

 . دج أو إحدى هاتين العقوبتين16555

ضابط الحالة املدنية يجب أن  لكي يلزم الشخص بالتصريح بوشدة طفل إلى 62إذن نستنتج من نص املادة  

يكون ألاب أو ألام أو الطبيب أو القابلة أو أي شخص كان قد حضر فعال الوضع وان يكون التصريح في املدة 

وإذا امتنعوا عن ذل  يكون قد ارتكبوا جريمة و يتعرضون للعقاب املنصو  عليه في  61املحددة في املادة 

 .من قانون العقوبات  3ف 992املادة 

املعدل بالقانون 75/25من ألامر  1فقرة 67تنص املادة :صورة عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدة ( 5

يتعين على كل شخص وجد مولود حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة املدنية التابع "على انه  58-19رقم 

إلى ضابط الحالة املدنية مع ملكان العثور عليه إذا لم تكن له رغبة في التكفل بالطفل يجب عليه تسليمه 

أيام على  15يعاقب بالحبس من " تنص  3فقرة  992أما املادة " ألالبسة و ألامتعة ألاخرى املوجودة معه 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من  16555الى 8555ألاقل إلى ش رين على ألاكثر و بغرامة من 

و  عليه في القانون في املواعيد املحددة وكل من وجد طفال حضر وشدة طفل  ولم يقدم عنه إلاقرار املنص

حديث الع د بالوشدة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة املدنية كما يوجب ذل  القانون ما لم يوافة على أن 

 .يتكفل به و يقر بذل  أمام ج ة البلدية ال ي عثر على الطفل في دائرتها 

 : جريمة إلاهمال املعنوي لألوالد: ثانيا 

إلى  3فقرة  335لقد نص املشرع على هذه الجريمة في القسم الخامس املعنون ترن ألاسرة في املادة        

جانب كل من جريمة ترن ألاسرة و التخلي عن الزوجة الحامل وقد فضل التفصيل في هذه الجريمة نظرا ملا 

 ل ا من أثار سلبية على الطفل 

ن الذي يعرض نحة أوشده أو احد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو احد الوالدي"  3ف 335إذ تنص املادة 

خلق م لخطر جسيم بان يس يء معاملتهم أو يكون مثال سي ا ل م لالعتياد على السكر أو سوء السلون أو 

يم ل رعايتهم أو ش يقوم با شراف الضروري عليهم ،وذل  سواء كان قد قض ح بإسقاط سلطته ألابوية 

 "ض بإسقاط ا عليهم أو لم يق

 : يتشكل الركن املادي ل ذه الجريمة من ثالثة عناصر و ي 

 .يقصد يهما ألابوين الشرعيين  : صفة ألاب أو ألام  -1

 :ويمكن  تقسيم ا  إلى نوعين :  335/3ألاعمال املبينة في املادة  - 8
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الطفل ، الذهاب إلى العمل سوء املعاملة و انعدام الرعاية الصحية مثل ضرب : ـ أعمال ذات طابع مادي      

 ..ترن الطفل بمفرده في البيت أو الشارع ، عدم عرض الطفل على الطبيب في حالة مرضه   و

مثل تعاطي املخدرات و إلادمان على السكر ، القيام باألعمال  املثل الش يء:  أعمال ذات طابع أدبي ـ    

 .املنافية  لألخالق  وعدم رعاية ألاطفال 

يجب أن تعرض سلوكات ألاب و ألام نحة ألاوشد و أمنهم لخطر :  ترتبة عن إلاهمالة النتيجة امل 3

 .جسيم وتقدير مدى جسامة الخطر تخضع للسلطة التقديرية للقا  ي 

 دج  155.555دج إلى 21.555الحبس من ش رين إلى سنة و بغرامة من : العقوبة 

ترن ألاسرة ال ي علة املشرع فيها املتابعة على  فيما يخص  إجراءات املتابعة فعلى غرار جريمة:  مالحظة

شكوى املضرور فان هذا إلاجراء غير واردة في جريمة إلاهمال املعنوي لسبب واحد لكون املضرور هنا طفل 

أو أوشد لم يكتمل بعد نضج م الجسمي والعقلي  ويتعذر عليهم  تقديم شكوى فلم يخض إجراءات املتابعة 

للنيابة العامة تحري  الدعوى العمومية دو انتظار الشكوى ،كما لم يجعل الصفح  ألي قيد وبالتالي يمكن

ولكن رغم  142سببا لوضع حد للمتابعة الجزائية مثلما فعل في جريمة ترن ألاسرة و الامتناع عن دفع النفقة

لكونها تتم  مراعاة املشرع للطرف املضرور إش أن  هذه الجرائم كثرا ما ترتكب ويفلت الوالدين من العقاب

 .داخل ألاسرة ويتعذر وصول ا لعلم النيابة  إش إذا تقدم القاصر بشكوى أو قدم احد الجيران بالغ 

 الجرائم املؤثرة على الوضعية الاجتماعية:  الفرع الثاني

سنتناول في هذا الفرع جريمتين أساسيتين وهما جريمة تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية و جريمة 

 .يم طفل تحت رعاية الغير عدم تسل

 : جريمة تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية: أوال 

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على ألاقل إلى ش رين على ألاكثر "من قانون العقوبات  992/3تنص املادة     

أو إلى دج كل من قدم طفال تقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ  16.555دج إلى  8.555وبغرامة من 

مؤسسة خيرية م ح كان قد سلم إليه لرعاية أو ألي سبب أخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير 

 "الطعام له مجانا و برعايته ولم يوفر له احد ذل  

من خالل النص نستنتج أن ألامر يتعلة بطفل لم يتجاوز السابعة و قصر الضحية هو ركن في : إذن      

لشرط الثاني يجب أن يكون الجاني شخصا مكلفا أو ملزما بتوفير الطعام للطفل مجانا و هده الجريمة أما ا

                                                           

العدد :حماية ألاوالد من إلاهمال املعنوي ، مجلة دراسات قانونية ، مركز البصيرة للبحوث : مقال بعنوان :عقيلة خرباش /  142

 . 72،ص  58
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برعايته وقد يجد هذا إلالزام مصدره في عالقة الرحم كالجد و الجدة وألاخ و ألاخت و العم والعمة والخال و 

اء و ألام ات فال تقوم من قانون ألاسرة أما آلاب 116الخالة او في عقد شرعي كما في الكفالة طبقا للمادة 

الجريمة في حق م إذ ش يمكن الحديث بشأنهم عن استالم طفل لرعايته ، كما ش تقوم في حة من هو مكلف 

 143أو غير ملزم برعاية الطفل ومن ثم ش يمكن مساءلة من وجد طفال فقدمه إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية

 :  جريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير: ثانيا 

كل من لم يسلم طفال موضوعا تحت : "من قانون العقوبات ال ي جاء نص ا كاألتي  327تنص عليها املادة 

 "رعايته إلى ألاشخا  الذين ل م الحة في املطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات 

 : من خالل النص نستنتج مايلي 

 : ن هما يتطلب لقيام الجريمة توفر شرطي:  الركن املادي

ـ أن يكون الطفل قد وكل إلى الغير كان يوكل إلى مربية أو مرضعة ا والى مدرسة داخلية أو حضانة أو  1

روضة أطفال ومن ثمة ش تقوم الجريمة في حة الوالدين ح ح وان كانت الرابطة الزوجية منحلة و ألاصل 

 . 992/3سنوات قياسا على نص املادة  7هوان ش يتجاوز الطفل 

( ألاب ، ألام أو الوص ي ) يطالب به من له الحة في ذل  أي الشخص الذي يتمتع بالحضانة  أن -2

 بغض النظر عما إذا كان الطفل قد وكل إلى املتهم بطريقة غير مباشرة 

 .يجب قيام عدم تسليم سواء امتنع من أو كل له عن رده أو امتنع عن تعيين مكان تواجده  -3

جريمة توفر نية إجرامية لدى املجني  وش تقوم الجريمة إش إذا تعمد من كان تقتض ي هذه ال:  الركن املعنوي 

الطفل تحت رعايته رفض تسليمه إلى من له الحة في املطالبة به أو امتنع عن إلافصاح عن مكان الذي 

 يوجد فيه الطفل 

وال ي  ي الحبس من  فقد صنف ا املشرع جنحة وذل  من خالل العقوبة املقررة ملرتكبيها:  أما عن العقوبة

سنتين إلى خمس سنوات إضافة إلى إمكانية الحكم بالعقوبات التكميلية املقررة في الجنح كل ذل  ما هو إش 

تكريسا للحماية ال ي قررها املشرع للطفل وحمل كل من تولى رعايته مسؤولية الحفاظ عليه و رده إلى أهله 

 .م ح طلب منه ذل 

 :   صر في التسول جريمة استغالل الق: ثالثا 

وذل  بإضافة نص  19/51 ي جريمة تم استحدا ها بموجب تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

أش ر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم  56مكرر و ال ي تنص على انه يعاقب بالحبس من  141املادة 

                                                           

  528143املرجع السابق ص  الاستاذ أحسن بوسقيعة/



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 131  

احد أصول القاصر أو أي شخص سنة أو يعرضه للتسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل  18يكمل 

 .له سلطة عليه 

وقد أحسن املشرع في إدراج هذه املادة شن ظاهرة التسول باألطفال انتشرت بالكثرة وهو ما يشكل خطر 

 .عليهم

 :الحمةاية القانونية للطفل املعرض لخطر:  املبحث الثانةةةةي

جويلية  11املؤرخ في 144 12-11انون  سعيا من املشرع لتكريس مبدأ املصلحة الفضلى للطفل جاء ق    

 3-72املتعلة بحماية الطفل ليكرس وجه أخر للحماية و ي حماية الطفل في خطر ،رغم أن ألامر   2511

املتعلة بحماية الطفولة و املراهقة امللغى أشار إلى هذا النوع من الحماية إش أن  1472فبراير  15املؤرخ في 

و قسم ا إلى حماية اجتماعية و  ت الخطر كما حدد وسائل الحمايةهذا القانون وسع في مف وم وحاش 

في املطلب ألاول نتناول  مف وم :قضائية و براز هذه الحماية قسمنا املبحث إلى املطالب الثالثة آلاتية 

وحاشت تعرض الطفل للخطر أما في املطلب الثاني نتطرق  الحماية الاجتماعية للطفل و املطلب  الثالث 

 .اه  للحماية القضائية للطفل خصصن

 مفهوم وحاالت تعرض الطفل للخطر: املطلب ألاول 

يشكل وجود الطفل في خطر احد املخاطر ال ي تهدد وجوده وكيانه وقد حر  املشرع إلى إدراج هذه 

الوضعية في التشريع واعتبرها من بين الحاشت ال ي يكون فيها الطفل في مركز الضحية وبصدور قانون 

 :ية الطفل نالحظ انه وسع من مف وم وحيبها وهو ما سنبينه أدناه في الفرعين آلاتيين حما

 :تعريف الطفل في خطر  : الفرع ألاول 

الطفل الذي "املتعلة بحماية الطفل أن الطفل املعرض للخطر هو ذل   12-11من قانون  52تعرف املادة 

رضة له أو تكون ظروفه املعيشية آو سلوكه من تكون نحته آو أخالقة أو تربيته أو أمنه في خطر أو ع

أو املضر بمستقبله أو يكون في بي ة تعرض سالمته البدنية أو النفسية  يعرضاه للخطر املحتملشأنهما أن 

، من خالل التعريف نالحظ أن املشرع يحمي الطفل ح ح من الخطر املحتمل الش يء " أو التربوية  للخطر

املتعلة بحماية الطفولة واملراهقة وهو دليل على حرصه   53-72من ألامر  51الذي لم تنص عليه املادة 

 .  الشديد على حماية الطفل هو ما جسده في تحديده لحاشت تعرضه للخطر 

 :حاالت تعرض الطفل لخطر :  الفرع الثاني

 : حو التالي وال ي جاءت على الن 52لقد حدد املشرع الحاشت ال ي يعد فيها الطفل في خطر في املادة  

                                                           
 . 8550جويلة  52املؤرخة في   32جريدة رسمية عدد  8550-57-50املتعلق بحماية الطفل املؤرخ في  58-50قانون   144
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فقدان الطفل لوالديه و بقائه دون سند عائلي ،تعرض : تعتبر من بين الحاشت ال ي تعرض الطفل للخطر " 

الطفل لإلهمال أو التشرد ،املساس بحقه في التعليم  ،التسول بالطفل أو تعريضه للتسول ، جز ألابوين أو 

شانها أن تؤثر على سالمته البدنية أو النفسية أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصروفاته ال ي من 

 التربوية ،

التقصير البين و املتواصل في التربية و الرعاية ،سوء معاملة الطفل شسيما بتعريضه للتعذيب و شعتداء على 

 سالمته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شانه التأثير على

توازن الطفل العاطفي آو النفس ي ،إذا كان الطفل ضحية  جريمة من ممثله الشرعي ،إذا كان الطفل ضحية 

جريمة من أي شخص أخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته ، الاستغالل الجنس ي للطفل بمختلف 

سية ،الاستغالل أشكاله ،من خالل استغالله شسيما في املواد إلاباحية وفي البغاء و إشراكه في عروض جن

الاقتصادي للطفل ش سيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته آو 

 بسالمته البدنية أو املعنوية ،

 .وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حاشت الاضطراب وعدم الاستقرار،الطفل الالجئ 

تعرض الطفل للخطر نجده قد شمل كافة امليادين ال ي ل ا عالقة  إن املشرع عند تعداده لحاشت        

بالطفل   وأكثر من ذل  حمح الطفل لالجئ الذي يجتاز الحدود طالبا الحماية ومن اجل تحقية هذه 

 :الحماية جند وسائل الاجتماعية والقضائية آلاتية 

 الحماية الاجتماعية للطفل: املطلب الثاني 

كانت م مة تأمين حماية الطفولة و املراهقة موكلة إلى كل من   12-11الطفل  قبل صدور قانون       

املركز املتخصصة  عادة التربية ، املراكز التخصصية للحماية ، مصالح : املؤسسات  و املصالح التالية 

-71وجب ألامر املالحظة و التربية في الوسط املفتوح ، و املراكز  املتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة  وذل  بم

الذي يتضمن إحداث املؤسسات و املصالح املكلفة  بحماية الطفولة    1471سبتمبر سنة  26املؤرخ في  69

تم إلغاء هذا ألامر  و ع دت هذه الحماية إلى مؤسسات أخرى  ستنشأ على  194و املراهقة ولكن بموجب 

صير  املصالح ال ي حمل ا  هذا ألامر بعد إلغاءه املستويين الوطني واملحلي ففيما تتمثل هذه ألاخير و ما هو م

 .؟

 :الحماية على املستوى الوطني   : الفرع ألاول 

الحماية الاجتماعية للطفل على املستوى الوطني  12-11من قانون  25إلى  11لقد تناولت املواد من      

 .الى املفوض الوطني وال ي أوكلت فيها امل مة إلى ال ي ة  الوطنية لحماية و ترقية الطفولة و 
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 :  الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: أوال 

تحدث لدى الوزير ألاول هي ة وطنية لحماية و ترقية الطفولة يرأس ا املفوض " على انه 11تنص املادة    

الوطني لحماية الطفولة ، تكلف بالس ر على حماية و ترقية حقوق الطفل ، تتمتع بالشخصية املعنوية و 

تضع الدولة تحت تصرف ال ي ة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة ، كل الوسائل البشرية .الاستقالل املالي 

 " واملادية الالزمة للقيام بم ام ا 

الذي يتضمن إحداث املؤسسات و املصالح  1471ستمبر 26املؤرخ في  69-71ـ  انه بالرجوع إلى ألامر رقم 

هقة نجد أن امل مة كانت موكلة إلى وزير الشبيبة و الرياضة في حين أن املكلفة بحماية الطفولة و املرا

 .  القانون الجديد أوكل امل مة إلى الوزير ألاول وهو ما يعد احد أوجه تكريس مبدأ املصلحة الفضلى للطفل  

والذي ـ أما فيما يخص شروط و كيفيات تنظيم ال ي ة الوطنية  وسيرها فقد أرجع ا املشرع صدور تنظيم   

 .لم يصدر بعد 

 : املفوض الوطني لحماية الطفولة :ثانيا 

على انه يعين املفوض بموجب مرسوم رئاس ي من بين الشخصيات الوطنية ذات  12تنص املادة :  من هو 

 .الخبرة و املعروفة باشهتمام بالطفولة 

 : نذكر منها   امل ام املسندة للمفوض الوطني 25و  14،   13،19لقد حددت املواد :  مهامه

وضع برامج وطنية و محلية لحماية و ترقية حقوق الطفل بالتنسية مع مختلف إلادارات و  .1

 .املؤسسات و ال ي ات العمومية و ألاشخا  املكلفين برعاية الطفولة وتقيم ا الدوري 

 متابعة ألاعمال املباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسية بين مختلف املتدخلين  .2

 .بداء الرأي في التشريع الوطني الساري املفعول املتعلة بحقوق الطفل أ .3

 .زيارة املصالح املكلفة بحماية الطفولة و تقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سيرها وتنظيم ا  .9

املساهمة في إعداد التقارير املتعلقة بحقوق الطفل ال ي تقدم ا الدولة إلى ال ي ات الدولية و  .1

 .الج وية املختصة 

إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، ويرفعه إلى رئيس  .6

 .الجم ورية  ويتم نشره و تعميمه خالل الثالثة أش ر املوالية ل ذا التبليغ 

 على ذل   12-11من القانون  18و  17، 16،  11تنص املواد :    كيفية إخطاره وإلاجراءات التي يتخذهاـ  ـ

إذ يتم إخطار املفوض الوطني بوجود  مساس بحقوق الطفل  سواء من الطفل ذاته أو ممثله الشرعي أو  

 : من كل شخص طبيعي أو معنوي ثم يقوم هو باتخاذ إلاجراءات آلاتية 

ـ يقوم بتحويل إلاخطارات إلى مصلحة الوسط املفتوح املختصة إقليميا للتحقية فيها و اتخاذ إلاجراءات 

 . املناسبة
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ـ يقوم بتحويل إلاخطارات ال ي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام 

 .املختص قصد تحري  الدعوى العمومية 

انه من خالل استقراء املواد املنظمة لدور وم ام املفوض الوطني نستنتج انه يشكل احد  :مالحظة 

حماية حقوق الطفولة خاصة وانه وضعت تحت تصرفه كل الوسائل العناصر ال امة و الفعالة في تجسيد و 

 .و ش يمكن الاعتداد في مواج ته  بالسر املنهي ف و همزة وصل بين ال ي ات املركزية و املحلية 

 :الحماية الاجتماعية على املستوى املحلي  :  الفرع الثاني

على املستوى املحلي أين أسندت امل مة إلى إلى الحماية الاجتماعية  31إلى  21لقد تطرقت ا املواد من 

 الوسط املفتوح بالتنسية مع مختلف ال ي ات و املؤسسات العمومية و ألاشخا   املكلفين برعاية الطفولة 

على انه تنشأ مصالح الوسط املفتوح بواقع مصلحة واحدة  21؟     تنص املادة  ة ما هو  الوسط املفتوح 

اء أكثر من مصلحة في الوشيات ذات الكثافة السكانية  يتشكل من موظفين بكل وشية مع إمكانية إنش

مربين و مساعدين اجتماعين وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين و حقوقيين  : مختصين شسيما 

و سيحدد التنظيم .وضعت  الدولة تحت تصرفه كل الوسائل املادية والبشرية الالزمة للقيام بم امه 

 .ية هذه املادة  شحقا شروط تطب

 : أسندت للوسط املفتوح امل ام آلاتية  :مهامه 

 .ـ متابعة وضعية  ألاطفال في خطر و مساعدة أسرهم 

 .ـ إعالم قا  ي ألاحداث دوريا باألطفال املتكفل بهم و بالتدابير املتخذة بشأنهم 

 .بتقرير مفصل كل ثالثة أش ر   ـ إعالم املفوض الوطني بمآل إلاخطارات ال ي وج  ا إليه مع موافاته

 :  كيفية إخطار الوسط املفتوح وإلاجراءات املتخذةـ 

 :ة كيفية إلاخطار 

على انه يتم إخطار مصالح الوسط املفتوح إما من قبل الطفل أو ممثله الشرعي أو  22تنص املادة      

ة أو هي ة عمومييه أو خاصة الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي أو كل جمعي

تنشط في مجال حماية الطفل أو املساعدين الاجتماعيين  أو املربين أو املعلمين أو ألاطباء أو كل شخص 

 طبيعي أو معنوي أخر 

بكل ما من شأنه أن يشكل خطر على الطفل أو على نحته أو سالمته البدنية أو املعنوية كما يمكنه 

وسط املفتوح رفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصه إلاقليمي ولكن يمكنه التدخل تلقائيا  ش يمكن لل

 .في هذه الحالة أن يطلب املساعدة من مصلحة مكان إقامة أو سكنه أو تحويله إليه

 :  ة إلاجراءات  املتخذة

على انه بعد تأكد الوسط املفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر من خالل القيام  23تنص املادة 

ألبحاث الاجتماعية و الانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع إليه والى ممثله الشرعي من اجل اتخاذ با

 : التدابير املناسبة له  أو طلب تدخل النيابة أو قا  ي ألاحداث إذا تطلب ألامر ذل   احد إلاجراءات آلاتية
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 .الطفل و ممثله الشرعي بذل  إذا تأكد الوسط من عدم وجود خطر يقوم بإعالم :  إلاجراء ألاول 

 : إذا تأكد من وجود الخطر يقوم الوسط املفتوح بمايلي :  إلاجراء الثاني

  الاتصال باملمثل الشرعي للطفل من اجل الوصول إلى الاتفاق بخصو  التدبير ألاكثر مالئمة

 .شحتياجات الطفل ووضعيته 

 ل يقوم بإشراكه في التدبير الذي سيتخذ إذا كان الطفل يبلغ من العمر ثالثة عشر سنة على ألاق

 بشأنه 

  يحرر الاتفاق في محضر يوقع عليه جميع ألاطراف بعد تالوته عليهم مع إعالم الطفل و ممثله

 .الشرعي بحق ما في رفض الاتفاق 

  يقوم الوسط املفتوح بإبقاء الطفل في أسرته مع اقتراح احد التدابير الاتفاقية آلاتية : 

باتخاذ التدابير الضرورية املتفة عليها  بعاد الخطر على الطفل في آلاجال ال ي إلزام ألاسرة  .1

 لحماية الاجتماعية .تحددها مصالح الوسط املفتوح 

 .تقديم املساعدة الضرورية لألسرة وذل  بالتنسية مع ال ي ات املكلفة بالحماية الاجتماعية  .2

تص أو أية هي ة اجتماعية من اجل التكفل إخطار الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي املخ  .3

 .الاجتماعي بالطفل 

اتخاذ الاحتياطات الضرورية ملنع اتصال الطفل مع أي شخص يمكن أن يهدد نحته أو سالمته  .9

 .البدنية أو املعنوية 

يمكن ملصالح الوسط املفتوح ،تلقائيا أو بناءا على طلب الطفل أو ممثله الشرعي ، مراجعة التدبير  .1

 .ة عليه كليا أو جزئيا املتف

يجب " ال ي تنص  28رفع ألامر إلى قا  ي ألاحداث املختص تنص على هذا إلاجراء املادة :    إلاجراء الثالث

أن ترفع مصالح الوسط املفتوح ألامر فورا إلى قا  ي ألاحداث املختص في حاشت الخطر الحال أو في 

شسيما إذا كان نحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي  وهنا  الحاشت ال ي يستحيل مع ا إبقاء الطفل في أسرته

 .يتم الانتقال إلى الحماية القضائية للطفل 

من خالل  تدريبنا امليداني في كل من وشية ورقلة ، مسيلة  و القالة  لحظنا أن قضاة ألاحداث : مالحظة 

د في خطر فيها فمثال وشية يستنجدون بمراكز ومصالح موجودة خارج اختصاص م  لوضع  الطفل املوجو 

املسيلة  يستعينون باملراكز املوجودة على مستوى وشية سطيف في حين نجد قا  ي ألاحداث بمحكمة 

القالة يستعين بمركز إعادة التربية لإلناث بقسنطينة  وان نص املشرع على إنشاء مصلحة  في كل وشية  

كما يخدم قا  ي ألاحداث في الدرجة الثانية  شن   يخدم الطفل في الدرجة ألاولى ألنه سيبقى في محيطه

 الطفل يكون تحت مراقبته املستمرة  وتس ل عليه إلاجراءات 

إلى جانب الحماية الاجتماعية املقررة للطفل على املستويين      :الحماية القضائية للطفل: املطلب الثالث

  ي ألاحداث على مستوى املحكمة فقد حدد الوطني واملحلي قرر املشرع حماية قضائية وال ي خص بها  قا
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املتعلة بحقوق الطفل  اختصاصه  و كيفية إخطاره كما رسم له التدابير الواجب اتخاذها    12-11القانون 

 :  ملساعدة الطفل في خطر وهو ما سنبينه في الفرعين آلاتيين 

 : كيفية إخطار قاض ألاحداث:  الفرع ألاول 

يختص قا  ي ألاحداث ملحل إقامة الطفل  املعرض للخطر أو مسكنه أو "يلي على ما 32تنص املادة      

محل إقامة أو مسكن ممثله ، وكذل  قا  ي ألاحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حالة عدم وجود 

هؤشء بالنظر في العريضة  ال ي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجم ورية أو الوالي أو رئيس 

جلس الشعبي البلدي ملكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط املفتوح أو الجمعيات  ال ي ات العمومية امل

 .امل تمة بشون الطفولة 

 "كما يجوز لقا  ي ألاحداث أن يتدخل تلقائيا   و يمكن تلقي إلاخطار املقدم من الطفل شفاهة 

املتعلة بحماية الطفولة و  53- 72ألامر  من 2انه باستقراء نص املادة الحالية و مقارنتها بنص املادة 

يختص قا  ي ألاحداث ملحل إقامة القاصر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن "املراهقة  امللغى و ال ي تنص 

والدية أو الولي عليه وكذل  قا  ي ألاحداث للمكان الذي وجد فيه القاصر في حالة عدم وجود هؤشء 

من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي يسند إليه حة الحضانة على  بالنظر في العريضة ال ي ترفع إليه

القاصر نفسه ، وكذل  العريضة ال ي ترفع إليه من الولي أو وكيل الدولة او رئيس املجلس الشعبي البلدي 

 ملكان إقامة القاصر أو املندوبين املختصين با فراج املراقب 

 "نظر في القضايا املتعلقة با حداث بصفة تلقائية كما يجوز  لقا  ي  ألاحداث كذل  ، أن ي

 :نستنتج مايلي 

نالحظ أن املشرع احتفظ بالج ات ال ي  يجوز ل ا إخطار  قا  ي ألاحداث بوجد الطفل في خطر مع : أوال 

تعديل في  مصطلحات ال ي  جاء شاملة كما خول حة إلاخطار ألشخا  آخرين لم يتم إدراج م من قبل   

 :التالي وقد حددت ك

نالحظ أن املشرع قد تدارن الس و الذي وقع فيه وذل  بتكريسه لحة الطفل املوجود في :  الطفل .1

خطر برفع عريضة إلى قا  ي ألاحداث وقد ذهب إلى أكثر من ذل  فقد اعتبر إلاخطار الشفهي املقدم من 

 .الطفل احد وسائل  تدخله وذل  ترسيخا منه ملبدأ املصلحة الفضلى للطفل 

امللغاة ال ي حصرته والد القاصر ،  2وهو مصطلح واسع باملقارنة عما كان عليه في املادة :  ثله الشرعيمم

والدته و الشخص الذي يسند إليه حة الحضانة ، إذ يمكن إدراج تحت مصطلح املمثل الشرعي كل من 

 . الوالي ، والوص ي و املقدم  والكفيل

 .بوكيل الدولة  52املادة والذي كان يسمح في ضل : وكيل الجمهوري 
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الهيئات العمومية  مصالح الوسط املفتوح؛  رئيس املجلس الشعبي البلدي ملكان إقامة الطفل؛ الوالي 

 .   املهتمة بشؤون الطفل

نالحظ   أن املشرع احتفظ بإجراء إلاخطار الذي يكون بتقديم عريضة مكتوبة من قبل الج ات :  ثانيا

ما اعتبر التصريح الشفوي املقدم من الطفل وسيلة إخطار أخدا بعين الاعتبار املخول ل ا الحة في ذل  ك

صغر املبلغ وان املصلحة املحمية تستدعي التدخل الفوري بعيدا عن إلاجراءات الشكلية خاصة إذا كان 

 .املستغيث هو الطفل 

ديد اختصا  قا  ي نالحظ أن املشرع في القانون الجديد تخلى عن معيار إقامة الحدث في تح:  ثلثا 

ألاحداث إذ وسع  في نطاق اختصاصه ليشمل محل إقامته ، أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله 

 .الشرعي ومكان تواجد الطفل  كل ذل  حماية ملصلحة الطفل 

 : حالة تطبيقية 

إيداع ابنها في  املوجه إلى السيد قا  ي ألاحداث بالقالة أين تلتمس فيه( ع ل)الطلب املوجه من السيدة ة 5

دار طفولة املسعفة ألنها تعيش في ظروف صعبة وإنها شستطيع تربية ابنها وعليه تلتمس إيواءه لكي ش يضيع 

 145نسخة من طلب مرفقة 

العريضة املوجه من السيد وكيل الجم ورية لدى محكمة القالة إلى قا  ي ألاحداث يلتمس فيها اصدر  -8

و 32لخطر معنوي بمركز مخصص في حماية ألاطفال عمال بنص املادة  املعرضة( ج ن)أمر بوضع الطفلة 

 146املتعلة بحماية الطفل  11/12من القانون رقم  91

الطلب املوجه من الكفيل إلى السيد قا  ي ألاحداث بمسيلة بواسطة محاميه أين يلتمس فيه إيداع -3

   .147الطفل املكفول لعدم قدرته على رعايته بعد أن توفيت زوجته 

 التدابير املتخذة لحماية الطفل: الفرع الثاني 

على التدابير الواجب على قا  ي ألاحداث اتخذها  عند تلقيه  للعريضة أو  91إلى  33تنص املواد من  

 : التصريح الشفوي من الطفل املوجود في خطر و ي كاألتي 

  :يقوم قا  ي ألاحداث باتخاذ  التدابير آلاتية : أثناء التحقيق : أوش 

                                                           
 ..مرفقة كملحق (  ألام)نسخة من طلب املوجه إلى قاض ي ألاحداث من طرف  ممثله الشرعي :   145

  146.هورية مرفقة كملحقنسخة من العريضة املقدمة من السيد وكيل الجم: 

147.نسخة من الطلب الكفيل مرفقة كملحق : 
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استدعاء على الفور الطفل ووليه الشرعي وسماع أقوال م و تلقى أرائهم  بالنسبة لوضعية الطفل  .1

و مستقبلة مع جواز استعانة الطفل بمحامي أين يتم سماع على محضر يسمح محضر سماع أقوال 

  148املسؤول املدني  عن الحدث في خطر معنوي 

فل بواسطة البحث الاجتماعي و الفحو  يجوز  لقا  ي ألاحداث  القيام بدراسة شخصية الط .2

الطبية و العقلية و النفسانية و مراقبة سلوكه إذا اقتض ح آلامر ذل  فمثال توجيه أمر إلى طبيب من اجل 

   149معاينة طفل موجود في خطر معنوي لكي يقدم له تقرير حول حالته الصحية 

الطفل من أي شخص يرى فائدة من  كما يجوز له تلقي كل املعلومات و التقارير املتعلقة بوضعية .3

 سماعه وله الاستعانة بالوسط املفتوح  

 : يجوز له أثناء التحقية أن يتخذ بشأن الطفل و بموجب أمر بالحراسة املؤقتة احد التدابير آلاتية  .9

 إبقاء الطفل في أسرته  -

 تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة  -

 .الطفل في وسطه ألاسري أو املدرس ي أو املنهي  أو تكليف الوسط املفتوح بمالحظة -

 : في 150يمكن لقا  ي ألاحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة .1 

 مركز متخصص في حماية ألاطفال في خطر  -

 مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة  -

 .مركز أو مؤسسة استشفائية ، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صمي أو نفس ي  -

ـــ ش يم 6     أش ر  مع وجوب إعالم  56كن أن تتجاوز مدة التدابير املؤقتة املتخذة أثناء التحقية  ستة ـ

 .  ساعة من صدورها بأية  وسيلة  كانت  98الطفل و ممثله الشرعي خالل 

مؤقتا في مركز ( ي ع)ألامر الصادر عن قا  ي ألاحداث بمسلة املتضمن وضع الحدث :  حالة تطبيقية

  .طيف ملدة ستة أش ر إلى غاية الفصل النهائي في قضيتهالطفولة املسعفة بس

 .بعد الانتهاء من التحقية يقوم قا  ي ألاحداث بمايلي :   بعد الانههاء من التحقيق: ثانيا 

 .151ويكون ذل  بموجب أمر با بالغ  إرسال امللف إلى وكيل الجم ورية لالطالع عليه .1

 

الاقتضاء بموجب رسالة موص ح عليها مع العلم  استدعاء الطفل وممثله الشرعي و املحامي عند .2

 . بالوصول قبل ثمانية أيام على ألاقل من النظر في القضية 

يسمع قا  ي ألاحداث بمكتبه ألاطراف وكل شخص يرى فائدة من سماعه كما يجوز له إعفاء  .3

 .ه ذل  الطفل من املثول أمامه آو آلامر بانسحابه أثناء املناقشات أو بعض ا إذا اقتضت مصلحت

 :على النحو ألاتي  95يتخذ قا  ي ألاحداث بموجب أمر احد التدابير ال ي نصت عليها املادة  .9

  152إبقاء الطفل  في أسرته 

                                                           

  148.نسخة من محضر سماع املسؤول املدني مرفق كملحق :  
 .نسخة من ألامر املوجه لطبيب مرفق كملحق : 149

 .نسخة من ألامر مرفقة كملحق  150
 . نسخة من ألامر باإلبالغ مرفق كملحق:  151
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  تسليم الطفل لوالده  أو  لوالدته الذي يمارس حة الحصانة ، ما لم تكن قد سقطت عنه. 

  تسليم الطفل إلى احد أقاربه. 

 ولكن املشرع لم يحدد الشروط الواجب : يرين بالثقة تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جد

 153توفرها في ألاشخا  و العائالت الجديرة بالثقة عن طرية التنظيم  و ي تبقى سلطة تقدرية للقا  ي

  يجوز له أن يكلف مصالح الوسط املفتوح بمتابعة و مالحظة الطفل و تقديم الحماية له من خالل

 . 154و تكوينه ورعايته مع وجوب تقديمه لتقرير دوري حول تطور وضعيته توفير املساعدة الضرورية لتربيته 

 او 155مركز متخصص في حماية ألاطفال في  خطر: يجوز لقا  ي ألاحداث أن يأمر بوضع الطفل إما في  1.

 .بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة 

ب أن تكون التدابير املقررة في يج: من قانون حماية الطفل انه  92تنص املادة : مدة التدبير ونهايهها  .  6

قابلة للتجديد وش يمكن أن تتجاوز في كل ألاحوال تاريخ بلوغ الطفل سن  52ملدة سنتين  91و 95املادتين 

 الرشد الجزائي 

ـ يمكن لقا  ي ألاحداث عند الضرورة أن يمدد الحماية إلى إحدى وعشرون سنة  بناءا على طلب من        

 .أو من تلقاء نفسه ( الطفل )قبل املعني   سلم إليه الطفل أو من

ـ تتيهي مدة الحماية بنهاية الوقت املحدد ل ا  ، كما يمكن لقا  ي ألاحداث أن ينهي الحماية بموجب أمر   

 .بناء على طلب املعني بمجرد أن يصبح قادرا على التكفل بنفسه  

 :  الطعن في التدبير ومراجعته .7 

من هذا القانون بأية وسيلة  91و  95تبلغ ألاوامر املنصو  عليها في املادتين " ن على أ 93تنص املادة      

 ساعة من صدورها  98إلى الطفل و ممثله الشرعي خالل 

إذن من خالل نص املادة نستنتج أن كافة ألاوامر " ش تكون هذه ألاوامر قابلة ألي طرية من طرق الطعن 

ش تكون  91و 95خذ بشأنها احد التدابير املنصو  عليها في املادتين ال ي تصدر  عن قا  ي ألاحداث وال ي يت

 .قابلة ألي طعن وهو ما يخدم مصلحة الطفل وذل  بالتصدي لوضعية الخطر ال ي  هو فيه 

يعدل  ما أمر به أو العدول عنه بناءا على طلب الطفل أو  لقا  ي ألاحداث أن  91ـ ولكن سمحت املادة   

يل الجم ورية  أو من تلقاء نفسه على أن يبت  في طلب املراجعة خالل مدة ش تتجاوز ممثله الشرعي أو وك

 156.ش ر من تقديمه له 

                                                                                                                                                                      
  .رته مرفق كملحق نسخة من ألامر ابقاء الطفل في اس:152
 .نسخة من أمر وضع الحدث لدى الغير مرفق كملحق : 153

نسخة من طلب موجه من قاض ي ألاحداث إلى مدرية  مركز الطفولة مسعفة اين يلتمس فيها تقرير حول وضعية حدث :

  154.مرفق كملحق 

155.نسخة من ألامر الوضع بمركز حماية ألاحداث مرفق كملحق : 
  



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 140  

 :املراجع

 . 2513أحسن بوسقيعة الوجيب في القانون الجزائي الخا  الجزء ألاول الطبعة الخامسة عشر  -1

ق الطفل ، منشورات الحلبي الدولية لحقو   الانتهاكات الجنائية: بشرى سليمان حسين العبيدي  -2

 .2515الحقوقية ، الطبعة ألاولى ،سنة 

بولحية ش يرة حقوق الطفل بين املواثية الدولية و قانون العقوبات الجزائري ، دار الجامعة  الجديد  -3

 . 2515الازاريطة ، إلاسكندرية ، سنة 

، مجلة دراسات قانونية ، مركز  حماية ألاوشد من إلاهمال املعنوي : مقال بعنوان :عقيلة خرباش   -9

 . 12العدد :البصيرة للبحوث 

وال ي  1484نوفمبر  25اتفاقية حقوق الطفل ،صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  -1

واملصادق عليها  مع تصريحات التفسرية  بموجب املرسوم الرئاس ي  54/1445/ 52دخلت حيب التنفيذ في 

 .1442دسمبر  23املؤرخة في   41الجريدة الرسمية عدد 1442-12-13خ في املؤر  961-42رقم 

 14املؤرخة في   34جريدة رسمية عدد  2511-57-11املتعلة بحماية الطفل املؤرخ في  12-11قانون  -6

 .     2511جويلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

  156.ي بمراجعة التدبير مرفق كملحقنسخة من أمر القاض : 
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 آليات مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال على الصعيد الدولي

"Mechanisms to combat the crime of kidnapping children at the international level" 

 فرحاتي صبرينة

Ferhati Sabrina 

 الدولة/ الصفة، الجامعة أو مؤسسة العمل، املدينة

 كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، الجزائر 5أستاذ محاضر أ، جامعة الجزائر 

رام وإلانحراف، حيث عرفت البشرية إنتشارا تعتبر جريمة اختطاف ألاطفال من أخطر أشكال إلاج :امللخص

واسعا ل ا، خاصة في السنوات ألاخيرة مع اختالف أسبابها ودوافع ا من بلد آلخر، ولم تبقى مجرد سلون 

أصبحت جريمة منظمة عابرة للحدود، هذا ما أشار إليه تقرير ال ي ة العاملية  تقليدي بل تطورت إلى أن

يتعرض كل يوم لإلختطاف من قبل عصابات أو شبكات تهريب الغرض  طفل 3555للهجرة بأن ما يقارب 

التطور أدى باملجتمع الدولي بمختلف هي اته إلى التفطن  منها التجارة وتحقية ألارباح الطائلة وأمام هذا

ومحاولة التصدي ل ذه الظاهرة، مستعمال أهم آلاليات القانونية الدولية، خاصة أن حقوق الطفل 

باملجتمع الدولي مرة أخرى إلى إبرام   هذا ما دفع. د من النصو  واملواثية الدولية ال امةتضمنتها العدي

 .والحد منها إتفاقيات دولية وإنشاء لجان ومنظمات دولية هدف ا التصدي ل ذه الظاهرة

 :إلاشكالية

 ما ي الج ود الدولية املبذولة في مكافحة ظاهرة إختطاف ألاطفال؟ -

عناصر  كالية تم إلاعتماد على املنه  التحليلي باعتباره املنه  املناسب ملعالجة مختلفعلى هذه إلاشلإلجابة 

 ال ي تعتمد على تحليل النصو  القانونية في مختلف املواثية الدولية بطريقة موضوعيةالدراسة البحثية 

 .وعلمية

اهرة وليدة الواقع، مما إلاستعانة باملنه  الوصفي في معالجة ظاهرة إختطاف ألاطفال، كونها ظكما تم 

 .وصفا دقيقا، من حيث تبيان الجرائم املرتبطة بها وكيفية الوقاية منها استوجب وصف ا

 :تم التوصل لجملة من النتائج أهم ا

وألاضرار النفسية  جريمة اختطاف ألاطفال من أخطر الجرائم نظرا لجسامتها وتعدد الفاعلين فيها -

 .ال ي تلحة بالطفل والجسدية

 .اح العالم على التكنولوجيا س ل عملية إستغالل ألاطفالإنفت -

العقوبات الدولية املقررة لحماية الطفل من إلاختطاف ذات أهمية بالغة إش أنها غير كافية لردع  -

 .مرتكبيها بما يكفي

إلاعالن  -حقوق الطفل -ةإلاتفاقيات الدولي -املواثية الدولية -املجتمع الدولي – جريمة إختطاف ألاطفال  :الكلمات املفتاحية

 .املنظمات الدولية -العالمي لحقوق إلانسان
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Abstract: 

This prompted the international community once again to conclude international agreements 

establish international committees and organizations aimed at addressing and limiting this 

phenomenon for this.  

-What are the international efforts made to combat the phenomenon of child abduction? 

To answer this problem, the analytical approach was relied upon as the appropriate approach to 

address the various elements of the research study, which depends on the analysis of legal texts 

in various international conventions in an objective and scientific manner. 

The descriptive approach was also used in dealing with the phenomenon of child abduction, as it 

is a phenomenon born of reality. 

The problem: 

A number of results were reached, the most important of which are: 

- Child kidnapping is one of the most serious crimes, given its gravity, the multiplicity of 

perpetrators involved, and the psychological and physical harm inflicted on the child. 

- Opening up the world to technology facilitated the exploitation of children. 

- International sanctions to protect children from kidnapping are extremely important, but they 

are not sufficient to deter perpetrators sufficiently. 

Key words: The crime of child abduction- the international community - international charters- international 

conventions - children's rights - the Universal Declaration of Human Rights - international organizations. 

 :مقدمة

ها تعرض م للخطر ال ي تمس ف ة هشة وم مة من املجتمع كون ف ألاطفالاطتخاإن جريمة 

الجسدي والنفس ي جعل أغلب التشريعات تسعى جاهدة إلى وضع تدابير وعقوبات كافية لحماية الطفولة 

من ظاهرة إلاختطاف، يظ ر ذل  من خالل محاولة اتباع سياسة جنائية دولية تهدف من ج ة إلى الوقاية 

اء أقص ح العقوبات عليهم، والتوسيع من ارتكاب هذه الجريمة، ومن ناحية أخرى ردع وعقاب جناتها بإلق

أكثر في مجال تجريم هذا السلون إلاجرامي وإلاملام به من كافة النواحي، تطلب ألامر  أيضا إيجاد وسائل 

وقائية لتفادي وقوع هذه الجريمة بحد ذاتها، فالعمل الدائم على مكافحة هذه الجريمة والوقوف إلى جانب 

الدولية بمختلف مؤسساتها ، والتركيب على كل الجوانب الوقائية ضحاياها تعد من أساسيات الج ود 

والعالجية والردعية ل ذه الجريمة، ذل  من خالل تكثيف هذه الج ود بالتصدية على إلاتفاقيات الدولية 
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ال ي تتضمن ذل  ، بما فيها املواثية املتخصصة في مجال حماية ألاطفال من مختلف الجرائم وخاصة 

املؤتمرات العاملية بهذا الشأن وما يترتب عن هذه الجريمة من جرائم أخرى، كا ستغالل  إلاختطاف، وعقد

 ، دون أن ننس ح دور اللجان واملنظمات الدولية في التصدي ل ذه الظاهرة، ...الجنس ي واملتاجرة بهم 

 :من أجل ذل  طرحنا إلاشكالية التالية

 ختطاف ألاطفال؟ماهي الجهود الدولية املبذولة في مكافحة ظاهرة إ -

 :  البحث في التساؤشت الفرعية التالية لإلجابة على هذه إلاشكالية تم 

 .ماهو إلاطار القانوني الدولي الذي عولجت فيه جريمة إختطاف ألاطفال؟ -

 .ما ي العقوبات الدولية املشتركة املقررة قانونا لردع هذه الجريمة ؟ -

 .ة هذه الظاهرة كافية للتصدي ل ا أم ش؟هل آلاليات الدولية املتبعة حاليا في مكافح -

 :أهمية البحث

حيث تتجلى أهمية البحث محل الدراسة في كون جريمة خطف ألاطفال من أخطر الظواهر ال ي 

استفحلت  في انتشارها في آلاونة ألاخيرة ، بتبايد حاشت إلاختطاف وما يصاحبها من جرائم أخرى 

طفون  أو قتل بأبشع ألاساليب أو إلاتجار بهم، فتخطت بذل  حدود كا عتداءات الجنسية على هؤشء املخت

الدولة الواحدة  لتصبح جريمة عابرة للحدود والقارات ، نتيجة  تساع رقعة عمل الشبكات إلاجرامية 

 .املتخصصة في ذل ، مما بات ألامر يكتس ي من ألاهمية البالغة في البحث والدراسة

 :أهداف البحث

البحثية بخصو  خطف ألاطفال إلى التنويه بخطورة هذه الجريمة ملا ينجر عنها من  تهدف هذه الدراسة

أضرار وجرائم أخرى ألتقل خطورة عن الخطف ، ال ي تقع على الطفل الضحية وح ح باملحيطين به 

كالوالدين و إخوته وكل العائلة بل ح ح داخل املجتمع كونها تمس بإحدى أساسيات قيام الدولة وهو 

رار وألامن والطمأنينة داخل املجتمع، كما نهدف إلى إبراز دور املجتمع الدولي بمختلف هي اته إلاستق

ومؤسساته للتصدي ل ذه الجريمة  عادة بناء الثقة وإلاستقرار داخل املجتمعات ، والكشف على أهم 

 ألاساليب الدولية الحديثة املستعملة في مكافحة هذه الظاهرة إلاجرامية،

 نليات املوضوعية الدولية ملكافحة جريمة إختطاف ألاطفال :ول املحور ألا 

إن ظاهرة إختطاف ألاطفال أصبحت في تزايد مستمر خاصة في آلاونة ألاخيرة، ذل  راجع لعوامل 

وأسباب متعددة ، خاصة أن التغيرات إلاجتماعية أدت إلى تفشيها وامتدادها إلى جرائم أخرى، ألامر الذي 
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ليف وتكثيف الج ود الدولية وتوحيدها  يجاد الحلول الالزمة للقضاء عليها، فأصبح أدى إلى ضرورة تك

تسليط الضوء عليها وإلاهتمام ىبها يعطي دورا بالغا في الحد من توسع هذه الظاهرة، فنظرا لخصوصيتها 

تناولنا  وخطورتها كان من الضروري الكشف عن آلاليات الدولية املوضوعية  ملكافحة هذه الجريمة، لذل 

 :هذه ألاخيرة من خالل النقاط التالية

 إختطاف ألاطفال على الصعيد الدوليجريمة ماهية : أوال

تعتبر جريمة إختطاف ألاطفال من أخطر أشكال إلاجرام  وإلانحراف، فهي اعتداء على حرية 

عريف بهذه إلانسان في تنقله وحياته واستقراره، فهي تمس أضعف ف ة في املجتمع، فسنتطرق إلى الت

 :الجريمة  على املستوى الدولي من خالل النقاط التالية

 :في املواثيق الدولية التعريف القانوني  للخطف/  5

لقد واج ت مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان صعوبة في وضع تعريف دقية 

ود تعريف واجب التطبية ملصطلح إلاختطاف ، ملا يكتنف به هذا املصطلح من غموض كبير نظرا لعدم وج

في القانون الدولي، كذل  لوجود تداخل كبير بين إلاختطاف وظواهر أخرى كا تجار باألشخا  وغيرها من 

إلاختطاف هو نقل الطفل دون الثامنة عشر  أو حجزه أو "ألافعال، في ألاخير تم التوصل إلى التعريف  التالي

أو أسره بصفة مؤقتة أو دائمة، باستعمال القوة أو التهديد أو القبض عليه أو أخذه أو اعتقاله أو احتجازه 

الخداع، بغية إلحاقه بصفوف قوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو إشراكه في القتال أو استغالله في 

يالحظ على هذا التعريف أنه حاوا جمع كل صور العنف النفس ي . 157"ألاغراض الجنسية أو العمل القسري 

أو الجسدي ال ي تستعمل ك دف لعملية إختطاف ألاطفال ال ي تخلة جرائم شحقة أو العقلي لإلستدراج 

 .لفعل الخطف

 :التعريف القانوني للطفل  على املستوى الدولي/8

لقد إختلف الفق اء واملختصين حول تحديد سن ومرحلة الطفولة، ذل  بسبب اختالف البي ة 

تمع، با ضافة إلى التباين بين طفل وطفل بسبب ال ي نشأ فيها هذا الطفل وحسب إختالف ثقافة كل مج

إختالف القدرات العقلية والذهنية ، املرتبطة  بالسن ال ي يتحمل فيها الطفل املسؤولية ال ي تفرض ا  

 .عادات مجتمع دون ألاخر، وحسب متطلبات الحياة

                                                           
تقرير مفوضة ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان عن اختطاف ألاطفال في إفريقيا، تنفيذ قرار الجمعية العامة  - 157

من دول  52الدورة الرابعة، البند  -حقوق الطفل-"مجلس حقوق إلانسان"، املعنون 2556مارس /املؤرخ في آذار 65/211

 .51قت،  ألاعمال املؤ 
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ق إلانسان حيث ورد لفظ الطفل في العديد من املواثية وإلاتفاقيات الدولية  وإصدارات حقو 

 .وغيرها من الوثائة الدولية

فحسب ماجاء في إتفاقية حقوق الطفل ال ي صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

، ال ي إتفقت وصادقت عليها معظم دول العالم بناء 52/54/1445وال ي دخلت حيب النفاذ في  25/11/1484

ل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر مالم يبلغ سن الرشد قبل يعني الطف:" على ما جاء في املادة ألاولى منها

وعليه ح ح يكون الشخص طفال يجب أن يكون أوش غير بالغ سن ". ذل  بموجب القانون املنطبة عليه 

الثامنة عشر، وأش يكون في في الوقت ذاته القانون الوطني لدولة هذا ألاخير يحدد سن الرشد أقل من 

 .لتعريف جاء عاما وشامال  لنفس ألاسباب سابقة الذكرإش أن هذا ا. 158ذل 

إش أن هذه املادة لم تسلم من النقد لكونها انطوت على الغموض في ألاحوال ال ي يحدد فيها املشرع 

الوطني سنا أقل ملن يعتبر من يتجاوزها بالغا سن الرشد، مما يؤدي بنا إلى تطبية حرفية نص إلاتفاقية 

سنة ح ح لو حدد القانون الوطني سنا أقل ، لذل  يرى ألاستاذ  18لسن الطفل  واعتبار الحد ألاقص ح

أنه يجب تغيير وضبط هذا التعريف ليكون أكثر دقة ووضوحا ليكون على " محمد سعيد الدقاق"الدكتور 

دون ربط ذل  " الطفل هو كل إنسان ح ح سن الثامنة عشرة إل إذا حدد قانون بلده سنا أقل"النحو التالي

 .159سن البلوغ من أجل الوصول إلى تعريف موحد وواضحب

كما أنه وبالرجوع إلى إتفاقية امليثاق إلافريقي لحقوق الطفل ونحته ورفاهيته ملنظمة الوحدة 

، الذي بموجبه عرف الطفل بأنه أي إنسان يقل 1445إلافريقية الذي اعتمد عليه بأديس أبابا في يوليو 

مر الذي يكشف على إجماع  جل إلاتفاقيات الدولية على سن واحدة ، ألا 160عمره عن ثمانية عشرة سنة 

 .161لتتناسب مع الظروف إلاجتماعية لكل بلد عضو في املجتمع الدولي 

 املواثيق الدولية ضمن الوسائل املستعملة في إلاختطاف: ثانيا

ألاطفال  تشمل كل الوسائل املادية واملعنوية ال ي يستغل ا الجناة في تنفيذ جريمة إختطاف 

 :كالعنف والتهديد وإلاستدراج وتتمثل في ألاساليب التالية

 

                                                           
، ال ي 25/11/1484إلاتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق الطفل، ال ي صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة، بتاريخ  - 158

 .52/54/1445دخلت حيب النفاذ في 
 .21 ، دار النهضة العربية، مصر، الحماية الدولية لحقوق الطفل، (2558)ات، و بو خماهر جميل أ - 159
 . 1445، املعتمد بأديس أبابا في يوليو 1445ق إلافريقي لحقوق الطفل ونحته ورفاهيته لسنة امليثا - 160
، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري ، 2511بلقاسم سويقات،  - 161

 .15ورقلة،   
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 . العنف  /5

 .الههديد / 8

 .162التحايل وإلاستدراج / 3

 إلاتفاقيات الدولية في مكافحة ظاهرة إختطاف ألاطفالإلاعالنات و دور : ثالثا

ي آلاونة ألاخيرة، ولم بما أن جريمة اختطاف ألاطفال من أخطر الجرائم ال ي عرفت إنتشارا واسعا ف

تعد تمارس داخل إطار الدولة الواحدة، بل خرقت الحدود الداخلية، لتعرف توسعا رهيبا عابرة للحدود 

والقارات، مما بات ألامر خطيرا أخذ الشاغل ألاهم لكل دول العالم، فتكاثفت الج ود الدولية لتبرم 

  أنها التقليل والحد من هذه الظاهرة،وقوانين من ش دولية ملزمة وأخرى غير ملزمة  إتفاقيات

لذل  سوف نبرز أهم إلاتفاقيات الدولية ال ي جاءت كإستراتيجية ملكافحة ظاهرة إختطاف 

 :ألاطفال واستغالل موإلاتجار بهم من خالل النقاط التالية

 :5222الحماية املقررة للطفل قبل / 5

كما سبة إلاشارة لذل  ف ذه الوثائة عبارة عن تتضمن الطائفة ألاولى الوثائة الدولية غير امللزمة، 

إعالنات تتسم باألهمية من الناحية السياسية وألادبية وألاخالقية، ورغم عدم إلزاميتها إش أنه شيمكن إنكار 

 :مساهمتها في معالجة حقوق خاصة مرتبطة بالطفل، أهم ا

 :  5281إعالن جنيف بشأن حماية الطفل لسنة  -

ة في مجال حقوق الطفل، أقرته الجمعية العامة لعصبة ألامم املتحدة، لكنه وهو أول وثيقة دولي

لم يعال  حقوق وحريات الطفل بشكل واسع وشامل، إش أنه كان بداية لجلب أنظار واهتمام املجتمع الدولي 

ء حماية حيث أكدت ديباجة هذا إلاعالن على ضرورة املسؤولية إلانسانية إزا. بهذه الف ة امل مة من املجتمع

                                                           
،  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصدية وإلانضمام 1484 من إتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل لسنة 14املادة  - 162

 .58،   1484نوفمبر /تشرين الثاني 25املؤرخ في  21-99بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

ى إهمال كافة أشكال العنف أو الضرر أو إلاساءة أو البدنية أو العقلية أو إلاهمال أو املعاملة املنطوية عل"على 14تنص املادة  -

 ".وإساءة املعاملة وإلاستغالل

، الخاصة بخطر خطف ألاطفال أو بيع م أو إلاتجار بهم، من القانون النموذجي لحماية الطفل، الفصل الرابع تحت 91املادة  -

 ..2513، يناير .ملركز الدولي لألطفال املفقودين، الصادر عن ا"حماية ألاطفال في ألاسرة واملجتمع"عنوان 
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ألاطفال بغض النظر عن العرق أوالدين أو الجنس، واملالحظ أن هذا الخطاب كان موج ا للمجتمع الطبيعي 

 .163وليس الدول، لذل  ف و ش يرتب أي إلتبامات على الدول بشأن الطفل

إش أن هذا إلاعالن شمل على خمسة مبادئ  أساسية تجاه الطفل و ي ضرورة توفير الغذاء له، 

ة بالطفل املتخلف عقليا وكذل  اليتيم ومساعدة الطفل لكسب عيشه من خالل العمل، وضرورة العناي

حماية الطفل من إلاستغالل، من خالل هذه املبادئ نالحظ أنه ساهم في إلاعتراف على املستوى الدولي 

ل بحقوق الطفل وضرورة حمايته خاصة من إلاستغالل، رغم عدم تضمنه لحقوق الطفل وحمايته بشك

 . 164واسع

 : 5212إلاعالن العاملي لحقوق إلانسان لسنة  -

، من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة، جاء ليترجم بشكل 15/12/1498صدر هذا إلاعالن في 

علني ومفصل ملا ورد في ديباجة ونصو  ميثاق ألامم املتحدة من ضرورة احترام حقوق إلانسان وحرياته 

منه، كما أثار هذا إلاعالن ألول  21أيا كان جنسه أو سنه كما ورد في املادة ألاساسية، ف و اهتم با نسان 

 .مرة إلى حاجة الطفل للرعاية واملساعدة

رغم عدم إلزامية هذا إلاعالن إش أنه يعتبر أول وثيقة دولية صادرة عن منظمة عاملية موج ة إلى 

لوطنية  على الطفولة وواجب رعايتها الدول ألاعضاء، وبسببه أخذت معظم الدول النص في دساتيرها ا

إش أن النص الوارد في إلاعالن العالمي لم يكن كافيا مما استوجب بلورة حقوق الطفل بشكل . رعاية خاصة

أكثر وضوحا  وتفصيال من خالل إعداد إعالن خا  بالطفل، وهذا ماقامت به الجمعية العامة لألمم 

 .165ن بشأن حقوق الطفلعلى إعال  1414املتحدة، عندما وافقت عام 

 : 5202إعالن حقوق الطفل سنة  -

، حيث أكدت ديباجته على تمتع الطفل 25/11/1414صدر هذا إلاعالن عن هي ة ألامم املتحدة في 

بوصفه إنسانا بكل حقوق إلانسان الواردة في ميثاق ألامم املتحدة، حيث ركز املبدأ التاسع  بضرورة تمتع 

إلاهمال والقسوة وإلاستغالل، ويحضر تماما إلاتجار به على أية صورة وش  الطفل بالحماية من جميع صور 

، فكان هذا الاعالن مقدمة طبيعية ومنطقية ...يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن ألادنى املالئم

 . عداد إتفاقية جديدة لحقوق الطفل

                                                           
، إتفاقية حقوق الطفل، خطوة إلى ألامام أم إلى الوراء، العدد الثالث، الصادرة 1443العزيز مخيمر عبد ال ادي،  عبد - 163

 . 121عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،   
 .الن العالمي لحقوق إلانسانعبزوال منظمة عصبة ألامم وظ ور هي ة ألامم املتحدة صدر إلا  - 164
 .127عبد ال ادي، املرجع السابة،    عبد العزيز مخيمر  - 165
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 :5225إتفاقية الهاي الخاصة بالجوانب املدنية الختطاف ألاطفال لسنة  -

جاءت هذه إلاتفاقية مؤكدة على أهمية ألاطفال وضرورة إلاهتمام بمصالح م، ش سيما املتعلقة 

باإلختطاف الدولي بالحضانة لحمايته من اختطاف أحد الزوجين بعد بعد إنفصال ا وهو ماسمته إلاتفاقية 

لألطفال الذين نقلوا أو على ضمان إلاعادة الفورية  ، حيث نصت املادة ألاولى من هذه الاتفاقيةلألطفال

احتجزوا في أي دولة طرف بطريقة مشروعة، مع ضمان إلاحترام الفعلي لحقوق الحضانة والزيارة وإلاتصال 

 .املقررة لألطفال في أية دولة طرف

كما ألزمت الاتفاقية في مادتها الثانية على ضرورة اتخاذ الاجراءات املناسبة داخل إقليم ا، من 

املعاهدة، وعلى كل دولة طرف أن تلجأ غلى اتخاذ الاجراءات الضرورية على وجه أجل تحقية أهداف 

إقامته يعد غير مشروع، إذ يعد  السرعة، بحيث أن كل تغيير ملحل إقامة الطفل أو عدم إعادته الى محل 

 .ذل  مخالفا للحة املقرر لشخص أو ج از أو منظمة بتطبية قانون الدولة ال ي يوجد محل إقامة الطفل

حددت هذه الاتفاقية إلاجراءات الالزمة في حل رفض إعادة الطفل املختطفمن طرف أحد 

الوالدين، ذل  إذا مضت مدة عام كامل على ألاقل من وقت تغيير محل إقامة الطفل، إذا لم تقم املحكمة 

يجب عليها  أسابيع التالية لتاريخ تلقي الطلب بالفصل، فإنه 6ال ي رفعت أمام ا الدعوى بالفصل خالل 

تحديد ألاسباب ال ي دفعتها إلى هذا التأخير ، وش يمكن للسلطة القضائية للدولة ال ي يوجد بها الطفل أن 

 :من إلاتفاقية، و ي 13ترفض عودته إش في الحاشت الواردة في املادة 

في الوقت أن الشخص أو ال ي ة املقرر ل ا حراسة الطفل لم تكن تمارس هذه الحراسة على نحو فعلي  -

الذي تم فيه تغيير محل إلاقامة أو أن هذا الشخص أو ال ي ة قد وافقت في وقت شحة على هذا التغيير 

 .في محل إلاقامة أو عدم عودة الطفل

 .166وجود خطر جسيم يترصد الطفل في حالة عودته -

 :5222الحماية املقررة للطفل بعد / 5

حقوق الطفل وتكون ملزمة للدول ألاطراف، على  باتت الضرورة ملحة لوضع إتفاقيات دولية تعال 

 :، فكان ألامر كذل  نذكرها كاآلتيعكس سابقتها ال ي تميبت باألهمية وعدم إلالزامية

 

 

                                                           
 .، الخاصة بالجوانب املدنية شختطاف ألاطفال على الصعيد الدولي1485إتفاقية شهاي لسنة  - 166

فقد اكتست الخصومات العائلية طابعا دوليا، أدى الى تفاقم مشكلةخطف ألاطفال الدولي، وتطبية هذه إلاتفاقية في كل  -

 .الداخلية دولة، إذ يتأثر بالقوانين
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 :5222إتفاقية حقوق الطفل لسنة  -

سبتمبر /، دخلت حيب النفاذ في أيلول 1484نوفمبر /تشرين الثاني 25اعتمدت هذه إلاتفاقية في 

تتويج ملا يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية املعنية فكانت بمثابة ، 1445

بحقوق الطفل، شملت على معايير حقوق إلانسان املتعلقة بالطفل، فضال عن كونها تتضمن الحقوق 

ت إلاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية واملدنية والسياسية للطفل، اهتمت أيضا بوضعية الطفل في النباعا

 .دولة في اليوم ألاول ، فكانت بمثابة إلاجماع العالمي 65املسلحة وألاطفال الالج ين، حيث وقعت عليها 

خبير في ميذان  18من إلاتفاقية، تتشكل من  93أنشأ بموجب إلاتفاقية لجنة حقوق الطفل املادة 

 .حقوق الطفل

م وإلاتجار بهم، فقد جاء في وبيع  تجريم خطف ألاطفالفيما يتعلة بنص إلاتفاقية  فيما يخص 

تتخذ الدول ألاطراف جميع التدابير املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ":على مايلي 31نص املادة 

جاءت ". ألاطراف ملنع خطف ألاطفال وبيعهم وإلاتجار بهم عأي غرض من ألاغراض بأي شكل من ألاشكال

ال، كما دعت ألاطراف إلى اتخاذ مجموعة من طفهذه املادة صريحة وواضحة بخصو  جريمة خطف ألا 

وأول ما يؤخذ على هذه إلاتفاقية أنها لم تضع . التدابير على املستوى الوطني والدولي لحظر هذه التصرفات

، واستكماش ل ذه إلاتفاقية من 167نصوصا عديدة تتناسب وخطورة خطف ألاطفال وبيع م وإلاتجار بهم

ملنع  2555العامة البروتوكول إلاختياري امللحة با تفاقية في مايو  أجل سد هذا النقص أصدرت الجمعية

 .168بيع ودعارة ألاطفال واستخدام م في العروض واملواد إلاباحية

 :5225إلاعالن العاملي لبقاء الطفل وحمايته لسنة  -

دة ، في منظمة ألامم املتح1445سبتمبر  35-24صدر هذا إلاعالن عن مؤتمر القمة املنعقد بتاريخ 

بنيويورن، تضمن جدول أعماله بندا واحدا عنوانه ألاطفال ، حيث أشار جديا الى ضرورة أن تولي الدول 

بندا  21اهتماما ملسألة الطفل، وأن تتلرجم ذل  فعليا من خالل سيستها العامة، حيث تضمن هذا إلاعالن 

لدولي وإلاقليمي، كما التمس موسعا على ستتة فقرات، كل ا تهتم بالطفل  وتدعو إلى ضرورة التعاون ا

املؤتمرون دعم منظمة ألامم املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية وإلاقليمية في إطار الج ود الدولية 

الساعية لتأمين رفاه الطفل، كما دعى املنظمات الغير حكومية ألى املشاركة اتعزيز الج ود الدولية املشتركة 

قامت الجمعية العامة برصد التقدم الحاصل والذي تبين من  1446 سبتمبر/أيلول 25وفي . في هذا املجال

                                                           
 .112،  نفسه مخيمر عبد ال ادي، املرجع  عبد العزيز  - 167
البروتوكول إلاختياري امللحة بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال واستغالل م في البغاء واملواد إلاباحية، الذي  - 168

، الذي دخل 2555مايو  21يخ بتار  263/19اعتمد وعرض للتوقيع والتصدية وإلانضمام بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 .2552يناير  18حيب النفاذ في 
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خالله  أن هذا إلاعالن شكل حافزا رئيسيا لتحري  املجتمع الدولي خاصة بعد إلتبام العديد من الدول 

 .169با نضمام له، ووضع أهداف قابلة للقياس فعليا

 :8558إعالن عالم جدير باعأطفال سنة  -

واصل اهتمامه وحرصه على محاربة جريمة بيع ألاطفال وإلاتجار بهم نجد أن املجتمع الدواي ي

، خا  بحماية ألاطفال من هذا النوع من الجرائم، 2552، بإصداره عالم جدير باألطفال لعام اختطافهمو

ج على حماية ألاطفال من كافة إلاسغالل الجنس ي بما في ذل  إلاتجار باألطفال /34حيث نصت املادة 

 .170واختطافهم

حيث تبدو أهمية هذا إلاعالن في وضع خطة للقضاء على هذا النوع من الجرائم، كما تع دت 

 :منه 95الدول ألاطراف على تنفيذ جملة من ألاليات وإلاجراءات الواردة في نص املادة 

 .إتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي  نهاء تل  ألافعال" -

غالل ألاطفال وإيذائهم جنسيا بما في ذل  عن طرية ألانترنت رفع مستوى الوعي بعدم مشروعية است -

 .وإلاتجار بهم ومايترتب على ذل  من آثار ضارة

إتخاذ إجراءات متضافرة على الصعيدين الوطني والدولي لتجريم بيع وخطف ألاطفال واستغالل م  -

نة باملنظمات غير شملت هذه الخطة إلاستعا".  وإيذائهم جنسيا وإلاتجار بهم واملعاقبة على ذل 

 .الحكومية ملكافحة هذا النوع من الجرائم

من بين أهم القوانين الدولية الخاصة بحماية الطفل هو القانون النموذجي لحماية الطفل،  -

، وال دف من وضعه هو حماية الطفل من الصادر عن املركز الدولي لألطفال املفقودين واملستغلين

 :ساءة في املعامالت وإلاستغالل وذل  من خاللمختلف أشكال إلاهمال وإلايذاء وإلا 

 .تحديد مسؤوليات الوالدين وألاسر واملجتمع والدولة في تنش ة ألاطفال ورعايتهم وحمايتهم -

توضيح مختلف التصرفات والتجاوزات ال ي تصل إلى حد إلاهمال وإساءة املعاملة وإلايذاء  -

 .وإلاستغالل

حايا بما في ذل  املساعدات الطبية والنفسية والقانونية وتدابير توفير الخدمات املناسبة لألطفال الض -

 .إعادة تأهيل م ودمج م إجتماعيا ووسائل التدخل والتعويض

                                                           
 .128، بيروت،   (ن.د)، حقوق الطفل ، التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين، 2555غيان خليل،  - 169
، جريمة بيع ألاطفال وإلاتجار بهم، دراسة في قانون العقوبات املصري 2512محمد نور الدين سيد عبد املجيد،  - 170

 .98وإلاماراتي وقوانين مكافحة إلاتجار بالبشر وإلاتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   
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من هذا القانون الخاصة بخطر خطف ألاطفاألو بيع م أو إلاتجار  91/1وبالرجوع إلى نص املادة 

يحظر خطف :"املجتمع نجدها تنصبهم في الفصل الرابع تحت عنوان حماية ألاطفال في ألاسرة و 

 ، "ألاطفال أو بيع م أو إلاتجار بهم ألي غرض وبأي حال من ألاحوال

على خالف إتفاقية حقوق الطفل وإعالن حقوق الطفل بأنه  خطف ألاطفالكما عرفت املادة  

ام السلطة أو نقل للطفل على نحو غير قانوني من محل إقامته بالقوة أو التهديد أو الخداع أو إساءة استخد

إلاغواء إلى مكان يقع تحت سيطرة الشخص القائم على عملية  نقله أو شخص ثالث، وش فرق إن تمت 

عملية نقله أو تس يل ا أو تنسيق ا داخل أرا  ي الدولة  ونقله إليها أو عبرها ، ويدخل في ذل  حاشت 

  .171إلاختطاف إذا كان أحد الوالدين هو القائم بالعملية

 ر املواثيق واملؤتمرات في مكافحة ظاهرة إختطاف ألاطفالدو / رابعا

لقد ساهمت الج ود إلاقليمية إلى جانب الج ود الدولية في التصدي لظاهرة إختطاف ألاطفال، 

وبصدد ذل  أبرمت العديد من املواثية واملؤتمرات املتخصصة بحماية الطفل  الصادرة عن املجتمع الدولي 

 :ستغالل الجنس ي والتجاري لألطفال، فسيتم تناول ذل  وفقا للتاليبغرض مكافحة إلاختطاف وإلا 

 :ميثاق الطفل في إلاسالم/ 5

إن مصدر امليثاق هو اللجنة العاملية للمرأة والطفل، و ي إحدى لجان املجلس إلاسالمي العالمي 

الطفل، و ي تعتمد في عمل ا للدعوة وإلاغاثة، ال ي تعمل على إبراز الرؤية إلاسالمية في قضايا ألاسرة واملرأة و 

 . 172على مرجع أساس ي وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

من هذا امليثاق في الفصل السادس  بعنوان الحماية من املساس  27بالرجوع إلى نص املادة 

ع ، كما له حة الحماية من الخطف والبي...للطفل الحة في الحماية:"بالشرف والسمعة، نجدها نصت على

مايالحظ على نص املادة أنها ركزت على الجوانب ألاساسية من كرامة وحياة الطفل مشيرة إل ". وإلاتجار

 .ضرورة حمايته من إلاختطاف وماينجر عن هذا الفعل من جرائم أخرى 

 :5225امليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان والشعوب لسنة / 8

ه ألاخير على الكرامة إلانسانية وحظر إلاتجار ، حر  هذ27/56/1481لقد تم إقرار هذا امليثاق في 

منه ، حيث جاء النص عاما وشامال لكل ف ات املجتمع العمرية، بما  51باألشخا  ،وذل  بموجب املادة 

في ذل  الطفل ، كما تضمن امليثاق إلتبام الدول بحماية الطفل، بتقديم تقرير حول التدابير التشريعية أو 

 .الحريات والحقوق ال ي يعترف بها هذا امليثاقذها بهدف تحقية أي تدابير أخرى تم اتخا

                                                           
 .املرجع السابة، الخاصة بخطر خطف ألاطفال أو بيع م أو إلاتجار بهم، من القانون النموذجي لحماية الطفل،91املادة  - 171
 .316لي إلانساني، دار ال دى للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر،   في القانون الدو  املرأة والطفل، حقوق 2556لعسري عباسية،  - 172
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 :5225امليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان ورفاهية الطفل لسنة / 3

، جاء لحماية 24/11/1441، بدأ العمل به في 1445تم إقرار هذا امليثاق في أديس أبابا في جوان 

فال، خاصة أطفال إفريقيا من مختلف أنواع إلاعتداءات خاصة إلاستغالل ال ي يتعرضون ل ا نتيجة ألاط

إلاضط اد، فكان ل ذا امليثاق أهمية خاصة باعتباره أول املواثية ال ي أقرت نصوصا خاصة بإختطاف 

ش سيما  التشريعية  ألاطفال وإلاستغالل الجنس ي والبيع، كما ألزم الدول ألاطراف بضرورة اتخاذ التدابير 

منه والخاصة بالبيع وإلاتجار والخطف، نجدها أكدت  24ملنع حدوث تل  الجرائم، وبالرجوع إلى نص املادة 

إختطاف أو بيع أو إلاتجار في  -:تتخذ دول أطراف هذا امليثاق إلاجراءات املناسبة ملنع: "على ذل  بقول ا

... " شخص بما في ذل  آلاباء أو ألاوصياء القانونيين للطفلألاطفال ألي أو في أي من ألاشكال من قبل أي 
173. 

 :5229املؤتمر العاملي ألاول ملكافحة إلاستغالل الجنس ي والتجاري لألطفال لسنة / 1

أن تضعا قضية خطف وإلاستغالل الجنس ي  1446كان لوقع حادثتين منفصلتين حدثتا عام 

فا  هتمام العالمي باختفاء بنتين بلجيكيتين في الثامنة لألطفال من صميم الرامج الحكومية والسياسية، 

، واكتشاف جثتيهما في آب من نفس السنة، قد أفضيا إلى "جولي لو جون وميليسا روسو"من عمرهما 

القبض على  املختطف واملغتصب  الذي سبقت إدانته، وإزاحة الستار عن قصة من قصص إختطاف 

 .يهم ألغراض  جنسية عبر قارة أوروباالبنات وإلاعتداء عليهم وإلاتجار ف

ففي نفس الش ر اجتمع امل ات من ممثلي الحكومات ومندوبي ألامم املتحدة والناشطين في مجال 

حقوق الطفل فضال عن الباحثين وألاطفال والشباب ومسؤولي وسائط إلاعالم العاملية، في ستوك ولم في 

 .تغالل ألاطفال ألغراض تجاريةالسويد لعقد املؤتمر العالمي ألاول املعني بإس

جدول أعمال "حيث اتفة املندوبون في هذا إلاجتماع على مخطط من مخططات العمل وهو 

، فقد عملت الدول "إعالن ستوكهولم"وأيضا على إلتبام  شامل ودعوة للكفاح يتمثالن في " ستوكهولم

طفال، حيث جاء البند ألاول من هذا املشاركة في هذا املؤتمر على محاولة وضع حد لإلستغالل الجنس ي لأل 

إلاعالن بدعوة لوضع خطة محلية وطنية وإقليمية من أجل القضاء على هذا إلاستغالل، كما أشار إلاعالن 

باملوازات مع حماية ألاطفال من كل أشكال إلاستغالل الجنس ي إلى دعم إدماج ألاطفال ضحايا هذا 

 .174إلاعالن إلاستغالل وهذا ماجاء به املبدأ الثاني من

                                                           
، جريمة بيع ألاطفال وإلاتجار بهم، دراسة في قانون العقوبات املصري وإلاماراتي وقانون إلاتجار 2512محمد نور الدين عبد املجيد،  - 173

 .19ضة العربية، القاهرة،  بالبشر وإلاتفاقيات والبروتوكوشت الدولية، دار النه
174
المؤتمر العالمي األول لمناهضة ومكافحة اإلستغالل الجنسي لألطفال ألغراض تجارية، المنعقد بمدينة ستوكهولم،السويد، في  - 

 .7992أغسطس  17-01الفترة من 
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فكان  املؤتمر الدولي ألاول قد عقد بالتعاون مع منظمة ألامم املتحدة لحماية ألاطفال 

حيث شكل هذا املؤتمر طفرة في . دولة ومنظمات غير حكومية معنية بالطفل 122بمشاركة " اليونيسيف"

حكومات هذه ال ي ات مجال محاربة ظاهرة إلاستغالل الجنس ي لألطفال إذ كانت املرة ألاولى ال ي تحشد 

فتبع هذا املؤتمر تحركات دولية، أسفرت عن إتفاقية  ج ودها على قدم املساواة، ومنظمات دولية ومحلية

ملحاربة ظواهر بيع ألاطفال ودعارة ألاطفال والصور وألافالم الخليعة ال ي تعرض لألطفال، كما تضمنت 

 .س الظاهرةملنظمة العمل الدولية بروتوكوش حول نف 182إتفاقية 

 :8555املؤتمر العاملي الثاني ملكافحى إلاستغالل الجنس ي والتجاري لألطفال لسنة / 0

، الذي سبقته سلسلة من إلاجتماعات 2551في اليابان في عام " بيوكوهاما"إنعقد هذا املؤتمر العالمي 

لة باستعراض إلاقليمية أفضت إلى وضع خطط للعمل متعلقة بكل ج ة، حيث قام املندوبون ذو الص

 ".يوكوهاما العالمي"، وأيضا تعزيز تمسك م بإلتبام"ستوك ولم"التقدم املحرز في مجال تنفيذ جدول أعمال 

 :حيث تمثلت خطة عمل هذا املؤتمر في

الوقوف على التعديالت والتحسينات ال ي قامت بها العديد من الدول في مجاشت مختلفة منذ انعقاد  -

 .ستغالل الجنس ي والتجاري لألطفالاملؤتمر ألاول ملكافحة إلا 

تحسين املواج ة ضد بغاء ألاطفال، بما تحويه من إستراتيجيات وخطط قومية ودولية واستحداث  -

 .تشريعات وطنية ودولية جديدة لتجريم هذا الفعل

إنعقد إجتماع عالمي مرة أخرى من أجل تبادل الدروس والتجارب والتحقة من  2558وفي عا م 

املحرز، وتدعيم إلالتبامات والقدرات، والبحث في صور إلاستغالل الجنس ي فيما وراء حدود مدى التقدم 

ألاشكال التجارية ال ي تناولتها املؤتمرات السابقة، وتقوية عملية مكافحة إلاستغالل الجنس ي لألطفال بكل 

 .175صوره

املؤتمر العالمي الثالث " ازيلريو دي جانيرو بالبر "نوفمبر نظم في / تشرين الثاني 28-21وفي الفترة من 

املعني بمكافحة إلاستغالل الجنس ي لألطفال واملراهثين والذي يبدأ في الكثير من عمليته بالخطف 

 .وإلاستدراج بكل الوسائل املعروفة

 :في مكافحة  جريمة اختطاف ألاطفال دور املنظمات الدولية/ خامسا

                                                           
 25-17، في الفترة مابين "اليابان-يوكوهاما"املؤتمر العالمي الثاني ملكافحة إلاستغالل الجنس ي لألطفال املنعقد بمدينة  - 175

 .2551ديسمبر 
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ات الدولية في محاربة جريمة إختطاف ألاطفال، ش يمكن إنكار الدور الكبير الذي تلعبه املنظم

وإعادتهم الى بلدانهم وذويهم، سنركز على أهم منظمتين في العالم، لعبتا الدور ألاكبر في تحرير ألاطفال 

 .املختطفين وكذا إعاتهم الى أهاليهم، وكذا القبض على املجرمين القائمين على هذه الجرائم الشنيعة

 :للشرطة الجنائية في مكافحة  جريمة اختطاف ألاطفال دور املنظمة الدولية/ 5

مما أدى إلى  أصبح العالم قرية صغيرة بسبب الانفتاح العالمي بتطور وسائل الاتصال واملواصالت،

ألامر الذي  دفع بالدول الى إبرام إتفاقيات فيما بينها من أجل التصدي للجريمة   تزايد  الجرائم الدولية

وتعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم، وذل  من خالل ( كجريمة خطف ألاطفال)حدود املنظمة العابرة لل

ج از ألانتربول الذي يقوم بدور فعال في مكافحة الجريمة وتسليم املجرمين، وهو عمل من أعمال التعاون 

 ، 176الدولي في مجال العدالة الجنائية

ن يكون باتفاق مبرم بين الدولتين وبالنسبة لجريمة اختطاف ألاطفال فإن موضوع تسليم املجرمي

على مرتكبي الجرائم، وجريمة إلاختطاف من الجرائم املنظمة العابرة للحدود، خاصة بعد ظ ور الجرائم 

 .املستحدثة كا تجار باألشخا  وتجارة ألاعضاء، والسياحة الجنسية ويعد الطفل أهم مورد ل ذه التجارة

خطف ألاطفال ، من خالل تشديد إلاجراءات ألامنيةفي  يتمثل دور الانتربول في التصدي لجريمة

املوانئ واملطارات ، والحدود الدولية وتكثيف مراقبة عبور ألاطفال الذين تم خطف م والحاملين لجوزات 

سفر مزورة، باستخدام وسائل حديثة ومتطورة يصعب الكشف عنها من قبل شرطة الحدود، مما يتطلب 

ها ، ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود، ش سيما الاختطاف، من خالل على الدول التعاون فيما بين

 :ألانتربول ودوره في البحث والتحري ، ونلخص دور هذه املنظمة في آلاتي

 .خلة آلية تبادل املعلومات والوثائة عن ألاشخا  واملنظمات إلاجرامية في كافة أنحاء العالم -

مة املنظمة وتجسيد رؤوس هذه ألاموال، خاصة وأن إلاتجار في تعقب مداخيل وأموال عصابات الجري -

 .ألاطفال واستغالل م أصبح يضا ي تجارة املخدرات

 .177تزويد الدول ألاعضاء في املنظمة باملعلومات حول ألاشخا  املشتبه بهم -

 :دور منظمة اليونسيف في حماية الطفل من جريمة إلاختطاف/ 8

، ومنذ بدايتها 1496حماية الطفل حول العالم منذ نشأتها عام  لعبت هذه املنظمة دورا بارزا في

كوكالة  غاثة ألاطفال، وقد تطورت هذه الوكالة لتصبح في الوقت الراهن القوة الرائدةفي حماية الطفل 

على مستوى العالم، تستعين في عمل ا بالنصو  واملعايير ال ي نصت عليها إتفاقيات حقوق الطفل، تقوم 

                                                           
176
-دراسة مقارنة-، األحكام الموضوعية واإلجرائية للجريمة المنظمة في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة0229محمد علي سويلم،  - 

 .979، بين التشريع واالتفاقيات الدولية والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعي، مصر، ص 
177
 .797، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ص (دراسة تحليلية)، الجريمة المنظمة 0222محمد البريزات، حماد  - 
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ا من التقارير السنوية أهم ا تقرير وضع الطفل في العالم، وتقرير مسيرة ألامم، وتكمن أهمية بإصدار عدد

كما تقوم الوكالة . 178هذه التقارير في احتوائها على دراسات وإحصائيات تغطي كافة مجاشت حقوق الطفل

يغ الحكومات وألاسر بالتشجيع على مصادقة البروتوكولين امللحقين با تفاقية الخاصة بحقوق الطفل،وتبل

واملجتمعات من أجل لفت إلانتباه اتجاه احترام الحقوق وتدعيم املساعي املبذولة في هذا املجال، كما تدعم 

 .179لجنة حقوق الطفل املعنية برصد ومتابعة  تنفيذ الدول ألاطرافا تفاقية وبرتوكوشتها إلاختيارية

طفال في التشاد مثال، حيث أكدت على كما يظ ر دور هذه املنظمة بخصو  جريمة اختطاف ألا 

أن أي عملية تهدف لنقل ألاطفال يجب أن تتمتع بالشفافية وعلى املحققين معرفة مكان أقارب ألاطفال 

 .180املختطفين املتواجدين بالتشاد

 نليات إلاجرائية  الدولية املتبعة في جريمة إختطاف ألاطفال: املحور الثاني

رعاية وحماية خاصة بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي ، وبما أن  ملا كان الطفل يحتاج إلى

كما تم . 1429ضرورة الحماية هذه نص عليها إلاعالن املتعلة بحقوق الطفل الصادر  في جنيف لسنة 

، الذي اعتبر القاعدة ألاساسية والقوة الدافعة 1498إلاعتراف بها في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان عام 

من املعاهدات وإلاتفاقيات الدولية كما وضحنا سابقا، فإن الجمعية العامة أصدرت إعالن  إلى العديد

حقوق الطفل، ورغم أهمية هذا ألاخير إش أنه جاء خاليا من أي وسيلة ملزمة، لتنفيذ الحقوق الواردة به 

مة للدول وش ولم يأت بوسيلة رقابية لضمان تنفيذ تل  الحقوق ، فأصبح بذل  بمثابة توصية غير ملز 

إش أنه تم تدارن ألامر عن طرية استحداث آليات جديدة . 181تحمل ا أي مسؤولية في حال عدم الالتبام بها

 :بدل تل  التقليدية ، خاصة على النطاق إلاجرائي وهذا سيتم توضيحه من خالل العناصر التالية

 :طاف ألاطفالإلاجراءات املستحدثة على املستوى الدولي ملكافحة جريمة إخت/أوال

بظ ور كل تل  آلاليات الدولية سابقة الذكر في املحور ألاول، ال ي كانت اللبنات ألاولى نحو توجيه 

املجتمع الدولي نحو إلاهتمام بالطفل، وحمايته من أي إعتداء قد يقع عليه، عن طرية إصدار وإبرام 

م بذات املوضوع وعلى رأس ا الع د الدولي مواثية واتفاقيات دولية وأخرى إقليمة، وغيرها من آلاليات، تهت

                                                           
املواثية والاتفاقيات الدولية، مجلة املنتدى القانوني، العدد السادس، كلية في حقوق الطفل ،2554فريد علواش،  - 178

 .113يضر، بسكرة،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ
، على الساعة 51/51/2522: تاريخ إلاطالع html-www.unicef.org/arabic/crc/34726.34813 : املوقع إلالكتروني - 179

58:14. 
 : ، منشور على املوقع إلالكتروني"بحالة جيدة اليونسف تقول أن ألاطفال املختطفين في تشاد"مقال  تحت عنوان  - 180

  news.un.org/ar/story/2https:// 54:25: ، على الساعة51/51/2522: تاريخ إلاطالع. 
وبات املصري وإلاماراتي ، جريمة بيع ألاطفال وإلاتجار بهم، دراسة في قانون العق2512محمد نور الدين عبد املجيد،  - 181

 .19وقانون إلاتجار بالبشر وإلاتفاقيات والبروتوكوشت الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  

http://www.unicef.org/arabic/crc/34726-34813.html
http://www.unicef.org/arabic/crc/34726-34813.html
https://news.un.org/ar/story/2
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، أيضا امليثاق 1484، إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1466الخا  بالحقوق املدنية والسياسية لسنة 

، وال ي بمجيئها تم استحداث آليات جديدة لحماية وترقية 1474إلافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 

 :سنبين ذل  من خالل النقاط التاليةحقوق الطفل خاصة من الناحية إلاجرائية، و 

 :5299إلاجراءات املستحدثة في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة / 5

في الجزء الرابع منه  على إنشاء  1466أقر الع د الدولي الخا  بالحقوق املدنية والسياسية لسنة 

، ال ي ركزت في 182الفقرة ألاولى منه  28املادة طبقا لنص "باللجنة املعنية بحقوق إلانسان"لجنة تسمح 

فحواها على حماية الطفل من كل أنواع إلاعتداءات ال ي قد تقع عليه، أهم ا جريمة إلاختطافوما قد ينجر 

 .عنها من جرائم ش تقل خطورة عن ألاولى

 :لذل  سنوضح كل مايتعلة بهذا الاجراء املستحدث من خالل مايلي

عضاء في هذا الع د ويطلة عضوا من بين مواطني الدول ألا  18ون اللجنة من تتك : تشكيلة اللجنة -

مع ضرورة  يشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة في ميدان حقوق إلانسان،، 183خبراءعليهم تسمية 

وش يجوز أن تضم اللجنة أكثر من  واحد من  إشران ذوي الخبرة القانونية من بين هؤشء ألاعضاء،

ولة، مع مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية املختلفة، مواطني أي د

حيث يتم تعيينهم عن طرية إلانتخاب  بطرية إلاقتراع السري، لوشية مدتها أربع سنوات ويجرى 

مة، إلانتخاب لنصف أعضاء اللجنة كل سنتين في مقر ألامم املتحدةأثناء الدورة السنوية للجمعية العا

علما أنه يمكن إعادة إنتخاب نفس ألاثضاء لعضوية أخرى ملدة أربع سنوات ألكثر من مرة، أما كيفية 

الفقرة ألاولى من الع د الدولي لحقوق إلانسان املدنية 39، 33، 32إجراء الانتخابات فقد حددتها املواد 

 .184والسياسية

شد بها أعضاؤها، لتركز على أنهم  يعملون إعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية أخالقية يستر  :عمل اللجنة -

بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدولتهم، لذل  يجب أن تكون إلاجراءات محايدةسياسيا، بعيدا 

عن إلانحياز، كما أن النظام الداخلي للجنة يضفي الطابع الرسمي ل ا، وعليه ش يجوز ألي عضو أن 

ح املشاركة في شكوى مقدمة في إطار البروتوكول يشترن للنظر في أي تقرير تقدمه  دولته  أو ح 

إلاختياري وتكون موج ة ضد بلده، وفي حال تخوف عام لوجود تحيب يجوز ألحد ألاعضاء أن يرده عن 

 .   املشاركة بخصو  هذا الشأن 

                                                           
املعتمد واملعروض للتوقيع والتصدية والانصمام بموجب قرار د الدولي الخا  بالحقوق املدنية والسياسية،  الع - 182

مارس /آذار 23: ، وتاريخ بدء النفاذ1466ديسمبر /كانون  16املؤرخ في ( 21-د) ألف 2255الجمعية العامة لألمم املتحدة 

1476. 
 .12،   (1التنقيح ) 11اللجنة املعنية بحقوق الانسان، نحيفة الوقائع رقم : حقوق الانسان املدنية والسياسية - 183
 .12، 15منه، املرجع السابة،    39، 33، 32، 24، 28الع د الدولي للحقوق املدنية والسياسية، خاثة املواد  - 184



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 157  

تعقد اللجنة ثالث دورات السنة وتدوم كل دورة ثالثة أسابيع، وتعقد عادة في  :إجراءات سير عملها -

جويلية وفي /مارس، وفي مكتب ألامم املتحدة  في جنيف بسويسرا في تموز /ألامم املتحدة، في آذارمقر 

عضوا  12أكتوبر، كما يجوز عقدها في مكان آخر باقتراح من الدول ألاعضاء، فإن /تشرين ألاول 

اء، يشكلون النصاب ولكل عضو صوت واحد، كما تعمل اللجنة للوصول إلة قرارات بتوافة جميع آلار 

وفي حال عدم التوافة يلجأ أعضاء اللجنة إلى إجراء التصويت الذي يشترن فيه الحاضرون، وعادة 

عضو كغرفة أولية معنية باتخاذ القرارات  11مايسبة كل دورة إجتماع واحد للفرية املتألف عادة من 

ختياري، ويجوز ل ذا املقدمة في إطار البروتوكول إلا ( كشكوى إختطاف ألاطفال)بشأن الشكاوى الفردية 

الفرية قبول كل الشكاوى، أما قرارات عدم القبول  بشأن ألاساس املوضوعي للشكوى  تتنتقل للجنة 

 .185بكامل هي تها ملناقشتها والبت فيها في الجلسات العامة للجنة 

املدنية يتمثل دورها في مراقبة ورصد تنفيذ إلالتبامات الواردة في الع د الدولي للحقوق  :دور اللجنة -

 :والسياسية، من جانب الدول ألاطراف، وعليه سيتم توضيح دورها كاآلتي

ولكل عضو دور خا ، فم مة رئيس اللجنة تكمن في تولي املسؤولية العامة عن  :مهام أعضاء اللجنة -

تصريف أعمال اللجنة، أما النواب الثالث فيع د إليهم إعادة التقرير السنوي الذي يقدم من اللجنة 

 :الجمعية العامة، واملقررين الثالث فلكل منهم معين ألداءم مة محددة تتمثل فيإلى 

م مته تكمن في تسجيل الشكاوى الجديدة املقدمة املقرر الخاص املعني بالبالغات الجديدة، -

وتناول أي مسألة أولية مثل الطلبات املقدمة شتخاذ تدابير مؤقتتة  بموجب البروتوكول إلاختياري 

، قد تلزم ملنع وقوع ضرر ش يمكن إصالحه  في قضية معروضة على اللجنة، وتتحقة في أن للحماية

 .تكون الشكوى متضمنة وقوع جريمة خطف ألاطفال

م مته رصد تنفيذ قرارات اللجنة بشأن ألاساس املوضوعي للقضايا املقرر الخاص املعني باملتابعة، -

 .الفردية

 :تقوم باملهام التالية :مهمة اللجنة -

تلقي وبحث التقارير الواردة من الدول ألاطراف، بخصو  التقدم الذي تحرزه الدول من حيث  -

، كما يتم تقديم هذه التقارير مرة كل أربع أو خمس التدابير  املكفولة لحماية ألاطفال من أي اعتداء

مجال  سنوات أو أقل، كما يحة للجنة طلب تقديم التقارير من دولة تعاني من أزمات واضحة في

حقوق إلانسان وقد يكون خارج الدورة املحددة، كما تتحقة من حالة تفش ي جريمة اختفاء ألاطفال 

 .وبأرقام محسوسة في دولة ما

وضع التعليقات العامة، ال ي تهدف إلى مساعدة الدول ألاعضاء في إعطاء مفعول ألحكام الع د، عن  -

 .وإلاجرائية للدول بهذا الشأن طرية تقديم تفاصيل أكبر بشأن إلالتبامات الجوهرية

                                                           
 .19، 13، 12اللجنة املعنية بحقوق الانسان، املرجع السابة،   : حقوق الانسان املدنية والسياسية - 185
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تلقي وبحث الشكاوى الفردية، دائما في إطار البروتوكول إلاختياري، تقدم من طرف أشخا  يدعون  -

  ،   186إنتهاكات لحقوق م املنصو  عليها في الع دمن جانب إحدى الدول ألاطرافأو داخل الدولة ذاتها

 :5222في إتفاقية حقوق الطفل  إلاجراءات املستحدثة/ 8

كما هو معلوم أن هذه الإلتفاقية تتضمن قواعد ملزمة للدول ألاطراف، فهي تعتمد على ما تصدره 

الدول ألاطراف من تشريعات تخاطب  بها ألافراد، مقررة  لحقوق ملزمة ال ي تعتبر جزءا من القانون 

 .187الداخلي  للدول العضو

جراءات الالزمة لحماية الطفل من كل وعليه ألزمت إلاتفاقية هذه الدول  وضع كل التدابير وإلا 

أشكال إلاعتداء، ووضع برامج إجتماعية فعالة لتوفير الدعم الالزم للطفل، وتحديد حاشت إلاساءة له، 

 .188وإلابالغ عنها وإلاحالة بشأنها والتحقية فيها،  ومتابعتها وتدخل القضاء عند إلاقتضاء

تتخذ الدول ألاطراف جميع "على  31ل في مادتها كما ركزت إلاتفاقية على جريمة إختطاف ألاطفا

التدابير املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ألاطراف ملنع اختطاف ألاطفال ألي غرض من ألاغراض أو بأي 

فكان النص واضحا وصريحا، على ضرورة إتخاذ إلاجراءات الفعالة والالزمة لتفادي ". شكل من ألاشكال

 .189وقوع تل  الجرائم

 :ا عن إلاجراءات املستحدثة في إطار هذه إلاتفاقية بخصو  حماية الطفل يكمن في  ما يليأم

من إلاتفاقية، فهي لجنة تتكون من  93هذا مانصت عليه املادة  :إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل -

عضوا، تنتخبهم الدول من بين رعاياها وترشح  18عشرة خبراء أما العضوية في اللجنة تصل إلى 

صا واحدا منهم، ثم تنتخب اللجنة باشقتراع السري مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، يجرى شخ

 .إلانتخاب كل سنتين في مقر ألامم املتحدة

تعقد اللجنة إجتماعات عادة بمقر ألامم املتحدة، تعمل على مراقبة تطبية إلاتفاقية من  :عمل اللجنة -

مور عن طرية إصدار تعليقات عامة دورية على مواد خالل تقديم التوجيهات بشأن تفسيرها لأل 

إلاتفاقيةوالقضايا ال ي تتناول ا، كما تعقد أياما للمناقشات العامة، وعلى الدول تقديم تقارير إلى 

اللجنة عما تحرزه من تقدم  تطبيق ا ألاول ملضمون الاتفاقية خالل سنتين  من مصادقتهاشعلى هذه 

تتابعة، كل خمس سنوات ، توضح فيها كل تقدم فعلي وكذا كل العراقيل ال ي ألاخيرة، ثم تليه تقارير م

                                                           
 .16اللجنة املعنية بحقوق الانسان، املرجع السابة،   : حقوق الانسان املدنية والسياسية - 186
 .36، 39سابة،   محمد نور الدين سيد عبد املجيد، املرجع ال 187
، أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصدية والانضمام بموجب قرار حقوق الطفلاألامم املتحدة ل من إتفاقية  54و  59املادة  - 188

 .58، 53،  1484نوفمبر /تشرين الثاني 25املؤرخ في  21-99الجمعية العامة لألمم املتحدة 
 .11املرجع السابة،    ،1484من إتفاقية حماية الطفل لسنة  31املادة  - 189
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، والحاجة لقيام الدول ألاطراف إلى رصد إعمال حقوق الطفل 190تواج  ا بخصو  ذل  التطبية

بطريقة منهجية عن طرية وضع نؤشرات مناسبة ( بمافيها املاسة بحرية الطفل بسبب إلاختطاف)

 . 191ملوثوقةوجمع البيانات الكافية وا

، هو أما إلاجراءات املستحدثة بخصوص سير عمل اللجنة  واملعمول بها في جريمة اختطاف ألاطفال

تشجيع التاعون الدولي في اختصاص ا مع أج زة ألامم املتحدة، وكذل  إجراء تقديم البالغات، وإجراء 

 :التحري وسنوضح ذل  على النحو التالي

بما فيها الوكاشت املتخصصة ومنظمة ألامم املتحدةللطفولة   ،تحدةفتح املجال أمام أجهزة ألامم امل -

وغيرها، وللجنة أن تدعو تل  ال ي ات لإلستفادة من خبرائها، كذل  لتقديم تقارير عن تنفيذ 

إلاتفاقية، كما تحيل اللجنة إليها أية تقارير من الدول ألاطراف لطلب املشورة أو املساعدة التقنية أو 

أو املالحظات، كما يجوز أن توص ي بأن تطلب الجمعية العامة  إلى ألامين العام، إجراء لإلقتراحات 

دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددةتتصل بحقوق الطفل، ووللجنة أن تقدم إقتراحات وتوصيات 

ف من هذه إلاتفاقية وتحال على أية دولة طر  91، 99عامة تستند إلى معلومات تلقتها عمال باملادتين 

، هذه إلاجراءات  192.معنية وتبلغ للجمعية العامة ، مصحوبة بتعليقات الدول ألاطراف إن وجدت

يستند إليها في التقارير املتضمنة شختطاف ألاطفال املقدمة أمام اللجنة، كما أصبح من املمكن أن 

ن تجرى تحقيقات في تنظر اللجنة  في الشكاوى الفردية ال ي يدعى فيها حدوث إنتهاكات لإلتفاقية، على أ

وتنشر املالحظات الختامية 193.إلادعاءات املتعلقة بحدوث إنتهاكات خطيرة من بينها إختطاف ألاطفال

 .على املأل لتمكين وسائل إلاعالم وإلاتصال وجماعات املجتمع املدني من ممارسة الضغط ملمارستها

إختياريا ، متعلة بإجراء  وتوكوال بر  حيث اعتمدت الجمعية العامةإستحداث إجراء تقديم البالغات،  -

تقديم البالغات، وهو السماح لألطفال عن طرية أوليائهم وكل من تربط م بهم عالقة، بتقديم شكوى 

بخصو  إنتهاكات لحقوق م املقررة بموجب إلاتفاقية وبوتوكوليها ألاول والثاني، هذا البروتوكول يعزز 

، كما يجوز تقديم البالغات  194فل ومنها جريمة إلاختطافويكمل آلاليات الوطنية املعنية بحماية الط

من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعة يخضعون لوشية دولة طرففي الاتفاقية أو في البروتوكولين ألاول 

                                                           
 .21، 25من إتفاقية حقوق الطفل، املرجع السابة،    99، 93املادة  - 190
، ألامم املتحدة، نيويورن، 91، امللحقرقم 63تقرير لجنة حقوق الطفل، الجمعية العامة، الوثائة الرسمية، الدورة  - 191

2558   ،36. 
 .22، 21ابة،   من إتفاقية حقوق الطفل، املرجع الس 91املادة  - 192
رصد حقوق الطفل، لجنة حقوق إلانسان، ألامم املتحدة، حقوق إلانسان، مكتب املفوض السامي، شوهد بتاريخ  - 193

 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx: على املوقع 19:92على الساعة  35/59/2522
، املنعقد خالل 66/138ل املتعلة بإجراء تقديم البالغات، بموجب القرار البروتوكول إلاختياري شتفاقية حقوق الطف - 194

، بناء على توصية اللجنة، وباعتماد مجلس حقوق إلانسان، بموجب 2511ديسمبر / كانون ألاول  14في  84الجلسة العامة 

 .2519أبريل /، ودخل حيب التنفيذ في نيسان2512وفتح باب التوقيع في  ،2511يونيو /حزيران 17/18قراره 
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ويمكن للجنة بعد تلقي البالغ  ولو كان متعلة بخطف ألاطفال  وقبل الوصول لقرار بشأن . 195والثاني

يل للدولة الطرف املعنية أن تنظر على وجه إلاستعجال في إتخاذ ما تتقتضيه أسس املوضوعية، أن تح

، وفي حال قبول 196الضرورة في ظروف استثنائيةمن تدابير مؤقتة  تجنبا لوقوع لضرر ش يمكن جبره

البالغ من طرف اللجنة دون الرجوع إلى الدولة املعنية، أن توجه أليها وبسرية وفي أقرب وقت ممكن، 

تقدم الدولة الطرف للجنة تفسيرات  أو بيانات مكتوبة، توضح  فيها املسألة وسبل إلانصاف في على أن 

 .197أش ر 6غضون 

من اللجنة بغرض إنهاء النظر في البالغ، ول ا أن تطلب من الدولة   كما يتم اللجوء إلى التسوية الودية

 198.اللجنة لتوصيات ال ي أعدتهااملعنية تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير املتخذة إستجابة ل

، في حال تلقي اللجنة ملعلومات موثوقة تفيد بوقوع إنتهاكات جسيمة منصو  عليها في إجراء التحري  -

إلاتفاقية وبروتوكوليها، تدعو الدولة الطرف املعنية يجريمة إلاختطاف  إلى التعاون مع ا في فحص 

ال ي  من شأنها مساعدة عضو أو أكثر  جراء تحر . املعلومات وإبداء املالحظات بشأنها، دون تأخير

وتقديم تقرير عاجل إليها، وقد يشمل التحري إلانتقال إلى مكان الجريمة بسرية  وبموافقة الدولة 

 .199الطرف

وبعد إلانتهاء من التحريات  تقوم اللجنة بإرسال إلاسنتاجات للدولة املعنية مشفوعة بتعليقات 

أش ر، بعدها تقرر اللجنة بعد مشاورات مع  56قدم مالحظاتها في ظرف وتوصيات، وعلى الدولة أن ت

الدولة، بإدراج بيان موجز بنتائج كل ذل  ضمن تقريريها، وبعد املددة املحددة تدعو اللجنة الدولة إلى 

 .إبالغ ا بالتدابيراملتخذة إستجابة للتحري وكذا معلومات أخرى  إضافية عن أي تدبير اتخذته

جنة بموافقة الدولة أن تحيل إلى هي ات ألامم املتحدة املختصة، بشأن البالغات كما يجوز لل

والتحريات املتعلقة بجريمة إلاختطاف، ألخذ املشورة أو املساعدة للوصول إلى قرار شتخاذ قرار صائب  من 

 . 200حيث وضع تدابير دولية تساعد الدول للتقدم  في مجال حماية الطفل

 :5225ثة في امليثاق إلافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة إلاجراءات املستحد/ 3 -

من هذا امليثاق، نجد تنص صراحة أن الدول ألاطراف في هذا امليثاق،  24بالرجوع إلى نص املادة 

وفي شقه إلاجرائي نص امليثاق على  إنشاء لجنة . 201عليها أن تتخذ التدابير  املناسبة ملنع إختطاف ألاطفال

                                                           
 . 51من البروتوكول إلاختياري الثالث، نفس املرجع،    51املادة  - 195
 .56من البروتوكول إلاختياري الثالث، نفس املرجع،    56/1املادة  - 196
 .57من البروتوكول إلاختياري الثالث، نفس املرجع،    58املادة - 197
 .58املرجع،   من البروتوكول إلاختياري الثالث، نفس  11املادة  - 198
 .54من البروتوكول إلاختياري الثالث، نفس املرجع،    13املادة  - 199
 .11، 15، 58، من البروتوكول إلاختياري الثالث، نفس املرجع،   11، 19، 13املواد  - 200



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 161  

ه الطفل، تابعة ملنظمة الوحدة إلافريقية لتعزيز وحماية ورفاه الطفل وال ي سنتناول ا بشأن حقوق ورفا

 :على النحو التالي

على دعم وحماية الحقوق املنصو  عليها ضمن هذا امليثاق، خاصة إجراء تعمل اللجنة  :عمل اللجنة -

وتنظيم إلاجتماعات  عمليات التقييم املتعلقة باملشاكل إلافريقية في مجال حماية حقوق الطفل، 

وتشجيع املؤسسات الوطنية للعمل في هذا املجال، وإبداء وج ات نظرها وتقديم توصيات إلى 

الحكومات عند  إلاقتضاء، وكذا التعاون مع ألاج زة وال ي ات املختصة في هذا املجال، مع متابعة 

ة من قبل الدول ألاعضاء، تطبية نصوص ا ، وأبرز ماتقوم به هذه اللجنة هو تلقي التقارير الدوري

 :وتلقي البالغات بخصو  انتهان حقوق الطفل، كما تختص بالتحقية ويكون ذل  كاآلتي

كل ثالث سنوات من قبل الدول ألاعضاء بخصو  تنفيذ أحكام امليثاق وعلرض تقديم التقارير،  -

 .202التقدم املحرز في مجال حماية الطفل

البالغ أمام اللجنة، إذا تعلة ألامر باختطاف ألاطفال، من قبل يتم اللجوء إلى تقديم تقديم البالغات،  -

فرد الولي أو أي شخص آخر له صفة أم ش، أو جماعة خاصة ممثلي املجتمع املدني، أو يكون مقدما من 

 .هي ة ألامم املتحدة في أحد أج زتها املختصة بحماية حقوق الطفل

الدولة الطرف ذات الصلة بالجريمة ،كل بحيث يحة للجنة أن تطلب من القيام بالتحقيقات،  -

 .203املعلومات ذات الصلة بالحة املنته ، ول ا أن تستخدم الوسيلة املناسبة في التحقية 

 :السياسة العقابية في جريمة اختطاف ألاطفال على املستولى الدولي/ ثانيا

للسياسة  إن السياسية العقابية في تةقيع الجزاء على مرتكب الجريمة، ماهو إش تطبية

الجنائية  ال ي تعنح بتحديد الجزاءات ، فتجريم فعل الاختطاف لألطفال يقابله مباشرة وجود جزاء 

، ف ذه السياسة العقابية تسعى إلى تحديد ال دف من توقيع العقوبة، وذل  باشتران السلطات 

 ا في نصو  الثالث التشريعية والقضائية ثم التنفيذية في كل مراحل العقوبة، بداية بتشريع

فهي تعتمد في تطبيق ا على الشة املوضوعي والشة . قانونية ثم إخراج ا إلى الواقع ثم تنفيذها

 .إلاجرائي للعقوبة

، ال دف منها هو الردع العام، ش بد أن تكون العقوبة مناسبة للفعل إلاجرامي املرتكب  :الشق املوضوعي/ 5

يمة إخطاف ألاطفال يراعى في تحديد العقوبة  إشم الجاني ، وفي جر 204منعا شرتكاب هذا الفعل أو تكراره

                                                                                                                                                                      
 .11،  24/11/1444، الذي بدأ العمل به في 1445قي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة ير فامليثاق إلا  - 201

202
 .25،   1445قي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة ير فامليثاق إلا من  31مادة ال - 

 .21،   1445من امليثاق إلافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة  99/1املادة  - 203
204
 .99ص ، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، دار هومة، الجزائر، 0270لخميسي عثامنية،  - 
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الخاطف، فيصبح ألالم هنا ليس الغرض بل هو الوسيلة  دران الغاية ألاساسية  وال ي تتمثل في حماية 

مصلحة الطفل من اختطافه وتحقية الردع العام من خالل منع الغير من القيام بذل  الفعل، وكذا 

، ويتحقة 205الل إصالح الجاني الخاطف أو است صاله إذا لم يكن قابال لإلصالحتحقية الردع الخا  من خ

ذل  باملساس ببعض حقوقه الشخصية وأهم ا الحة في الحياة عندما تمارس عليه عقوبة إلاعدام والحة 

فأصبحت بذل  عقوبة إلاعدام  ي . 206في الحرية عند زجه في الحبس أو السجن أو في ذمته املالية بالغرامة

شد نوع من العقوبات املقررة لجريمة خطف ألاطفال، ولكن يبقى تفعيل ا مرتبط بما يتماش ح والاتفاقيات أ

 .الدولية وماتتضمنه القوانين املحلية للدول ألاعضاء في إلاتفاقية

 ا يتمثل في التنفيذ  العقابي  الذي يحقة العدالة بمظ ريها ألاخال ي وإلاجتماعي، وتنظيم :الشق إلاجرائي/ 8

ألوضاع قانونية بالغة ألاهمية تتصل بمدأ تفريد العقوبة، ففرض القانون مشروعية التنفيذ بانصياع 

أج زة العدالة املنوط بها عملية التنفيذ ملا يفرضه القانون من ضوابط وقيود لوضع الضمانات الكافية 

نوني، سواء بسبب وقوع للحيلولةدون تعرض املحكوم عليه لإلنتقا  من حقوقه وحرياته، بشكل غير قا

وتجدر إلاشارة الى أن تطبية إلاجرائية . 207ألاج زة املعنية في الخطأ خالل التنفيذ أو التجاوز أو التعسف

القانونية في توقيع  وتنفيذالجزاء على مرتكبوا جريمة إختطاف ألاطفال، مرتبط با جراءات املعتمد في كل 

ما هو متفة عليه بين الدول ضمن إلاتفاقيات الدولية  دولة طرف، بعد استالم ا للمجرمين، او حسب

 . امللزمة وغيرها

 :موقف املواثيق الدولية من عقوبة إلاعدام/ 8

لقد أخذ إلغاء عقوبة إلاعدام حيبا واسعا في املحافل و املؤتمرات الدولية نتيجة لضغوطات 

ليب و إجراءات إلغاء عقوبة إلاعدام املنظمات ال ي تدعو  إلى حماية حقوق إلانسان، لذا فقد اختلفت أسا

في املواثية الدولية، ف نال  من يضية في تطبيق ا و يحيط ا بضمانات و شروط، ومنها من يقر بإلغائها 

 .كلية، و لقد نادى الكثير من أنصار  حقوق إلانسان بإلغاء عقوبة إلاعدام 

اتخذت الجمعية العامة بها قرارا  1414و في الدورة الرابع عشرة ل ي ة ألامم املتحدة املنعقدة سنة 

دعت فيه املجلس إلاقتصادي و إلاجتماعي إلى القيام بدراسة في موضوع  عقوبة إلاعدام و أثر إلغائها على 

، و قد قرر هذا املجلس القيام بدراسة عرضت بعد ذل  على لجنة استشارية خاصة من الخبراء 208إلاجرام

                                                           
205
 .22، 21، محكمة الجنايات، منشأة المعارف، مصر، ص 7999عبد الحكم فودة،  - 
206
 .029ص الجزائر،  دار هومة،، 73، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة 0273، أحسن بوصقيعة - 
207
الطبعة األولى، الدار العلمية الدولية ، التنفيذ الجزائي، دراسة تحليلية تأصيلية، 0271أحمد محمد براك، ساهر إبراهيم الوليد،  - 

 .79، 72للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ص 
الطبعة ألاولى،  مع د الدراسات العربية العالية الجامعة  ، نحو قانون عقابي موحد للبالد العربية،1462حسن جميل،  - 208

 .321العربية، مصر،   
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، كما كرس الع د 1463209معاملة املذنبين في اجتماع ا سنة و          و املختصين في الوقاية من الجريمة 

الدولي الخا  بالحقوق السياسية و املدنية فكرة إلغاء عقوبة إلاعدام من خالل البروتوكول إلاختياري 

 الثاني امللحة بالع د الدولي للحقوق املدنية و السياسية و املتعلة بإلغاء عقوبة إلاعدام، و يظ ر ذل  من

ش يعدم أي شخص خاضع للوشية القضائية لدولة  طرف  في هذا :" منه و ال ي  تقول  1خالل نص املادة 

 .210"البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة  لغاء عقوبة إلاعدام داخل نطاق وشيتها القضائية

دي الحضر العالمي تنا 2557للجمعية العامة سنة  62كما قدمت الامم املتحدة قرار الجلسات 

صوت مؤيد ب  44قد صادفت اللجنة الثالثة ال ي تتناول قضايا إلانسان بمعدل و  لتطبية عقوبة إلاعدام،

 18للتصويت عليه في  العامة ، و قد رفع  إلى الجمعية2557نوفمبر 11حالة امتناع  في  33معارض، مع  12

دولة، و امتنعت  98القرار، و صوتت بالضد  دولة صوتها في صالح مشروع 151، و قد أعطت 2557ديسمبر 

دولة أخرى، و أصدرت الجمعية العامة قرارا غير ملزم، و طلبت الجمعية العامة من الدول ألاعضاء أن  31

تبنت غالبية الدول قرارا ثانيا ينادي بتعلية تنفيذ  2558، و في 211تعلة تطبية العقوبة مع دراسة إلغائها

دولة صوتها في صالح مشروع  151جمعية العامة لألمم املتحدة، و قد أعطت عقوبة إلاعدام وذل  في ال

 . 212دولة أخرى  31دولة بالضد و امتنعت  98القرار، و صوتت 

 :خاتمة

، في آلاونة ألاخيرة  ومع امتداد إن جريمة خطف ألاطفال أثارت الرعب داخل ألاوساط إلاجتماعية

الطفل، تحولت معه لتصبح جريمة عابرة للحدود، ما جعل هذه الجريمة إلى جرائم أخرى بقصد استغالل 

الج ود الدولية تتكاتف ساعية إلى وضع تدابير وعقوبات كافية لحماية الطفولة من ظاهرة إلاختطاف، 

ويظ ر ذل  من خالل التعاون الدولي في إبرام إتفاقيات ومعاهدات دولية ل ذا الشأن، وكذا إصدار مواثية 

ة تهدف للوقاية وردع هذه الجريمة، دون أن ننس ح دور املنظمات الدولية في التصدي ودولية وأخرى إقليمي

 . ل ا

 :التالية لنتائجومن خالل ماسبة توصلنا إلى ا

                                                           
، 137، دراسات معمقة في الفقه الجنائي املقارن، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،   1483عبد الوهاب حومد،  - 209

138. 
ختياري الثاني امللحة بالع د الدولي الخا  بالحقوق املدنية والسياسية بهدف العمل على إلا  املادة ألاولى من البروتوكول  - 210

 99/ 128ام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة إلغاء عقوبة إلاعدام، اعتمد وعرض للتوقيع والتصدية وإلانضم

 .51،   1441جويلية / تموز /11، دخل حيب التنفيذ في 1484ديسمبر / كانون ألاول  11املؤرخ في 
، تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقية الردع الخا  للمحكوم عليهم، الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء 2516.زهرة غضبان، - 211

 .64، 48  ة، مصر القانوني
  ، عقوبة إلاعدام في الفقه والقانون الدولي، الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 2511عقبة خضراوي،  - 212

115. 
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جريمة إختطاف ألاطفال من أخطر الجرائم نظرا لجسامتها وتعدد الفاعلين على ارتكابها وألاضرار ال ي  -

 .تلحق ا بالطفل

 .نزع  الطفل وإبعاده، وقد يكون هذا الفعل باستعمال العنف والتهديدتقوم هذه الجريمة بمجرد  -

الحماية الجنائية املقررة للطفل من جريمة إلاختطاف غير كافية، فالنصو  القنونية جاءت عامة  -

 .وشاملة في أغلبها

 .العقوبات املقررة وخاصة عقوبة إلاعدام، إن كانت ذات أهمية على الورق ش قيمة ل ا في الواقع -

ملكافحة هذه الجريمة شبد من تكاثف الج ود الدولية أكثر للتركيب على الجانب العقابي أكثر منه جانب  -

 .موضوعي، بوضع إستراتيجية فعالة في الداخل والخارج

 : لتوصياتبناء على هذه النتائج نقترح بعض ا

أكثر بالطفل وتوعيته،  التوعية والتحسيس بخطورة هذا النوع من الجرائم داخل املجتمعات لإلهتمام -

 .بكل الوسائل املتاحة

 .وضع سياسة عقابية صارمة تحقة فكرة الجزر العام لكل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة -

التطبية الفعلي لعقوبة إلاعدام قد يكون من أهم ألاساليب العقابية والردعية ال ي قد تحد من هذه  -

 .الجرية والتجرأ على فعل ا

 .املجتمع املدني من خالل إبراز ألانشطة ال ي يقوم بها وهذا دعما للج ات الرسميةتفعيل دور  -

ضرورة تفعيل التكفل النفس ي  لألطفال الضحايا، وإعادة إدماج م تفاديا لتحول م إلى مجرمين بسبب  -

 .ماوقع عليهم

ة حدوث القيام بتمارين تطبيقية تحاكي حاشت إختطاف ألاطفال وتفعيل مخطط الطوارئ في حال -

 .إختطاف

إلاستفادة من تجارب الدول الرائدة ال ي تعاني من إستفحال الظاهرة كالوشيات املتحدة ألامريكية، ال ي  -

 .الذي ساهم في العثور على العديد من ألاطفال املختطفين  AMBER ALERTتعمل بواسطة مخطط 

دانية ملعرفة دوافع القيام بها القيام بدراسة سوسيونفسية ملرتكبي هذه الجرائم واعتماد دراسة مي -

 .وأسباب إنتشارها وكيفية معالجتها
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 :صادرقائمة امل

 :إلاتفاقيات والتقارير/ أوال

 :إلاتفاقيات الدولية/ 5

الع د الدولي الخا  بالحقوق املدنية والسياسية، املعتمد واملعروض للتوقيع والتصدية  .1

 16املؤرخ في ( 21-د)ألف  2255دة والانصمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتح

 .1476مارس /آذار 23: ، وتاريخ بدء النفاذ1466ديسمبر /كانون 

 .21/15/1485، سارية التطبية من تاريخ 1485إتفاقية شهاي لسنة  .2

،  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصدية 1484إتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل لسنة  .3

تشرين  25املؤرخ في  21-99عامة لألمم املتحدة رقم وإلانضمام بموجب قرار الجمعية ال

 .1484نوفمبر /الثاني

إلاتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق الطفل، ال ي صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة،  .9

 .52/54/1445، ال ي دخلت حيب النفاذ في 25/11/1484بتاريخ 

لي الخا  بالحقوق املدنية والسياسية بهدف ختياري الثاني امللحة بالع د الدو إلا  البروتوكول  .1

العمل على إلغاء عقوبة إلاعدام، اعتمد وعرض للتوقيع والتصدية وإلانضمام بموجب قرار 

، دخل حيب 1484ديسمبر / كانون ألاول  11املؤرخ في  99/ 128الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 .1441جويلية / تموز /11التنفيذ في 

عتمد بأديس أبابا في يوليو ، امل1445قوق الطفل ونحته ورفاهيته لسنة امليثاق إلافريقي لح .6

 .24/11/1444الذي بدأ العمل به في ، 1445

البروتوكول إلاختياري امللحة بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال واستغالل م في البغاء  .7

قرار الجمعية العامة  واملواد إلاباحية، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصدية وإلانضمام بموجب

 .2552يناير  18، الذي دخل حيب النفاذ في 2555مايو  21بتاريخ  263/19رقم 

 11اللجنة املعنية بحقوق الانسان، نحيفة الوقائع رقم : حقوق الانسان املدنية والسياسية .8

 .(1التنقيح )

، ألامم 91لحقرقم ، امل63تقرير لجنة حقوق الطفل، الجمعية العامة، الوثائة الرسمية، الدورة  .4

 .2558املتحدة، نيويورن، 

شتفاقية حقوق الطفل املتعلة بإجراء تقديم البالغات، بموجب الثالث  البروتوكول إلاختياري  .15

، بناء على 2511ديسمبر / كانون ألاول  14في  84، املنعقد خالل الجلسة العامة 66/138القرار 

، 2511يونيو /حزيران 17/18بموجب قراره توصية اللجنة، وباعتماد مجلس حقوق إلانسان، 

 .2519أبريل /، ودخل حيب التنفيذ في نيسان2512وفتح باب التوقيع في 
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 :التقاريرالدولية/ 8

املؤتمر العالمي ألاول ملناهضة ومكافحة إلاستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجلرية، املنعقد  .1

 .1445أغسطس  31-27بمدينة ستوك ولم،السويد، في الفترة من 

، في "اليابان-يوكوهاما"املؤتمر العالمي الثاني ملكافحة إلاستغالل الجنس ي لألطفال املنعقد بمدينة  .2

 .2551ديسمبر  25-17الفترة مابين 

تقرير مفوضة ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان عن اختطاف ألاطفال في إفريقيا، تنفيذ قرار  .3

حقوق -"مجلس حقوق إلانسان"، املعنون 2556مارس /راملؤرخ في آذا 65/211الجمعية العامة 

 .من دول ألاعمال املؤقت 52الدورة الرابعة، البند  -الطفل

 :إتفاقيات دولية عبر الوقع/ 3

رصد حقوق الطفل، لجنة حقوق إلانسان، ألامم املتحدة، حقوق إلانسان، مكتب املفوض  .1

 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx: السامي، على املوقع

 :القوانين/ 1

الفصل  بهم، طفال أو بيع م أو إلاتجار لقانون النموذجي لحماية الطفل، الخاصة بخطر خطف ألا ا .1

، الصادر عن املركز الدولي لألطفال "حماية ألاطفال في ألاسرة واملجتمع"الرابع تحت عنوان 

 .2513، املفقودين

 :املواقع إلالكترونية/ 0

  html-www.unicef.org/arabic/crc/34726.34813 : قع إلالكترونياملو  .1

، منشور على "اليونسف تقول أن ألاطفال املختطفين في تشاد بحالة جيدة"مقال  تحت عنوان  .2

   //:news.un.org/ar/story/2https  : املوقع إلالكتروني

 :املراجعقائمة 

 .، الجزائرهومة ،  دار 19الطبعة  ، الوجيب في القانون الجزائي العام،2519أحسن بوصقيعة،  .1

، التنفيذ الجزائي، دراسة تحليلية تأصيلية، 2517أحمد محمد بران، ساهر إبراهيم الوليد،  .2

 .مية الدوليةللنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألاردنالطبعة ألاولى، الدار العل

، رسالة ماجستير، جامعة ، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري 2511بلقاسم سويقات،  .3

 .قاصدي مرباح، ورقلة

، نحو قانون عقابي موحد للبالد العربية، الطبعة ألاولى، مع د الدراسات 1462حسن جميل،  .9

 .ية العالية الجامعة العربية، مصرالعرب

دار الثقافة للنشر  ،، الطبعة ألاولى(دراسة تحليلية)، الجريمة املنظمة 2558حماد محمد البريزات،  .1

 .والتوزيع، ألاردن

http://www.unicef.org/arabic/crc/34726-34813.html
http://www.unicef.org/arabic/crc/34726-34813.html
https://news.un.org/ar/story/2
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 .، محكمة الجنايات، منشأة املعارف، مصر1446عبد الحكم فودة،  .6

خطوة إلى ألامام أم إلى الوراء، ، إتفاقية حقوق الطفل، 1443عبد العزيز مخيمر عبد ال ادي،  .7
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 ي النصوص الدولية وإلاقليمية واملحليةحماية حقوق الطفل من الاختطاف ف

 

 قنان سهيلة  طالبة السنة الثانية دكتوراه             مراد ريمة طالبة السنة الثانية دكتوراه   

 ، الجزائر 58السكان والصحة جامعة الجزائر                                       ، الجزائر  58السكان والصحة جامعة الجزائر 

 :                                                                                                         صامللخ

تعتبر من الجرائم الخطيرة ال ي شغلت حيث  ،آلاونة ألاخيرة في املجتمع تنامت ظاهرة خطف ألاطفال في      

صارت محل انظار الكثير  من الباحثين واملتخصصين  دالرأي العام سواء على املستوى املحلي أو العالمي فق

ة في املجاشت القانونية ومحل عناية من طرف املسؤولين في الندوات واملؤتمرات، وبهذا نقارب إشكالي

ما  ي آلاليات الدولية واملحلية لحماية ألاطفال من الاختطاف؟ ولإلجابة : املوضوع من خالل التساؤل آلاتي

اعتمدنا املنه  التحليلي في تحليل مختلف النصو  القانونية املحلية و إلاتفاقيات  عن هذه إلاشكالية

 :الدولية وقد توصلنا في الدراسة إلى مايلي 

 ل م بحمایة الطفل وتضمن تهتم ال ي النصو  من العدید برمته، يالدول املجتمع في الج ود الدولية كرست-

 وقوتها طبيعتها حیث من تتفاوت النصو  ختطاف، هذهالا  من حمایته بینها ومن الحقوق  من مجموعة

الدولية  والاتفاقيات( 1414، اعالن حقوق الطفل 1429اعالن جنيف )إلالزامية ومن حيث إلاعالنات 

 (.1484اتفاقية شهاي، اتفاقية حقوق الطفل )

 هذه ال ي كرست النصو  من العدید نجد بحیث الطفل، حقوق  بحمایة والعربية إلافريقية الدول  اهتمت -

 العربي حقوق الطفل وميثاق ،1445 سنةل ورفاهيتهالطفل  لحقوق  إلافريقي املیثاق بینها من نذكر الحمایة

 .1983 لسنة

كما أن املشرع الجزائري ذهب للبحث عن كيفية التصدي والحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال من خالل  -

م فعل الاختطاف م ما كان صفته، والعقاب من ج ة إلاجراءات الجزائية والعقابية فقام من ج ة بتجري

 .ملكافحة جريمة اختطاف ألاطفال كما تختلف طبيعة العقاب باختالف نوع جريمة الاختطاف

يستعدي على  مماواسع لزالت في انتشار رغم النصو  الدولية واملحلية املخصصة ملجابهة هاته الجريمة     

ات جديدة واستراتيجية محكمة ومضبوطة ملعالجة الظاهرة آلي عامة والجزائر خاصة اتباعالدول 

من تطبية صارم لقانون كتخصيص محاكم قضائية خاصة بالطفولة، وفيما يخص معاقبة املجرم شبد 

 .بأقص ح حدودهالعقوبات 

  .اختطاف، جريمة، طفل، ميثاق، اتفاقية، قانون العقوبات: الكلمات املفتاحية
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Summary: 

   The phenomenon of child kidnapping has recently grown in Algerian society, as it is considered 

one of the serious crimes that preoccupied public opinion, whether at the local or international 

levels. This phenomenon has become the focus of the attention of many researchers and 

specialists in legal fields and the attention of officials in seminars and conferences. Thus, we raise 

the problem of the issue through the following question: What are the international and local 

mechanisms to protect children from kidnapping? In order to answer this problem, we adopted 

the Analytical Approach in analyzing the various local legal instruments and international 

agreements. In the study, we found the following : 

- The international efforts have been devoted to the entire international community, where 

many texts have been issued that concern the protection of the child and guarantee them a 

set of rights, including protection from kidnapping. Furthermore, these instruments vary in 

their mandatory nature and force, in terms of declarations (Geneva Declaration 1924, 

Declaration of the Rights of the Child 1959) and international conventions (Hague 

Convention, 1989 Convention on the Rights of the Child). 

- The African and Arab countries have been interested in protecting the rights of the child, as 

we find many texts that devote this protection, and we mention, for example, the African 

Charter on the Rights and Welfare of the Child of 1990, and the Charter of the Rights of the 

Arab Child for the year 1983. 

- The Algerian legislator also went to search for how to confront and limit the phenomenon of 

child abduction through penal and punitive procedures. On the one hand, he criminalized 

the act of kidnapping, whatever its description, and enacted punishment on the other hand 

to combat the crime of child abduction. The nature of the punishment also varies according 

to the type of kidnapping crime. 

Despite the international and local texts dedicated to confronting this crime, it is still 

widespread and exacerbated, which makes countries in general and Algeria in particular 

threatening to adopt new mechanisms and a comprehensive strategy to address and limit 

this phenomenon, such as allocating judicial courts for children. As for the punishment of the 

criminal, it is necessary to strictly apply the penal code and to its maximum limits. 
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 :مقدمة

 فلـم الاختطـاف، جـرائم ظـاهرة تفشـ ي فـي مباشـرا تـأثيرا لـه كـان البشـرية عرفته الذي والسريع ال ائل التطور  إن   

 فـخ يتفـادى جعلتـه التجربـة مـن قسـط لـه الراشـد لبـالغا الشـخص كـان فـإذا الصـغار، وش الكبـار منهـا يسـلم

 إيذائـه فـي الجنـاة يتفـنن سـ ال صـيدا منـه جعـل وسـماحته وببرائتـه الصـغير الطفـل فـان كبيـرة بنسـبة الجريمـة

 اختطـاف وجريمـة .اختطـاف م هـو ألاطفـال ترويـع فـي الجنـاة يسـتعمل ا ال ـي الجبانـة ألاسـاليب ومـن بـه وإلايقـاع

 فـإذا املجتمعـات، مـن مجتمـع منهـا يخلو فال إلانسان، خلة أن منذ قديمة واقعة فهي حديثة،بال ليست ألاطفال

إذ   أيضـا، واقعـة حقيقـة الجريمـة تطـور  فـإن واقعـة حقيقـة املجتمعـات مـن مجتمـع أي فـي الجريمـة وجـود كـان

الظـاهرة ث أصـبحت ظـاهرة يوميـة واضـحة للعيـان، وان كانـت للمجتمعـات العـبء الكبيـر فـي تحمـل ثقل ـا، حيـ

 اختطـاف ظـاهرة النتـائج والعواقـب وألاضـرار، وتمثـل حيـث مـن الجـرائم أخطـر مـن  ـي آلان بصـددها نحـن ال ـي

 الحلقـة لكونـه نظـرا املجتمـع، بهـا املجـرم يخاطـب ال ـي ألاداة الطفـل يمثـل حـين فـي الجريمـة أشـكال أحـد ألاطفـال

 عن الظاهرة بهاته الخاصة ألارقام والنسب وتكشف غةواملراو  الحيل بفنون  بعد تختبر لم ال ي والبراءة ألاضعف

 الحيـاة وجعلـت باشنقسـام، اللحمـة الاجتماعيـة غـائر يهـدد وشرخ الاجتماعية، القيم سلم في سحيقة هوة وجود

 شـرائح ا بجميـع ألاسـر نفـوس فـي الخـوف والرعـب بـذل  وبعثـت النفسـية والصـدمات لل ـزات معرضـة العامـة

 مـن بـالغ اهتمـام محـل أصـبح الـذي ألاكبـاد ألامـر فلـذات تمـس الشـنيعة السـلوكياتو  ألافعـال هـذه وأن خاصـة

 وغيـر الرسـمية والدوليـة، الوطنيـة مـن املؤسسـات العديـد جعـل مـا عديـدة، أصـعدة وعلـى متعـددة، ج ـات

 هـو ألاطفـال إن اختطـاف قلنـا إن ش نبـالغ ولعلنـا الطفـل، بحقـوق  املسـاس محاربـة علـى اليـوم تعمـل الرسـمية،

 آليـات إيجـاد الضـروري  مـن أصـبح ألاخيـرة هـذه تنـامي الـراهن، ومـع الوقـت فـي الطفـل حقـوق  علـى ألاع ح لجريمةا

فــي ســالمته وحريتــه فالحريــة حــة مكفــول فــي كافــة التشــريعات والقــوانين، وردع بــراثن الجــرائم  الطفــل تحمــي

عبــرة ملــن يعتبــروا، وقــد عملــت  الــذين انعــدمت مــنهم روح إلانســانية  بتطبيــة علــيهم أقصــ ح العقوبــات ليكونــوا

كـل هي ـات املجتمــع الـدولي عامــة والـوطني جاهــدة للتصـدي ل ــذه الظـاهرة الشــنيعة ال ـي تنتهــ  حقـوق البــراءة 

من خالل انشاء مؤسسات دوليـة منهـا مؤسسـة ألامـم املتحـدة وال ـي بـدورها بـإعالن اتفاقيـات مواثيـة لحمايـة 

هذه املشكلة العامليـة ودراسـة مختلـف الاجتهـادات الدوليـة منهـا إلانسان عامة والطفل خاصة، وللوقوف على 

 :  وإلاقليمية كذل  الوطنية طرحنا التساؤل التالي

 على مختلف املستويات؟ ألاطفال اختطاف جريمة ومكافحة للوقاية املرصدة نليات هي ما

 شانها من ال ي جرائم من لحدل جاهدة تسعى ال ي ال ي ات عن من دراستنا هذه الكشف وقد كان ال دف       

 إقرارهـا تـم ال ـي وإلاجرائيـة العقابيـة القانونيـة النصـو  جمـعبا ضـافة إلـى  الاختطـاف خاصـة الطفـل إيـذاء

ر وقـد اعتمـدنا املـنه  التحليلـي وذلـ  ملـا تمليـه أهـداف وطبيعـة الدراسـة، حيـث للخطـ املعـرض الطفـل لحمايـة

 (.دولي، إقليمي، محلي)ة املتعلقة باملوضوع   في ش ح املستويات بواسطته يتم عرض وتحليل املواد القانوني
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 :دراسة املوضوعأسباب وأهمية 

ان القيــام بـــأي دراســـة أســـباب تـــدفع بالباحـــث باختيـــار موضــوع دراســـة عـــن غيرهـــا مـــن الدراســـات، ومـــا دفعنـــا 

 :للولوج والبحث في هذه مجموعة من ألاسباب نوليها فيما يلي

 كـان الاعتـداء إذا خاصـة يصـيبه، قـد مكـروه أي مـن وحمايتـه سـالمته فـي الطفـل بحـة الجـازم الاعتقـاد -

 أي بدون  حياته تصل  نهاء مشينة وغايات أغراض لتحقية يهدف والديه كنف من ونزعه حريته على

 .مبرر أي وبدون  حة وجه

 .الحياة و ي إلانسان عند ما بأغلى البحث هذا وضوع م اتصال -

 .على املستوى ولم تقتصر على بلد من غيره الظاهرة ل اته املخيف التبايد -

 .اقتصاديا اجتماعيا، سياسيا، سواءً  الظاهرة ل اته السلبية التأثيرات -

 الاعتبار بعين وأخذها عليها املتحصل النتائج من الاستفادة إمكانية -

 قـدم وقديمة ةموجود بل مستحدثة غير جريمة ألاطفال أما فيما يخص أهمية الدراسة فإن ظاهرة اختطاف

 مـا لالنتبـاه، وملفـت ورهيـب كبيـر بشـكل وتفشـت اسـتفحلت ألاخيـرة آلاونـة فـي أنهـا يجـب ذكـره ما لكن إلانسانية،

 فـي كافـة بالغـة أهميـة أكسـبها مـا ألاطفـال، وأهـالي ألوليـاء خاصـة الشـاغل والشـغل السـاعة جعل ـا موضـوع

 حـد إلـى تصـل أخـرى  مـن اعتـداءات يصـاحبها ومـا ألاطفال اختطاف حاشت عدد تزايد خالل من وذل  ألاصعدة،

 ألافـراد، لـدى ال لـع والخـوف حالـة مـن زاد مـا هـذه الجريمـة علـى إلاعـالم تركيـب وأيضـا بـارد، بـدم أرواح ـم إزهـاق

 املجتمـع الــدولي عامـة واملجتمـع املحلــي خاصـة داخــل العــام التــوازن والاسـتقرار شخـتالل أدى الــذي الشـ يء

 الـذي أوليـائهم حضـن مـن ونـزع م الصـغار فلـذات أكبادنـا تمـس الشـنيعة والسـلوكيات الألافعـ هـذه أن باعتبـار

 آلاثار خاصة الاختطاف، خالل من تحقيق ا الخاطف يسعى تحقية مآرب قصد وإخفائهم الطبيعي، مكانهم هو

 . الشخصية تكوين مرحلة في أنه باعتبار والنفس ي العقلي تكوينه في الطفل على هذه الاعتداءات عن املترتبة

 مـن بـد ش الحـالي، وقتنـا فـي شسـیما املجتمـع فـي القلـة تثيـر ال ـي الجـرائم مـن ألاطفـال اختطـاف جريمـة باعتبـارو 

ســنقف علــى كــل مصــلح فيهــا علــى  ، كــون هــذه ألاخيــرة مصــطلح مركــببشــأنها الــواردة التعريفــات إلــى التطــرق 

 :وال ي سنوليها كالتالي حدي

 :الطفل: اوش  

ي اللغــة هــو الصــغير مــن كــل شــ يء ســواء مــن النــاس أم مــن الــدواب، ويكــون الطفــل بلفــظ واحــد الطفــل فــ: لغةةة

 .للمذكر واملؤنث والجمع ويقال له طفل ح ح يحتلم، وقيل إن الطفل هو املولود ح ح البلوغ

  ش يء كل من الصغير يعني تشديده مع الطاء بكسر الطفلو 
ً
، أو كان عينا

ً
 نراالصغي يعني ةلوالطف والطفل حدثا

 حـين طفـل يـدعى الصـبي يـثم ال ابـن قـال طفـل،هـو  أيضـا وحشـية كـل وولـُد  املولـود، والطفـل أطفـال، والجمـع

 .213مليحت أن إلى أمو بطن من يسقط
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 481   ،)ن.س .د (القاهرة، التوفيقية، الثامن، املكتبة لجزءا .العرب لسان املنظور، ابن  
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 .بعـد بـالكالم ينطـة لـم مـن وتعنـي " Infant " الالتينيـة مـةلك مـن مشـتقة " Enfant " الفرنسـية بالغـة طفـل مـةلوك
214 

 املتحـدة ألامـم اتفاقية إطار في " الدقاق السعيد محمد "الدكتور  اقترح ذل  ءضو على: حسب القانون الدولي

في إلاسكندرية فـي  املنعقد الطفل لحقوق  املتحدة ألامم اتفاقية مشروع حول  القومي املؤتمر في الطفل، لحقوق 

 إذا إش عشـرة ةالثامنـ سـن ح ـح إنسـان كـل هـو الطفل" :التالي التعريف ،1988 نوفمبر 21-23الفترة املمتدة من

 "215.أقل سنا بلده قانون  حدد

أن الطفل هو انسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـر سـنة  25/11/1484وعرفت اتفاقية حقوق الطفل املؤرخة في 

مـا لـم يبلـغ سـن الرشـد قبـل ذلـ  بموجـب القـانون املنطبـة عليـه، كمـا نـص امليثـاق الافريقـي فـي املـادة الثانيـة 

 .216يقل عمره عن الثامنة عشر سنة من الجزء ألاول هو كل انسان

منـه بـأن القاصــر  95/2يعـرف القـانون املـدني الجزائــري للطفـل للمـادة : تعريةف الطفةل فةي القةانون الجزائةةري 

 .من لم يتجاوز سنة التاسعة عشر سنة

ومن ثم فإن الطفل في القانون الجزائري هو من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة، وعليه فصغير السن يشمل  

 .طفل والقاصر معاال

أن الطفـل هـو الشـخص  1466يونيـو  8املؤرخ في  1466لسنة  116من ألامر  94وكما يستخلص من املادة    

 . 217الذي لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة

 :الجريمة: اثاني

 مف ـوم وهـو للجريمـة، الاجتمـاعي بـاملف وم تسـميته علـى العمـل جـرى  آخـر مف ـوم إلاجـرام علـم فـي للجريمـةو     

 امتنـاع يخـالف أو سـلون فعـال فـي الجريمـة التقليدية يحصـر في صيغته ألاخير إذ القانوني، املف وم عن يختلف

 218.جنائيا جزاء يرتكبه ملن جنائية ويتقرر  قاعدة

 الجريمة، جوهر لتف م يكفي ش يجوز إنكارها، ش بأهمية تسم وإن ف و النقد، لبعض التعريف هذا تعرض وقد

 علـى قاصـر تعريـف إذن ف ـو الجنائيـة القانونيـة والقاعـدة معينـة بـين واقعـة الرابطـة يـانب حـد عنـد يقـف إذ

 .فحسبه الناحية الشكلية
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دار الجامعة الجديدة،  معاملته الجنائية في الضوء الانشقاقية الدولية،حقوق الطفل و ، 2557خالد مصطفى ف مي،    

 .13إلاسكندرية،  
215
، ماجستير، جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية حقوق الطفل في التشريع الجنائي، 2551نصيرة جبين،  

  .21الجزائر،   قسنطينة، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة إلاسالمية، قسم الفقه وأصوله،
216

، درا الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في الضوء الانشقاقيةخالد مصطفى ف مي،    

2557   ،13. 
217

مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة ورقلة، الحماية الجزائرية للطفل في القانون الجزائري، ، 2515بلقاسم سويقات،   

 .21الجزائر،  
218

 .23الجامعة الجديدة للنشر، إلاسكندرية،   أصول علم الاجرام القانوني،، 1449سليمان عبد املنعم سليمان، . د  
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 ألاساسـية العناصـر تضـمن إذا كـامال إش يكون  ش تعريف ا فإن لذل  اجتماعية إنسانية واقعة الجريمة كانت وملا

 إلاجـرام ألبحـاث علـم محـورا وجعلـه للجريمـة انونيالقـ املف ـوم اسـتعارة ممكنـا يكـن ولـم .مضـمونها تكـون  ال ـي

 :لسببين وذل 

 .والعقاب بالتجريم املشرع على تدخل وجودها في سابقة إنسانيا واقعيا سلوكا بحسبانها الجريمة أن :ألاول 

 السلطة عن صادرة " جنائية "ذل  قاعدة في ووسيلته "القانوني شكل ا " للجريمة أعطى الذي هو التدخل ف ذا

 السلون عناصر خوا  معرفة عن تغني ش الجنائية القاعدة كما أن الجوهر، محل يحل ش والشكل تشريعيةال

 .مجردة لغوية صياغات محض في مختبلة  ي كما ش ألاشياء حقائة في  ي كامنة كما إلاجرامي

 علـم يتبنـاه الـذي دففال ـ .قانون العقوبات في الجريمة عن تختلف إلاجرام للعلم كموضوع الجريمة أن :الثاني

 بالوقوف ذل  يتم أن يتصور  وش تفسيره ومحاولة ووصفه السلون ذاته، تحليل هو الجريمة دراسة من إلاجرام

 يسعى هو إذ ذل ، يتجاوز  إلاجرام علم طموح بينما .مجردة كحقيقة الجريمة يعرف الذي املف وم القانوني عند

مف ـوم  عـن البحـث مـن إذن منـا  فـال "اجتماعيـا كائنـا " لفاعـلا هـذا كـان وملـا خـالل فاعـل، مـن الفعـل لتفسـير

 .219اجتماعي

 : ا الاختطافلثثا

 .واستالب سرعة في ألاخذ يعني" خطف "مصدر من مشتة اللغة في فاشختطاف

  .سرعة في أخذه هو الش يء وخطف 

 .ورجل جدا ضعيف وهو الطاء، وكسرة الخاء إتباع على والطاء الخاء بكسر خطف

 220 .به ذهب أي يخطفه وخطفه البصّر، ق البر وخطف طف،خا :خيطف

 من الذئب اختطفه ما على يطلة ما ذل  فمن املصدر نفس من اشتقت وألقاب أسماء قديما العرب أطلة كما

 هو يهمنا ما ولكن .خطفا الصيد تختطف ألنها الطيور  بعض على الخاطف اسم أطلة حية، و ي الشاة، أعضاء

 من اشتة ما

  221.الفاسة اللص الرجل على " الخاطف" اسم أطلة حيث .واملجرمين إلاجرام موضوع في "خطفال" مصدر 

 .السلب أو وألاخذ السري  الفعل على يقوم أنه اللغوي  الاختطاف تحديد في ونالحظ

 البـرق  خطـف ويقـال واختلسـه واسـتلبه بسـرعة وأخـذه بـه جـذب خطفـا والشـ يء سـريعا مـر وخطفانـا خطـف

 222.واسترقه السمع فوخط به وذهب البصر
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 .953، مؤسسة نوفل، لبنان   2ط دروس في العلم الجنائي،، 1487مصطفى العوجي،    
220

، دار 11بد الحميد هنداوي، جع: تحقيةاملحكم املحيط ألاعظم، ، 2555أبو حسن علي بن إسماعيل بن سيدة املرس ح،   

 ، 188الكتب العلمية، بيروت،  
221

، دار الفكر، 1املجلد التاسع، ط لسان العرب،، 1445ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور إلافريقي،  

 76. 
222

، درا 1، ط1إبراهيم جفال، جزء: تحقية املخصص البن سيدة كامال،، 1446أبو الحسن علي بن إسماعيل بن املرس ح،  

 .364أحياء التراث العربي، بيروت  
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 :الاختطاف في علم القانون 

 اسـتخدام بسـبب وذلـ  القـانون، عليه يعاقب إجرامي فعل هو الخطف أن إلاجرام وعلماء القانون  فق اء ويرى 

 علـى ألاوليـاء حقـوق  املختلفـة القـوانين َوتكُفـل مع ـا، مشـروعة غيـر عالقـة إقامـة أو امـرأة امـتالن بغيـة القـوة

 أقل املخطوفة الفتاة سن كان إذا سن، أما أّية في عقليا مرضا املريضة وكذا عاما، 18 عن هاسن يقّل  ال ي البنت

 أخـذ أنـه علـى القانونيـة الناحيـة مـن الاختطـاف وعـرف .قاصـرا يعتبرهـا مـن القـوانين مـن فكثيـر عامـا 16 مـن

 نقل ":بكونه أيضا فعر  كما شرعية، سلطة عليه ل م عمن وإخفائه آخر مكان إلى الشرعي مركزه من املخطوف

  ." عمد عن عائلته عن وفصله الاعتيادي سكنه من املخطوف

 حريتـه الضـحية أو الفـرد سـلب» وأيضـا عنـه وإبعـاد فيـه يقـيم الـذي املحـل مـن عليـه املجنـي انتـباع " أنـه كمـا

 طفـيناملخت ورقابـة لسـيطرة يخضـع مـا مكـان فـي بـه والاحتفـاظ العنـف، أسـاليب مـن أكثـر أو أسـلوب باسـتخدام

 223.معين لغرض تحقيقا

 :الختطاف في التشريع الجزائري ا

لم يتطرق املشرع الجزائري إلـى تعريـف الاختطـاف، وانمـا حـدد العقوبـة املقـررة ل ـذه الظـواهر    

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري، مــع ألاخــذ  324إلــى  326مكــرر، واملــواد مــن  243و 243فــي املــواد 

ح الاختطـــاف، وقـــد ميـــب املشــرع الجزائـــري الجـــرائم ال ـــي ترتكـــب بعــين الاعتبـــار أن الخطـــف لـــه معنــ

مــن قنـــون  249إلـــى  241علــى املجنـــي عليــه مـــن طــرف الشـــخص العــادي وخصـــص ل ــا املـــواد مــن 

 224.العقوبات الجزائري 

 :وبعدنا تناولنا الجزء التم يدي لدراستنا سنتطرق أكثر فيها قسمناها إلى ثالثة محاور كالتالي

 :قانونية ملكافحة جريمة اختطاف ألاطفالالنصوص الدولية ال -5

تعتبر قضية حقوق الطفل من أهم القضايا ال ي شغلت املجتمع الدولي، اذ كان ل ا قسط كبير من الاهتمـام 

 برمته، الدولي املجتمع في الدولية الج ود كرستوالحر  على حمايتها من كل ما يعرض ا للخطر أو يؤذيها، اذ 

 مـن حمایتـه بینهـا ومـن الحقـوق  مـن مجموعـة لـه وتضـمن الطفـل بحمایـة هـتمت ال ـي النصـو  مـن العديـد

 والاتفاقـات إلاعالنـات بـين تتنـوع بحیـث إلالزاميـة وقوتهـا طبيعتهـا حیـث مـن تتفـاوت النصـو  هـذه .الاختطـاف

 :الدولية

 :إلاعالنات الدولية: أوال
 :5281 جنيف إعالن

 اعتمدتـه دولـي نـص أول  وكـان الطفـل، حقـوق  لحمایـة دوليـة عـدقوا وضـع تـم ألاولـى العامليـة الحـرب انتهـاء بعـد   

 سـنة إلانسـان لحقـوق  العـالمي إلاعـالن أقـره الـذي 1924 لسـنة جنیـف إعـالن هـو الخصـو  بهـذا ألامـم عصـبة
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 548   ،مصرالعربية،  النهضة دار ،4 ، طالعقوبات قانون  في الوسيط، 1991 سرور، فتمي أحمد  
224

، مجلة ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري خصائصها وأغراضها وعوامل انتشارها، 2513فوزية هامل،   

 .254العدد ألاول،   ة،القانونيالندوة للدراسات 
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 1924 لسـنة جنیـف إعـالن اعتبـر الطفـل، حقوق  نص یحمي أي على یحتوي  لم ألامم عصبة ميثاق وكون  1984

 مجال في العصبة به قامت ما أهم

 ممـا الشـعوب، عـاتة علـى بل الدول  عاتة على بالحمایة الالتبام یرتب لم إلاعالن هذا أن ویالحظ الطفل، حمایة

 طـابع علیـه أضـفى للعصـبة العامـة الجمعیـة طـرف مـن تبنیـه أن غيـر الـدولي، القـانون  نطـاق مـن یخـرج جعلـه

 225.به الالتبام إلى بالدول  دفع وسیاس ي معنوي 

 7 یتضـمن أصـبح بحیـث ،1924 لسـنة جنیـف إعـالن بتعـدیل 1984 سـنة املتحـدة ألامـم مـةمنظ قامـت وقـد   

 لسـنة الطفـل حقـوق  إعـالن مـن ألاول  املبـدأ فكـان التعـدیل، قبـل مبـادئ 5 علـى مقتصـرة كانـت أن بعـد مبـادئ

 في ألاسرة وحدة احترام مع الطفل مساعدة واجب إضافة تم حين في ،1924 لسنة جنیف إعالن من جزء 1984

 ألاصـلي ألاسـاس اعتبـر إذ بـه یقتـدى مـثال 1924 لسـنة إعـالن جنیـف أصـبح وبـذل  ألاخيـر، ل ـذا الثـاني املبـدأ

  ألاولى الدرجة في با نسان إلاعالن اهتمام من وبالرغم ،1984 لسنة لحقوق الطفل املتحدة ألامم  عالن
ّ
 أنه إش

 ورعایـة في مساعدة الحة والطفولة لألمومة" :تنص  يال 25 مادته في وذل  الطفولة، إلى العبارات أشار بصريح

 غيـر بطريقـة أم شـرعي ربـاط ناتجـة عـن وشدتهـم كانـت سـواء الاجتماعيـة بالحمایـة ألاطفـال كـل ویـنعم خاصـتين،

  "شرعیة

 ش مـا وهـو الـدولي، علـى املسـتوى  الطفـل لحقـوق  كرسـ ا ال ـي للحمایـة العمـومي الطـابع إلاعـالن هذا على ویعاب   

 وتعزيزهـا الحقـوق  هـذه ببلـورة املتحـدة ألامـم بمنظمـة دفـع مـا وهـو الطفولـة، ورعایـة حمایـة متطلبـات جیبیست

 1414.226 لسنة الطفل حقوق  إعالن بموجب

 :1959 الطفل حقوق  إعالن

 الـدولیين وألامـن السـلم علـى للحفـاظ 1945 املتحـدة ألامـم منظمـة أنشـئت الثانيـة العامليـة الحـرب انتهـاء بعـد   

 حیـث الطفـل، وحقـوق  إلانسـان حقـوق  حمایـة إلـى املنظمـة سـعت وقـد تحقيقـه، فـي ألامـم عصـبة فشـلت الـذي

 ألامـم إعـالن نـص وضـع إلـى 1959 عـام لتصـل املبرمـة، واملواثيـة الاتفاقيـات طریـة عـن الـدولي القـانون  عـززت

 1924 سـنةل جنیـف  عـالن كنتيجـة حمـائي طـابع ذات أساسـية مبـادئ عشـر لیقـر الطفـل لحقـوق  املتحـدة

 .ألامم عصبة طرف من الصادر

 في مستندة مبادئ 10 اعتمدت حيث 25/11/1414 بتاريخ املتحدة ألامم منظمة طرف من إلاعالن هذا صدر     

 للحمایـة الطفـل حاجـة إلـى أشـارت وقـد ،1429 لسـنة جنیـف وإعـالن إلانسـان لحقـوق  العـالمي إلاعـالن علـى ذلـ 

 والحاجـات یتفـة أنـه ،1959 لسـنة الطفـل حقـوق  إعـالن قام عليها ال ي ألاسس ومن وشدته، وبعد قبل القانونية

 زمان أي في للطفل ألاساسية

 ممـا لإلنسـانية الكبـرى  الاهتمامـات مـن یعـد الطفـل أن الـنفس، علماء بها قام ال ي الدراسات أكدت وقد ومكان،

 الطفل أن قاعدة من الذي انطلة 1959 لسنة الطفل حقوق  إعالن ببنود التقید الدولي املجتمع على یستوجب

، یولد
ً
 227.له رعاية خاصة تقديم إلى أدى مما م ام بعدة القیام یستطیع وش عاجزا
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 علـى أیضـا إلاعـالن نـص وقـد بالطفولـة، لالهتمـام الـدولي الصـعید علـى هامـة خطـوة إلاعـالن هـذا یعـد وبـذل 

 رعایـة مـن املحـرومين ألاطفـال هـذا ویعتبـر، هلـ آخـر وضـع نـص أي حیـث ألاول  املبـدأ فـي ضـمنیا اللقطـاء ألاطفـال

 ،1989 لسـنة الطفـل حقـوق  اتفاقيـة  صـدار النـواة على إلاعـالن نص الذي السادس واملبدأ ،"وألسرته "ألاسرة 

 حمایـة بضـرورة العـالم دول   قنـاع املجـال هـذا فـي إعالنـات عـّدة لألمـم املتحـدة العامـة الجمعیـة أصـدرت حیـث

  به هتمامالطفل والا  حقوق  ورعایة

 ودعـت ألاغـراض، مـن ألي غـرض بهـم الاتجـار أو بـیع م أو ألاطفـال اختطـاف إلاعـالن هـذا مـن 35 املـادة حضـرت

 هو إلاعالن على یعاب ما لكن ذل ، ملنع والدولي وإلاقليمي الوطني املستوى  على ذل  لتطبية ألاطراف الدول  كل

 وبـیع م ألاطفـال خطـف بخطـورة تهـتم مـواد على النص میت لم بحیث فیه، الواردة املبادئ تش ده الذي النقص

 دفع ما وهو بهم، والاتجار

 فـي اسـتعمال م ومنـع ألاطفـال ودعـارة بیـع ملنـع 2000 لسـنة إضـافي بروتوكـول  إصـدار إلـى املتحـدة لألمـم بالجمعيـة

 .إلاباحية املواد

 الحقـوق، مـن مان مجموعـةوضـ الطفـل حمایـة مجـال فـي عـدة نقـاط إلـى 1959 لسـنة الطفـل حقـوق  إعـالن أشار

 إلـى إضـافة بهم والاتجار ألاطفال اختطاف ملنع الج ود ببذل الدول  ألزم وقد املجاني، والتعليم الحیاة في كالحة

 جـواز بعـدم أقـرت وقـد املخـدرات، فـي املشـروع مـن الاسـتخدام غيـر ألاطفـال ف ـة كحمایـة أخـرى، نقـاط عـدة

 228.خاصة ملعاملة تلقيهم جوبوو  املحتجزين على ألاطفال التعذيب ممارسة

  :الاتفاقات الدولية: ثانيا

 :الدولي الصعید على ألاطفال الختطاف املدنية باآلثار الخاصة 1980 لعام الهاي اتفاقية

 الرجوع ضمان إلى تهدف ال ي 1980/10/25في  شهاي معاهدة الخا ، الدولي للقانون  شهاي مؤتمر تبنح لقد   

كمـا  طـرف، دولـة أیـة إقلـيم فـي مشـروعة غيـر بطريقـة واحتجـازهم اقـامتهم تغیيـر محـل تـم نالـذي لألطفـال الفوري

 املقـررة ألاطفـال وزیـارة لحقـوق الحضـانة ألاخـرى  ألاطـراف الـدول  جمیـع في الفعلي الاحترام تحقية إلى تسعى أنها

 .طرف دولة أیة في

 املعلومـات تتبـادل متعاهـدة دولـة كـل فـي ةسـلطات مركزيـ خلة ضرورة على املعاهدة من 7و 6 املادتين نصت كما

 .املختطف الطفل فیه یوجد الذي املكان إلى تحدید وتهدف مباشرة بینها فیما

 إلى اللجوء طریة عن أو املختطف جانب الزوج من طواعية اما الطفل استعادة إلى تسعى ال ي ات هذه أن كما

 فـي إجـراءات الاتفاقيـة هـذه حـددت الطفـل، وقـد دةعـو  تحقيـة أجـل القضـاء مـن إلـى الالتجـاء أو الوديـة الطـرق 

 وقت من ألاقل على كامل عام مدة مضت إذا ذل  أحد الوالدين، طرف من املختطف الطفل إعادة رفض حالة

 التاليـة أسـابيع سـتة خـالل بالفصـل الـدعوى  أمام ـا رفعـت ال ـي املحكمـة تقـم لـم إذا الطفـل، إقامـة محـل تغیيـر

                                                           
 القاهرة، ،(ن م د) الطفولة، حمایة استراتيجيات، مجال في والتطبيق النظرية بين إلانسان حقوق  ،2551 محمدین، سید  228

  ، 37-34. 
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 للسـلطة یمكـن التـأخير، وش هـذا إلـى دفعتهـا ال ـي ألاسـباب تحدیـد عليهـا یجـب ل، فإنـهبالفصـ الطلـب تلقـي لتـاريخ

 :الاتفاقية و ي من 13 املادة في الواردة الحاشت في إش عودته ترفض أن الطفل فيها یوجد ال ي للدولة القضائية

 فعلي حون على الحراسة هذه تمارس تكن لم الطفل حراسة ل ا املقرر  ال ي ة أو الشخص أن -

 وقت في وافقت قد ال ي ة أو الشخص هذا أن أو إلاقامة محل تغیير فیه تم الذي الوقت في

 .الطفل عودة عدم أو إلاقامة محل في التغیير هذا على شحة

 .229عودته حالة في الطفل یترصد جسیم خطر وجود -

 :الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل  1484( نـوفمبر)تشـرين الثـاني  2فـي أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة    

ويعتبــر مــؤتمر القمــة العــالمي مــن أجــل الطفــل  1445عــام ( ســبتمبر)ودخلــت حيــب التنفيــذ فــي الثــاني مــن أيلــول 

 .والذي صادق على الاتفاقية أول اجراء دولي رئيس ي لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

لية لحقوق الطفل الاتفاقية الوحيدة بشـأن حقـوق الانسـان ال ـي حظيـت بـأكبر قـدر وتعتبر الاتفاقية الدو      

 :من التأييد العالمي في التاريخ، وهنان مبادئ أساسية أربعة لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل

بـــين كــــل ألاطفـــال فـــي كـــل ألاوضــــاع وفـــي كـــل ألاوقـــات بمـــا فــــي ذلـــ  ألاطفـــال ألاشـــد حرمانــــا، : مبـــدأ عـــدم التمييـــب

 الخ...........نازحين وألاقليات والالج ينال

كيــف يــؤثر أي مـن مســارات العمــل علـى ألاطفــال؟  إن الطريقــة ال ـي يجــب  ــي : مبـدأ املصــلحة الفضــلى للطفـل

 .تل  ال ي تحقة املصلحة الفضلى للطفل رغم أنها قد ش تتوافة مع املصلحة املباشرة للراشدين

إن الحــة فــي الحيــاة يــأتي فــي املقدمــة كمــا ينبغــي ضــمان حــة الطفــل فــي : مبــدأ الحــة فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو

 .البقاء والنمو ألقص ح الدرجات

فـي املشـاركة فـي اتخـاذ القـرار    حة ألاطفال في تكـوين وج ـات نظـرهم الخاصـة وحق ـم: مبدأ الحة في املشاركة

 .في املواضيع الخاصة ال ي تؤثر عليهم

 :الدولية لحقوق الطفل على النحو الاتي ونص على هذه املبادئ في الاتفاقية

 :من الاتفاقية على املبدأ آلاتي" 2"نصت املادة 

تحتــرم الــدول ألاطــراف الحقــوق املوضــحة فــي هــذه الاتفاقيــة وتضــمنها كــل طفــل يخضــع لوشيتهــا دون  -1

أي نـــوع مـــن أنـــواع التمييـــب، بغـــض النظـــر عـــن عنصـــر الطفـــل أو والديـــه أو الوصـــ ي القـــانوني عليـــه أو 

نهم أو جنس م أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياس ي أو غيره أو أصل م القومي أو ألانثح أو الاجتماعي لو 

 .أو ثروتهم،  جزهم، مولدهم، أو أي وضع آخر

                                                           
 مجلة ،الخاص إطار القانون  في املبرمة الدولية املعاهدات ظل في للطفل القانونية الحمایة ،1990الحداد، السید حفيظة 229

 180   سكندرية،إلا  الحقوق 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 178  

تتخذ الدول ألاطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييب أو  -2

أو ألاوصياء القانونيين عليه أو أعضاء أسرته أو أنشطتهم العقاب على أساس مركز والدي الطفل 

 .وآرائهم املعبر عنها أو معتقداتهم

 :من الاتفاقية على" 3"نصت املادة 

في جميع إلاجراءات ال ي تتعلة باألطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو  -1

ت التشريعية يولي الاعتبار ملصالح الطفل الخاصة أو املحاكم أو السلطات إلادارية أو ال ي ا

 .الفضلى

تش د الدول ألاطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه، مراعية حقوق  -2

وواجبات والدية أو أوصيائه وغيرهم من ألافراد املسؤولين قانونا عنه وتتخذ تحقية هذا الغرض 

 .ةجميع التدابير التشريعية وإلادارية املالئم

تكفل الدول ألاطراف أن تتقيد املؤسسات وإلادارات واملرافة املسؤولة عن رعاية أو حماية  -3

ألاطفال باملعايير ال ي وضعتها السلطات املختصة وشسيما في مجال السالمة والصحة وفي عدد 

 .موظفيها

 :على" 6"ونصت املادة 

 .تعترف الدول ألاطراف بأن لكل طفال حقا أصيال في الحياة -1

 .كفل الدول ألاطراف إلى اقص ح حد ممكن بقاء الطفل ونموهت -2

 :على" 12"ونصت املادة 

تكفل الدول ألاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين أرائه الخاصة حة التعبير عن  -1

تل  آلاراء بحرية في جميع املسائل ال ي تمس الطفل وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن 

 .ونضجه الطفل

ول ذا الغرض تتاح للطفل بوجه خا  فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس  -2

الطفل اما مباشرة أو من خالل ممثل أو هي ة مالئمة، بطريقة تتفة مع القواعد إلاجرائية القانون 

 230 .الوطني

 :القانونية ملكافحة جريمة اختطاف ألاطفال النصوص الاقليمية -8

 كرست ال ي النصو  من العديد نجد بحیث الطفل، حقوق  بحمایة والعربية إلافريقية الدول  اهتمت

 :بینها من نذكر الحمایة، هذه

 :5225امليثاق إلافريقي لحماية حقوق الطفل ورفاهيته 

النفاذ إش بتاريخ  حيب یدخل لم أنه غير ورفاهيته، الطفل لحقوق  إلافريقي امليثاق 1990 سنة وضع تم   

 وضع إلى بالنظر وذل  ،1959 لسنة الطفل حقوق  اتفاقية ومفاهیم بأحكام تماما أخذ وقد ،24/11/1444

                                                           
230

اج منظمة ألامم اليونيسيف، تضمين حقوق الطفل في برامج إلاغاثة والطوارئ، انت–املجلس القومي لرعاية الطفولة   

 .9  ( ت. د)املتحدة للطفولة بدعم برنامج التعاون الدولي الكندي ووزارة التنمية الدولية 
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 الطبيعية الكوارث خاصة والثقافیة، والاقتصادية الاجتماعية ظروف م عن الناتج الخطير ألافارقة ألاطفال

 لم إنسان كل أنه على الطفل مف وم املیثاق حدد وقد إفریقیا، قارة منه تعاني الذي والجوع املسلحة والنباعات

 231.ومجتمعه ودولته أسرته نحو الطفل واجبات على وأكد سنة، 18 یبلغ

 :وان أهم القضايا وألاحكام الذي تناول ا امليثاق إلافريقي كاآلتي 

 .التبني ذريعة تحت إلاتجار من ألاطفال حماية -

حة عاتالنبا في وإشراك م الاقتصادي الاستغالل من ألاطفال حماية -
ّ
 .املسل

 .خطف مو  وبيع م الجنس ي الاستغالل من ألاطفال حماية -

تم تأسيس اللجنة الافريقية لخبراء  الطفل، ورفاهية لحقوق  إلافريقي امليثاق تطبية ضمان على وحرًصا

وحقوق الطفل، حيث أن هذه اللجنة  ي املسؤولة عن مراقبة تطبية الحقوق املنصو  عليها في امليثاق 

وعقدت دورتها ألاولى في عام  2551لحقوق الطفل ورفاهيته والحر  على حمايتها أنشئت في عام إلافريقي 

، وللجنة م ام طموحة وواسعة النطاق لرصد إعمال امليثاق إلافريقي لحقوق ورفاه الطفل، وتحدد 2552

يخص طريقة عمل أما فيما . من امليثاق إلافريقي لحقوق ورفاه الطفل 96إلى  32طبيعة عمل ا املواد من 

 في أيضا وتنظر عامين، كل إلافريقي ولالتحاد الدول، لرؤساء العامة للجمعية تقاريرها اللجنة فهي تقدم

 232.امليثاق من 44 املادة بموجب ل ا املرسلة الطفل حقوق  انتهاكات شكاوى 

 امليثاق في الواردة الحقوق  وحماية تعزيز في الطفل ورفاه حقوق  لخبراء إلافريقية اللجنة دور  يتمثلو     

 :ألاساسية ووظائف ا الطفل ورفاه إلافريقي لحقوق 

جمع املعلومات بشأن وضع ألاطفال وتدعيم ا باملستندات وتكليف ج ات أخرى بجمع ا وعند  -

 .الضرورة إصدار التوصيات إلى الحكومات

 .تحديد املبادئ ال ي تهدف إلى حماية حقوق ألاطفال في إفريقيا -

 . ات الدولية وإلاقليمية والوطنية ألاخرى املعنية بحقوق الطفلالتعاون مع ال ي -

 .مراقبة تطبية امليثاق -

 233. تفسير امليثاق -

 :1983 العربي الطفل حقوق ميثاق
 الطفل مؤتمر إلى 1983 لسنة العربي الطفل حقوق  ميثاق لبروز  ألاولى النواة یعود   

                                                           
 الجزء الرقابة، ووسائل املصادر إلانسان لحقوق  الدولي القانون ، 2519 موس ح، خلیل محمد علوان، یوسف محمد  231

 212   عمان، للنشر والتوزیع، الثقافة ألاول، دار
   القاهرة، العربية، النهضة دار ،املسلحة النزاعات أثناء لألطفال الدولية الحماية ،2557سعيد، محمود سعيد محمود  232
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، إلاتجار بالبشر وبخاصة ألاطفال من وجهة النظر العلمية النفسية والاجتماعية والقانونيةأميرة محمد بكر البحري،   

 .936،  2511دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 الاجتماعيـة وزراء الشـؤون مجلـس فـي املیثـاق إقـرار مفـت ،1980 أفریـل 10و 08 بـين مـا بتـونس املنعقـد العربـي

 وألاهــداف للمبـادئ عـرض مـادة، فيهــا 50 علـى املیثـاق تضــمن وقـد 1483 سـنة الرابعــة دورتـه فـي العـرب

 والتعبيـر العربية الدول  منطلقات تحدید تم العامة، وقد ألاحكام إلى إضافة املشترن العربي للعمل والتوجيهات

 الیوم طفل اعتبار في العربية الدول  نظر وج ة عن یعبر ف ذا ألاخير املیثاق، دیباجة في ربيالع الوطني واقع عن

 هـذا ألاسـرة العربيـة یقـوم مسـتقبل تـأمين مـن الانطـالق یسـتوجب الـذي أمجـاد الغـد ولوضـع الغـد شـاب هـو

 :بینها من نذكر أساسية مبادئ على املیثاق

 .التنمية جوهر كونها حقوق ا ورعايتها وصون  الطفولة تنمية -

 ألاولـى البي ـة  ي كون ألاسرة ورعايتها الطفولة تنمية ج ود في ألاساس هو بأبنائها للنهوض ألاسرة دعم -

 .ورعايتهم ألاطفال لتربية

 .تمیيب دون  العرب كافة لألطفال الطفل لحقوق  العالمي إلاعالن في الواردة الحقوق  بتأمين الالتبام -

 :من بینها نذكر العربي، للطفل حقوقا قرر  قد املیثاق أن نجد ألاساسية، املبادئ إلى إضافة

 .وألمه له الصحیة والرعایة والنشأة الاجتماعي ألامن في الطفل حة -

 یعرضـه أو یضـر بصـحته، مـا وكـل وإلاهمـال الاسـتغالل مـن حمایتـه خـالل مـن الطفـل الدولـة كفالـة -

 .ألاطفال من املعوقين خاصة للخطر

 منفردة اتخاذها على الدول  یتعين ال ي الوسائل من العدید أقر املیثاق، من املرجوة ألاهداف تحقیة سبیل وفي

  الطفل، ورعایة تنمیة مجال في وذل  مجتمعة، أو
ّ
 املیثاق هذا أن إش

 طفـل أنـه الطفـل علـى یعرف بحیث ومراجعته، النظر إعادة بالضرورة یستتبع الذي ألامر النقص بعض یشوبه

 مقارنـة الطفـل سـن یقـوم بتخفـيض باعتبـاره منتقـد التعریـف وهـذا ،15 سـن بلوغـه ةغایـ إلـى مولـده یـوم مـن

 اختطـاف مسـألة تنظـيم عـدم إلـى سـنة، إضـافة 18 ب تحـدده ال ـي الداخليـة القـوانين ومعظـم الدوليـة بـاملواثية

 .234املیثاق هذا بموجب للطفل املقررة الحمایة من یضعف ما وهو ألاطفال

 :ألاطفال اختطاف جريمة ملكافحة وطنيةال القانونية النصوص -3

 إلـى بنـا سـيدفع مـا وهـو الاختطـاف، جريمـة مـن للطفـل خاصـة حمایـة الداخليـة القانونيـة النصـو  كرسـت

 :خالل من تكريس ا تم ال ي الحمایة، املشرع الجزائري ل ذه تنظیم كیفیة عن البحث

 :ألاطفال اختطاف ظاهرة ملكافحة قانونية كآلية التجريم

 مـن سـواء واسـتغالل م اختطـاف ألاطفـال الجزائـر، منهـا الـدول  مختلـف فـي الوطنيـة القـوانين مختلـف جـرمت   

 علیه املجني للطفل الجنائية والحمایة عموما الطفل حمایة حقوق  بتوفير الدول  اهتمت ل ذا .إلاناث أو الذكور 

                                                           
 الجزائر،   ،17 العدد ألامة، مجلس البرملاني، الفكر مجلة العربي، املستوى  على الطفل حقوق ، 2554 ش يرة، بولحية  234
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 الدولـة وتحـدد مسـؤولیة لـوطنيا املسـتوى  على الطفل حمایة تقرر  ال ي القوانين بعض فقد أصدرت خصوصا،

 .ل ا تكفل ا ال ي الرعایة وأوجه الطفولة تجاه

 فعـل بتجـريم قـام أنـه  ـي ألاطفـال اختطـاف جريمـة ملكافحـة املشـرع يعتمـدها ال ـي القانونيـة آلاليـات أبرز  منو   

 يكـون  اعنـدم وذلـ  العقوبـات، قـانون  مـن 326 املـادة نـص خـالل مـن التجـريم تـم البدايـة فـي بحيـث الخطـف،

 مسـتوى  مـن تخفـض ولـم التجـريم مـن الغايـة تحقـة لـم املـادة هـذه لكـن تحايـل، أو تهديـد أو عنـف بغيـر الخطف

 أسـاليبها وتعـددت ألاخيـرة آلاونـة فـي خاصـة زادت بـل الاختطـاف، أفعـال كـل تشـمل ولـم انتشارها، ومدى الجريمة

 علـى ألاشـخا  نفـوس فـي الخـوف زرع مـا ،واملجتمـع ألافـراد شسـتقرار خطـورة وتهديـدا أكثـر وأصـبحت وطرق ـا

قـانون  فـي جديـدة مـادة باسـتحداث الجزائـري  باملشـرع دفـع مـا الجريمـة، هـذه فـي ضـحية مـن وقـوع م أطفـال م

 التهديـد أو طريـة العنـف عـن يكـون  عنـدما الخطـف فعـل بتجـريم جـاءت ال ـي ،1 مكرر  293 املادة و ي العقوبات

 طرية عن الخطف فعل حالة مصاحبة في وكذا بالحيلة، أو بالقوة كانت م ما أخرى  وسيلة أي أو الاستدراج أو

 وفـاة الخطـف فعـل علـى ترتـب أو فديـة الجنسـ ي أو تسـديد العنـف أو التعـذيب الاسـتدراج أو التهديـد أو العنـف

 البسـيطة بـدون  صـورته فـي يكون  عندما الخطف فعل الجزائري جرم املشرع أن نستنتج ومنه الضحية، الطفل

 اسـتقرار تهـدد وأصـبحت الجريمـة هـذه اسـتفحلت عنـدما ولكـن أنهـا جنحـة، أسـاس علـى وكيف ـا حيلـة، أو قـوة

 كـل التجـريم فـي شـملت مـادة املشـرع اسـتحدث وحشـية وبطـرق  والحيلـة تـتم بـالقوة كانـت وأنهـا خاصـة املجتمـع

 .235انتشارها من والحد التجريم من الغاية تحقية قصد أنها جناية على وكيفت ذل ،

 :ألاطفال اختطاف جريمة ملكافحة قانونية كآلية ابالعق

 فاملشـرع العقـاب، آليـة  ـي الدراسـة محـل الجريمـة ملكافحـة القانونيـة آلاليـات ضـمن الجزائـري  املشـرع اعتمـد

ولكـن العقوبـة ال ـي حـددها املشـرع الجزائـري تختلـف علـى  طفـل خطـف بجنحـة القيـام عقوبـة حـدد الجزائـري 

 : طرق إلى بعض منها فيما يلينوع جريمة الاختطاف وسنت

 .املخطوف الطفل بإرادة املاسة ألاطفال اختطاف لجريمة الشرعي الركن

 ثمـاني يكمـل لـم قاصـر خطـف يحـاول  أو يخطـف مـن كـل املؤبـد بالسـجن يعاقـب ":1 مكـرر  293 املـادة حسـب

 العقوبـة الفاعـل علـى وتطبـة الوسـائل مـن غيرهـا أو الاسـتدراج أو التهديـد أو العنـف طريـة عـن ،18 سـنة عشـرة

 عنـف أو لتعـذيب املخطوف القاصر تعرض إذا القانون  هذا من 263 املادة من ألاولى الفقرة في عليها املنصو 

 إلى الدافع كان إذا أو جنس ي

 املنصـو  التخفيـف ظـروف مـن الجـاني يسـتفيد ش الضـحية وفـاة عليـه ترتبـت إذا أو فديـة تسديد هو الخطف

 236 ".أدناه 294 املادة أحكام مراعاة مع القانون  هذا في عليها

                                                           
 127   الجامعية، املطبوعات ديوان الخا ، القسم ط، د الجزائري، العقوبات قانون  شرح، 2557 ،نجم صبمي محمد  235
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 59-19، املعدل واملتمم بالقانون 1466يونيو  58من قانون العقوبات املؤرخ في  116-66من ألامر  1مكرر  243)املادة   

 (56،  2519فبراير  16، بتاريخ 57، ج ر رقم 2519فبراير  59املؤرخ في 
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 القتـل علـى يعاقـب ":علـى تـنص وال ـي ألاولـى الفقـرة 263 املـادتين إلـى التطـرق  تـم انـه نـرى  املـادة نـص خـالل فمـن

 .".أخرى  جناية تلي أو عاصر أو سبة إذا با عدام

 وضـع إذا القـانون  هـذا مـن 52 املـادة مف ـوم حسـب املخففـة ألاعـذار مـن الجـاني يسـتفيد ":علـى تـنص 294 املـادة

 يـوم مـن كاملـة أيـام عشـرة مـن أقـل بعـد الحجـز أو الحـبس أو انتهـح إذا .للخطـف أو الحجـز أو للحـبس حـدا

 إلـى سـنتين مـن الحـبس إلـى العقوبـة تخفـض إجـراءات أيـة اتخـاذ قبـل الحجـز أو الحـبس أو القـبض أو الاختطاف

 الحـالتين فـي سـنتين إلـى أشـ ر سـتة مـن الحـبس وإلـى 293 املـادة فـي عليهـا املنصـو  الحالـة فـي سـنوات خمـس

 يـوم مـن كاملـة أيـام عشـرة مـن أكثـر بعـد الحجـز أو الحـبس انتهـح وإذا ، 292 و 291 املـادتين فـي عليهـا املنصـو 

 مـن  إلـى الحـبس إلـى العقوبـة فـتخفض التتبـع عمليـة فـي الشـروع قبـل الحجـز أو الحـبس أو القـبض أو الاختطاف

 خمـس إلـى سـنتين مـن الحـبس وإلـى 293 املـادة فـي عليهـا املنصـو  الحالـة فـي سـنوات رعشـ إلـى سـنوات خمـس

 فـي سـنوات عشـر إلـى سـنوات خمـس مـن املؤقـت السـجن إلـى العقوبـة تخفـضى  ألاخـر  الحـاشت جميـع فـي سنوات

 فـي سـنة عشـرين إلـى عشـر مـن املؤقـت السـجن وإلى مكرر، 293 املادة من ألاولى الفقرة في عليها املنصو  الحالة

 237 ."املادة نفس من 1،2  الفقرتين في الواردة الحاشت

 فمـن العنـف، باسـتعمال البـالغين اختطـاف وبـين ألاطفـال اختطـاف بـين التمييـب يـتم لـم أنـه إلاشـارة مـن شبـد   

 2006   ديسـمبر 20 فـي املـؤرخ23– 06 رقـم القـانون  بموجـب املعـدل العقوبـات قـانون  من مكرر  293 املادة خالل

 م مـا شـخص، خطـف يحـاول  أو يخطـف مـن كـل ": آلاتـي النحـو علـى التعبيـر كـان ،( 84 رقـم الرسـمية لجريـدةا)

 رقـم القـانون  بموجـب العقوبـات بقـانون  مـس الـذي التعديل وعند ،"..تهديدا أو عنفا ذل  في مرتكبا سنه، بلغت

 تـم الذكر السالفة 1 مكرر  293 ادةامل لنص وفقا (07 رقم الرسمية الجريدة) 2014 فبراير 04 في ملؤرخا 19-51

 الشـكل علـى وأصـبحت بـدورها مكـرر  293 املـادة وعـدلت وواضـح، صـريح بـنص ألاطفـال خطـف جريمـة تفريـد

 .".التهديد أو العنف طرية عن شخص، خطف يحاول  أو يخطف من كل ":آلاتي

 كـل : "بـالقول  1 كـرر م 243 املـادة نـص خـالل مـن العنـف باسـتعمال ألاطفـال خطـف جريمـة علـى الـنص تـم ومنـه

 .".التهديد أو العنف طرية عن سنة،18 عشر ثماني يكمل لم قاصر خطف يحاول  أو يخطف من

 :املخطوف الطفل بإرادة املاسة غير ألاطفال اختطاف جريمة

 أو التهديد أو العنف طرية عن املخطوف الطفل بإرادة املاسة ألاطفال اختطاف لجريمة تطرقنا أن بعد

 الطفل بإرادة املاسة ألاطفال غير اختطاف جريمة و ي لالختطاف املقابلة الصورة إلى ننتقل اج،الاستدر 

 :املخطوف

 والي العقوبات قانون  326 املادة  ي العنف استعمال دون  ألاطفال خطف جريمة على نصت ال ي املادة إن

 في شرع أو تحايل أو تهديد أو عنف بغير وذل  عشرة الثامنة يكمل لم قاصرا أبعد أو خطف من كل ":تقول 

 القاصر تزوجت وإذا دج، 2000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس فيعاقب ذل 
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، 97-71، املعدل واملتمم باألمر رقم 1466يونيو  58املوافة ل  1386صفر  18املؤرخ في  116-66من ألامر  249)املادة   

 (716  1471يوليو  59، بتاريخ 13، ج ر العدد 1471يونيو  17املؤرخ في 
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 شكوى  على بناء إش ألاخير هذا ضد الجزائية املتابعة إجراءات تتخذ فال خاطف ا من املبعدة أو املخطوفة

"بإبطاله القضاء بعد إش عليه الحكم يجوز  وش الزواج إبطال في صفة ل م الذين ألاشخا 
238

.  

 املفترض، الركن :ألاركان من مجموعة توفر یجب الجريمة هذه لقیام أن املادة هذه خالل من نستخلص   

 وابعاده الطفل خطف في فیتمثل املادي الركن أما سنة، 18 یكمل لم قاصر یكون  أن بد فال بالضحیة، یتعلة

 الذي املكان عن

 ،التحايل أو التهديد أو العنف استخدام بدون  ح ح الاختطاف فعل یجرم حیث آخر، مكان إلى هونقل فیه یوجد

 ألاعلى املجلس قض ح حیث دتهرا إ بمحض الجاني علیه املجني فةار  إذا ما حالة في ح ح تقوم الخطف فجنحة

 .داملعتا التواجد مكان أو إلاقامة مكان عن قاصر بإبعاد قام من حة في الجريمة بقیام

 هذه في الجريمة انتفت املتهم من تأثير دون  نفسه تلقاء من البیت من ال روب تعمد قد القاصر أن ثبت وإذا   

 إلى القاصر تهجير نفسه له تخول  من كل إلى بالعقاب تصدى قد املشرع أن إلى هنا الاشارة وتجدر الحالة،

 منفعة أي أو مالیة منفعة على الحصول  أجل من مباشرة غير أو مباشرة بصورة مشروعة غير بطرق  الخارج

 الاشارة تجدر كمادج،  1555555إلى  155555 من مالیة مةراوبغ سنوات 10 إلى سنوات 5 من بالحبس أخرى 

 .لإلبعاد معینة مدة یحدد لم ري زائالج املشرع أن إش إلابعاد مدة أهمية من بالرغم أنه إلى أیضا

 ميراالاج القصد صورة تحایل وش هراإك وش عنف غير من ألاطفال خطف جریمة في فیتخذ املعنوي  الركن أما   

 أن الجاني علم مع إلابعاد أو الخطف فعل في حرة دةابإر  فعله إتيان بمعنح الخطف ملرتكب يةرامإلاج النیة أي

 ئمراجال اختالف إلى الصدد هذا في الاشارة تجدر   الجنائي القصد لتوفر ئيازاج متابعا یجعله بذل  قيامه

 ل ا، القانوني والتنظيم

 تتطلب ئمراج هنان بينما الجنائي، القصد دون  ميراالاج السلون توفر لقيام ا تتطلب ال ي ئملجرا ا من ف نان

جرم املادي الفعل ارتكاب یكفي ش ألاطفال اختطاف جریمة لقیام بمعنح معا والنتيجة السلون توفر
ُ
 یجب بل امل

 هذا یصدر أن

 ئيازاج متابعا یجعله بذل  قيامه أن الجاني علم مع ،الطفل خطف بفعل القیام في الجاني دةراإ عن الفعل

 239الجنائي القصد لتوفر

كما أن املشرع لم ينس ح في وضع العقوبات املتعلقة باألشخا  املشاركين واملخططين واملحرضين لجريمة 

 :خطف الطفل
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، 7999يونيو  77، بتاريخ 21، ج ر، العدد 7999الموافق ل  7129صفر  72المؤرخ في  729-99من ألمر  109)المادة   

 (112ص
 113   ئر،لجزا ا هومة، دار الاختطاف، جریمة ،2013 عنتر، عكی    239
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  :ينعقوبة املحرض

يعاقب بالعقوبات املقررة للفاعل، كل من يحرض على : "على أنه 11-25رقم من القانون  91تنص املادة    

، وبما أن جريمة اختطاف القصر من الجرائم "ارتكاب الجرائم املنصو  عليها في هذا القانون بأي وسيلة

 .املنصو  عليها في هذا القانون فإن املحرض يأخذ نفس حكم الفاعل من حيث العقوبة

يعاقب بالحبس من خمس سنوات :"35في املادة  11-25ة إلى أن املشرع في القانون رقم كما تجدر إلاشار     

دج كل من ينش ئ أو يدبر أو يشرف على موقع  1555555دج إلى  1555555إلى عشر سنوات وبغرامة من 

ائل الكتروني أو حساب الكتروني أو برنامج معلوماتي ينشر معلومات على الشبكة الالكترونية أو بإحدى وس

تكنولوجيات إلاعالم والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم املنصو  عليها في هذا القانون أو 

  240".إلاشادة بها

  :املساهمين عقوبة

 أن يمكننــا واملــتمم املعــدل الجزائــري  العقوبــات قــانون  مــن وأربعــون  واحــد املــادة نــص إلــى بــالرجوع   

 فعــل أي ارتكــاب علــى حــرض أو مباشــرة ســاهم مــن كــل واعتبــر صــريحا كــان املــادة نســتنتج أن نــص

 إلاجرامــي التــدليس أو بالتحايــل وشيــة أو للســلطة اســتعماش أو وعــدا تهديــدا هبــة، للقــانون  مخــالف

 تقـديم طريـة عـن أي مباشـرة غيـر بطريقـه اشـترن مـن كـل الجريمـة فـي شـريكا الجريمـة، واعتبـر فـي فـاعال

الجــرم  نــوع كــان الجريمــة م مــا هــذه تنفيــذ تســ يل أو رللتحضــي الفــاعلين أو للفاعــل مســاعدة أي

للعقوبـــة  الواحــدة، أمــا بالنســبة املجموعـــة أو الفاعــل ل ــذا الاجتمــاع مكــان أو ملجــأ كتقــديم ســكن،

 يعاقــب ":الجزائــري بقول ـا العقوبــات قـانون  مــن 44 املــادة نـص جـاء فقــد الظـروف هـذه ظــل فـي املقـررة

 العامـة القانونيــة القواعـد  ـي هـذه ،" الجنحـة أو للجنايـة املقـررة بالعقوبـة أو جنحـة جنايـة فـي الشـري 

 وواضـح صـريح قـانون  بموجـب جنحـة أو جنايـة وصـنف جـرم قانونـا فعـل كـل فـي وشـارن سـاهم مـن لكـل

 ألاشــد الجنايــات ومــن املجرمــة مــن ألافعــال لتصــنيف ا ونظــرا الدراســة محــل الجريمــة بخصــو  أمــا

 قــانون  مـن 2فقــرة  291 املـادة نــص وجـاء الجريمــة بهـذه لقــانون ا اعتنــح فقــد القــول  ســبة كمــا خطـورة

 شـخص حجـر أو لحفـظ مكانـا أعـار مـن لكـل املؤبـد السـجن عقوبـة ويطبـة أخـرى  مـرة ليـنص العقوبـات

 حالــة فــي بــه إلاقــرار تــم الــذي القــانوني العقــاب مســألة إلــى والولــوج أيضــا إلاشــارة علينــا كمــا يجــدر

 فــي ســ يء أثــر مــن ل ــا ملــا ونظــرا املســألة هــذه ولتوضــيح طفــالوقتــل الا  اختطــاف جريمــة فــي الشــروع

 الشروع محاولة وعالجت 293 املادة نص جاء فقد النفوس،

 خطـف مـن كـل ":بقولـه ماليـة وغرامـة سـنة 20 إلــى ســنوات عشــر مــن املؤقــت الســجن عقوبــة بتسـليط

 ."خطف يحاول  أو

 وقتـل اختطـاف جريمـة فـي الشـري  حصـر املشـرع أن القانونيـة النصـو  هــذه دراسـة بعـد املالحـظ مـن

 شـركاء عـدة الشـري  هـذا يكـون  أن يمكـن بينمـا شـخص حجـز أو لحفـظمكـان  أعـار مـن فـي كـل ألاطفـال
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 أو الطفــل بتعــذيب يقــوم وآخــر فديــة، يطلــب ثالــث وطــرف يحجــز الطفــل وأخــر يســتدرج مــن مــنهم

 241.اغتصابه

 :خاتمة

ة أطفــال املجتمــع العــالمي عامــة واملجتمــع الجزائــري خاصــة جــرائم ينــدى ل ــا الجبــين، تقتــرف يوميــا فــي حــ     

ألابريـاء وفـي حــة أوليـائهم الــذين يعيشـون حالــة مـن الرعـب والاســتنكار ممـا يحــدث للبـراءة مــن قتـل، اغتصــاب 

وتشــويه، إلــى درجــة ش أحــد مــنهم بــات يــؤمن علــى أبنائــه مــن شــر هــؤشء املجــرمين الــذين يجوبــون ألاحيــاء ج ــارا 

اد فرائس س لة ش حولة وش قوة ل ـا، قلبـت حيـاة النـاس رأسـا علـى عقـب فانعـدمت الثقـة وقلـت نهارا، شصطي

الراحــــة وغــــادرت الســـــكينة إلــــى أجـــــل مســــمح، طاملـــــا أن الوحــــوش البشـــــرية شزالــــت طليقـــــة تتــــربص كخفـــــافيش 

 .الظالم غفلة ألاولياء واملحيط لإلحاطة بالفريسة

 علـى املجتمـع والدولـة هي ـات تعمـل أن ينبغـي إنسـانية قـوق ح لـه ضـعيف بشـري  مخلـوق  الطفـلوممـا سـبة ف   

 الـدولي املجتمـع اهتمـام كان إلانسان لذل  حقوق  بانتهاكات تأثرا البشرية الجماعات أكثر من فاألطفال حمايتها

 تضـمن خاصـة إجـراءات خـالل مـن ولكـن عامـة لحقـوق إلانسـان حمايتـه خـالل مـن فقـط لـيس الطفـل حقـوق 

 جنيـف إعـالن بإصـدار بـدأ قـد بالطفـل الاهتمـام إن نجـد املنطلـة هـذا ومـن ل،لألطفـا نونيـةالقا الحمايـة تـوفير

 الف ة، بهذه الاهتمام تاريخ في حاسما منعطفا شكلت وال ي 1484سنة الطفل حقوق  اتفاقية ثم الطفل لحقوق 

 لحقـوق  عـالميال إلاعـالن أصـدرت ال ـي املتحـدة ألامـم هي ـة منهـا دوليـة مؤسسـات الـدولي املجتمـع وضـع حيـث

 ضـمان فـي السـياق هـذا علـى ألامـم دسـاتير جـاءت ثـم إلانسـان، كـل حـة وتكـريس لضـمان 1948 سـنة إلانسـان

 الاتفاقية عليه نصت ما وهذا والوسائل آلاليات من العديد باستخدام إلاعالن هذا في عليها املنصو  الحقوق 

 الطفـل لحصـول  إلاعـالم وسـائل تؤديهـا ال ـي امل مـة الوظيفـة أبـرزت ال ـي " 19 " مادتهـا فـي الطفـل لحقـوق  الدوليـة

 فـي والثقافـة للفكـر ألاساسـ ي واملـروج الناشـر وبكونـه الاجتمـاعي الـوعي تشـكيل عمليـة فـي لفاعليتهـا حقوقـه علـى

 بمختلـف املطروحـة واملشـاكل بالقضـايا الجم ـور  اهتمـام إثـارة فـي تلعبـه الـذي الجـوهري  والـدروع املجتمعـات

 .أنواع ا

 القانونيـة آلاليـات  ـيعلى مسـتوى املشـرع الجزائـري  الجريمة هذه ملواج ة املتاحة والسبل آلاليات أهم ومن    

 محـل الجريمـة مكافحـة فـي الفعـال ودورهـا وألاج ـزة املؤسسـات وأيضـا إلاجـراءات، فـي وكـذا والعقـاب التجـريم فـي

 ش ينفع فلم، الدراسة

 والزمان املكان في كان فقط له قوة وش له حول  ش ِطفل لحماية تسعى ال ي الدولية املواثية وش الدين وش القانون 

 إلانسـانية بالسـلوكيات لـه صـلة ش معـين غـرض تحقيـة قصـد وبـراءتهم سـنهم لصـغر دنـيء لـدافع أو الخطـأ،

، وقـد توصـلنا إلـى بعـض مـن النتـائج نوليهـا بـارد بـدم ح ـماأرو  بإزهـاق غالبـا تنتهـي رغبـات  شـباع أو السـوية

 :تيكاآل
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بوتيرة متسارعة تلفت انتباه الرأي  ألاخيرة السنوات في ظ ورها استفحال ولكن قديمة ألاطفال خطف جريمة -

 .العام

 رغـم ،الـوطني الـدولي أو املسـتوى  علـى سـواء خطيـرة أبعـاد ذات اجتماعيـة جریمـة ألاطفـال اختطـاف جریمـة -

 املبذولة الج ود

 الواقعية ملمارسةا في للجدية تفتقر ج ود تبقى منها، للحد

 العـام النظـام و املجتمـع تمـس بـل فحسـب الطفـل تمـس ش أضـرارها و الخطيـرة الجـرائم مـن الاختطـاف جريمـة -

 .للدولة

 الفعـل هـذا تزايـد الـدليل و الاختطـاف مـن لحمـايتهم كافيـة ليسـت ألاطفـال لحمايـة هي ـات الـدول  تسـخير -

 .باستمرار

 .املجتمع في الفاعلة ألاطراف كل فيه تشارن لم إذا انتشارها قفلو  الحل ليس العقوبة في التشديد إن -

 الجريمـة هـذه ملواج ـة اعتمادهـا يمكـن ال ـي والتوصـيات الاقتراحـات مـن جملـة إبداء نود ذه الدراسةه نهاية وفي

 :منها والحد

ت مناســبة تعزيـز التعــاون الـدولي ودعــم قـدرات جميــع الــدول ملكافحـة جريمــة اختطـاف ألاطفــال، ووضـع آليــا -

 .ل ذا التعاون تكفل رصد هذه الظاهرة ومواج تها

 الاجتماعيـة للدراسـات اللجـوء خـالل مـن الاختطـاف بفعـل القيـام بالجنـاة تدفع ال ي ألاسباب بدراسة الاهتمام -

 .النفسيةو 

 صصوح برامج ببث إلاعالم وسائل خالل من الفعل ل ذا ضحية الطفل وقوع لتفادي التوعية بحمالت القيام -

 .إرشادية

 غيرهم إسماع على يشجع م الاتصال أبواب غلة ألن بانشغاشتهم الاهتمام و ألاطفال مع التواصل أبواب فتح -

 .الشارع إلى ال روب منه و

 منـه تجعـل القسـوة و التهمـيش ألن الخطـأ، عنـد توبيخـه عـدم مـع التعبيـر فـي فرصـة إعطائه و بالطفل الاهتمام -

 .اختطافه و عليه التحايل يس لل عدوانيا و فاشال شخصا

علــى جميــع شـــرائح املجتمــع التحلــي بـــروح املســؤولية ملكافحــة جريمـــة اختطــاف ألاطفــال مـــن حــالل التوعيـــة  -

 .حول الجريمة ومخاطرها على الطفل وألاسرة واملجتمع

نقـاذهم، تعزيز فكرة التبليغ عن السلوكيات والتصرفات املشبوهة من ألاشخا  في حـة البـراءة مـن أجـل ا -

 .بدل الالتبام بالصمت خاصة إذا ما صدرت من أقارب الطفل والجيران

علــــى املشــــرع الــــدولي عامــــة والجزائــــري خاصــــة إعــــادة النظــــر فــــي املنظومــــة القانونيــــة وتفعيــــل عقوبــــة إلاعــــدام  -

 .خاصة بالنسبة شختطاف ألاطفال املرتبط بالقتل والبتر والعنف الجنس ي

للوقــوف علـــى أســـاب هـــذه الجريمـــة وأمــاكن انتشـــارها وأبعادهـــا والعمـــل علـــى  وضــع إحصـــائيات دقيقـــة وهـــذا -

 .الحد منها وفة معطيات دقيقة
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وضع اعالم أمني يتحرى الصدق في املعلومة وليس التهويل فيها ووضع إحصائيات حقيقية والتفرقة بين  -

 .حاشت الاختطاف والحاشت ألاخرى 

ر طفولتنا ال ي أضحت اليوم م ددة من طرف وحوش بشرية لم وفي ألاخير شبد من أن نضع تساؤل عن مصي

 .تجد أين تفرغ نزواتها إش في البراءة ال ي ش حول وش قوة ل ا

 :قائمة المراجع
 (.ن.س .د (القاهرة، التوفيقية، الثامن، املكتبة لجزءا .العرب لسان املنظور، بنا -1

إبراهيم جفال، : تحقية املخصص البن سيدة كامال،، 1446أبو الحسن علي بن إسماعيل بن املرس ح، -2

 .، درا أحياء التراث العربي، بيروت1، ط1جزء

عبد الحميد : تحقيةاملحكم املحيط ألاعظم، ، 2555أبو حسن علي بن إسماعيل بن سيدة املرس ح،    -3

  .، دار الكتب العلمية، بيروت11هنداوي، ج

املجلد التاسع،  لسان العرب،، 1445ور إلافريقي، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظ -9

 .، دار الفكر1ط

 .مصرالعربية،  النهضة دار ،4 ، طالعقوبات قانون  في الوسيط، 1991سرور،  فتمي أحمد -1

إلاتجار بالبشر وبخاصة ألاطفال من وجهة النظر العلمية النفسية أميرة محمد بكر البحري،  -6

 .2511العربية، القاهرة،  ، دار النهضةوالاجتماعية والقانونية

مذكرة ماجستير في الحماية الجزائرية للطفل في القانون الجزائري، ، 2515بلقاسم سويقات،  -7

 .21الحقوق، جامعة ورقلة، الجزائر،  

 العدد البرملاني، الفكر الخاصة، الدولية الاتفاقيات في الطفل حقوق  ،2009 ، جویلیةش يرة بولحية -8

 .الجزائر ،23

 ش ادة لنیل مذكرة ،1989 لسنة الدولية الاتفاقية إطار في الطفل حقوق  حمایة، 8551 ادي،عب جياللي -4

  وزو، تيبي  معمري، مولود جامعة السياسة، والعلوم كلیة الحقوق  القانون، في املاجيستر

إطار  في املبرمة الدولية املعاهدات ظل في للطفل القانونية الحمایة ،1990الحداد، السید حفيظة -15

 .إلاسكندرية الحقوق  مجلة ،الخاص نون القا

دار  حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في الضوء الانشقاقية الدولية،، 2557خالد مصطفى ف مي،  -11

 .الجامعة الجديدة، إلاسكندرية

، درا الجامعة حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في الضوء الانشقاقيةخالد مصطفى ف مي،  -12

 .2557الجديدة، إلاسكندرية، 

الجامعة الجديدة للنشر،  أصول علم الاجرام القانوني،، 1449سليمان عبد املنعم سليمان، . د -13

 .إلاسكندرية



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 188  

حماية ألاطفال من جريمة الاختطاف والقتل وفق ، 2525رحماني إيمان، أسماء أكلي صوالمي،  -19

 .59مجلة الرسالة، العدد التشريعات الجزائرية، 

 حمایة استراتيجيات، مجال في والتطبيق النظرية ينب إلانسان حقوق  ،2551 محمدین، سید  -11

 .القاهرة ،(ن م د) الطفولة،

 .ئرلجزا ا هومة، دار الاختطاف، جریمة ،2013 عنتر، عكی  -16

ظاهرة اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري خصائصها وأغراضها وعوامل ، 2513فوزية هامل،  -17

 .د ألاول العد القانونية،، مجلة الندوة للدراسات انتشارها

، املعدل واملتمم 1466يونيو  58من قانون العقوبات املؤرخ في  116-66من ألامر  1مكرر  243)املادة   -18

 (،2519فبراير  16، بتاريخ 57، ج ر رقم 2519فبراير  59املؤرخ في  59-19بالقانون 

ملعدل واملتمم ، ا1466يونيو  58املوافة ل  1386صفر  18املؤرخ في  116-66من ألامر  249)املادة  -14

 (1471يوليو  59، بتاريخ 13، ج ر العدد 1471يونيو  17، املؤرخ في 97-71باألمر رقم 
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 (1466يونيو 
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 (.ت. د)منظمة ألامم املتحدة للطفولة بدعم برنامج التعاون الدولي الكندي ووزارة التنمية الدولية 
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  الجامعية،

 ووسائل املصادر إلانسان لحقوق  الدولي القانون  ،2519 موس ح، خلیل محمد علوان، یوسف محمد -23

 .عمان للنشر والتوزیع، الثقافة ألاول، دار الجزء الرقابة،

 النهضة دار ،املسلحة النزاعات أثناء لألطفال الدولية الحماية ،2557سعيد، محمود سعيد محمود  -29

 .القاهرة العربية،

 .مؤسسة نوفل، لبنان ،2ط دروس في العلم الجنائي،، 1487مصطفى العوجي،     -21

 .ن.د.الجزء الثاني، د القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري،، 2557مكي دردوس،  -26

 (نم، .د) ،وإلاسالم العام الدولي القانون  في الطفل حقوق  حمایة ،2007حمودة،  سعيدة منتصر  -27

  .إلاسكندرية

، جامعة ألامير عبد القادر للعلوم ، ماجستيرحقوق الطفل في التشريع الجنائي، 2551نصيرة جبين،  -28
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مواجهة جرائم اختطاف ألاطفال وسبل حمايههم منها في التشريع 

 الجزائري 

Confronting child abduction crimes and ways to 

protect them from it in Algerian legislation 

 تحانوت نادية

 كلية الحقوق الجزائر  5جامعة الجزائر " أ"أستاذة محاضرة 

 :امللخص

حة الطفل في الحماية هو حة تضمنه كل التشريعات، ومع ذل  نجده عرضة لجرائم تمس بحياته أو بسالمته الجسدية       

والنفسية وألاخالقية، وتشكل جرائم اختطاف ألاطفال أكثر الجرائم ال ي قد يتعرض ل ا الطفل باعتباره ضحية س لة 

من و . تعرض إليهقد يمقدار الخطر الذي  تصور ش يمكنه ، بل عليه نها مقاومة أو رد الاعتداء الذي سيقعيمكوضعيفة ش 

موقف التشريع الجزائري إزاء هذا النوع من إلاجرام كيف واج ه وكيف يحمي الطفل من خالل هذه املداخلة سنبحث في 

ح مست ف ة ألاطفال وذل  بموجب تعديله لقانون ، حيث تصدى ل ذه الجريمة عن طرية تشديد العقوبة م أخطاره

لوقاية ، فلجأ املشرع إلى سياسة األاطفال في تزايد مستمرختطاف ا، ورغم ذل  ظلت جرائم 51-19العقوبات بالقانون رقم 

نون س قامن ج ته كرّ و ال ي ساهمت في تفاقم ا،  النقائصلتدارن  11-25، فأصدر القانون رقم من هذه الجرائم ومكافحتها

 موجود في حالة خطر ليس فقط ضحية وإنما هو أيضا ضحية الاختطاف لكونه حماية الطفل املتعلة بحماية الطفل  11-12

 .الحماية الاجتماعية والقضائية تستدعي وضعيته الرعاية و 

 الطفل، الحماية، القانون، مكافحة الجريمة إختطاف،   :الكلمات املفتاحية

Abstract:  

The right of the child to protection is a right guaranteed by all legislation, yet we find him vulnerable to crimes 

that affect his life or his physical, psychological and moral integrity, and child abduction crimes constitute the 

most crimes that a child may be exposed to as an easy and weak victim who cannot resist or respond to the 

assault that will occur on him, but not he can visualize how much danger he might be exposed to. Through this 

intervention, we will discuss the position of the Algerian legislation regarding this type of crime, how it 

confronted it and how it protects the child from its dangers, as it responded to this crime by tightening the penalty 

when it affected the category of children, according to its amendment to the Penal Code by Law No. 14-01, 

despite this the crimes of child abduction continued to increase, so the legislator resorted to a policy of prevention 

and control of these crimes. He issued Law No. 15-20 to remedy the shortcomings that contributed to their 

exacerbation. For his part, Law 15-12 related to the protection of the child dedicated the protection of the child 

victim of kidnapping because it’s not he is only a victim, but he is also in a state of danger that calls for social and 

judicial care and protection. 

Key words:   Kidnapping, child, protection, law, crime control 
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 مقدمة        

يفة لــــم يكتمــــل نضــــج ا تحتــــاج ف ــــة ألاطفــــال فــــي كــــل مجتمــــع إلــــى الحمايــــة والرعايــــة باعتبارهــــا ف ــــة ضــــع         

 بوجود منظومة قا
ّ
وتكفـل حمايتهـا  ل،نونية تضمن الحقوق ألاساسية للطفالبدني والعقلي، وش يتأتى ذل  إش

عــن طريــة مواج ــة وصــد كــل اعتــداء أو عنــف قــد يتعــرض لــه الطفــل الــذي يقــف عــاجزا أمامــه ش يقــوى علــى 

 .طافهرده، بل تجده ش يدرن مقدار الخطر الذي ينتظره بعد اخت

ال ـي لـم تكتمـل الثامنـة  الجـرائم ال ـي تسـتهدف ف ـة ألاطفـالختطاف ألاشخا  أخطر وتشكل جريمة ا            

وشرتباط ــــا  ،ومـــن أكثـــر الجــــرائم ال ـــي تهـــدد أمـــن وســــالمة املجتمـــع نظـــرا شخـــتالف الــــدوافع املؤديـــة ل ـــا عشـــرة، 

هــذه الجريمــة والحــد مــن تفاقم ــا، لــم يبخــل وملواج ــة  . بجــرائم أخــرى ش تقــل خطــورة عــن جريمــة الاختطــاف

املشــرع الجزائــري فـــي ســن قــوانين ال ـــي تحمــي الطفــل مـــن هــذه الجــرائم عـــن طريــة تجــريم كـــل فعــل مــن شـــأنه 

الاعتــــداء علــــى حقــــوق الطفـــــل شســــيما حقــــه فـــــي الحريــــة والحيــــاة وســـــالمة جســــمه، وفــــي ســـــبيل ذلــــ  شــــّدد فـــــي 

لطفــــل ضــــحية الاختطــــاف ل تــــه، كمــــا ســــعى لتكــــريس حماين العقوبــــاتعقوبــــات الاختطــــاف بعــــد تعديلــــه لقــــانو 

املــــــؤرخ فــــــي  11-25املتعلــــــة بحمايــــــة الطفــــــل، وأخيــــــرا اســــــتحدث القــــــانون رقــــــم  12-11بموجــــــب القــــــانون رقــــــم 

واملتعلة بالوقاية من جرائم اختطاف ألاشـخا  ومكافحتهـا الـذي خّصـت نصوصـه أيضـا ف ـة  35/12/2525

النصةةةوص التشةةةةريعية ونجاعههةةةا سةةةةواء فةةةةي   ةمةةةدى كفايةةةةمةةةةا  :آلاتيـــة وبهـــذا الصــــدد تطـــرح إلاشــــكالية. ألاطفـــال

 ؟مواجهة جريمة اختطاف ألاطفال أو في تقرير الحماية لهم منها

هــــل اســــتطاع التشــــريع الجزائــــري أن يواجــــه : ومــــن هــــذه الاشــــكالية تنبثــــة تســــاؤشت فرعيــــة تتمثــــل فــــي           

 وما  ي آليات حماية الطفل ضحية هذه الجريمة؟جرائم اختطاف ألاطفال؟ وما ي سبل الوقاية منها ؟ 

وانطالقــــا مـــــن خصوصــــية مرحلـــــة الطفولـــــة ومــــا يحتاجـــــه الطفـــــل مــــن رعايـــــة ابتـــــداء مــــن ألاســـــرة ال ـــــي           

تحتضنه إلى املجتمع الذي سيعتمد عليه مستقبال، فإن أهمية البحث تتجلـى فـي تـوفير الحمايـة الالزمـة ل ـذه 

قــــوى عـــن الــــدفاع عـــن نفســــ ا خاصـــة أمــــام جريمـــة خطيــــرة كاشختطـــاف ومــــا قــــد الشـــريحة الضــــعيفة ال ـــي ش ت

 .يترتب عنها من أخطار  وعواقب

كما تهـدف املداخلـة إلـى إبـراز مـدى نجاعـة القـوانين ال ـي تحمـي الطفـل مـن جـرائم الاختطـاف مـن حيـث         

حتهــا وحمايــة املقــررة للطفــل التجــريم والعقــاب عــن طريــة ردع مرتكبيهــا، وكــذا طــرق الوقايــة منهــا وســبل مكاف

 .ضحية الاختطاف، والسعي لبيان النقائص ال ي تعتري النصو  املنظمة ل ا وتحول دون تحقية أهداف ا

 ة لجريمة اختطاف ألاطفالنياملواجهة القانو : ول املحور ألا             

ـــر  ـــي تحظـــــى باهتمـــــام التشـــــريع شك تعتبـ ـــر الجــــرائم ال ــ ـــن أكثــ ـــاف ألاطفـــــال مــ تســـــاح ا الوســـــط جريمـــــة اختطــ

الاجتمـــاعي ومساســـ ا بف تـــه الضـــعيفة ال ـــي تحتـــاج منـــه كـــل الحمايـــة والرعايـــة مـــن ج ـــة، وشرتباط ـــا ومالزمتهـــا 

لجـــــرائم خطيـــــرة يكـــــون الاختطـــــاف دافعـــــا ل ـــــا مـــــن ج ـــــة ثانيـــــة، وملواج ـــــة هـــــذه الجريمـــــة خّصـــــص ل ـــــا قـــــانون 
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ـــ ـــم بعنــــوان الاعتـــــداء علــــى الحريـــــات الفرديــــة وحرمــ ة املنــــازل والخطـــــف، قســــم يتعلـــــة العقوبــــات قســــمين، قســ

إلــى جانــب ذلــ  تتطلــب مواج ــة هــذه الجريمــة تجــريم الشــروع أو املســاهمة . بخطــف القصــر وعــدم تســليم م

 .فيها مساهمة مباشرة أو غير مباشرة

 مواجهة جرائم اختطاف ألاطفال حسب صورها –أوال      

زائـري، منهـا مـا يتعلـة بخطـف ألاطفـال تتخذ جرائم اختطاف ألاطفال صورا مختلفـة فـي التشـريع الج    

حــــديثي الع ــــد بــــالوشدة، أو بخطــــف املحضــــون وعــــدم تســــليمه، أو بخطــــف ألاطفــــال بغيــــر عنــــف أو تحايــــل، أو 

بخطــف ألاطفــال بــالعنف أو التهديــد أو الاســتدراج،  وتبعــا لتفــاوت درجــة خطــورة كــل صــورة فقــد تعــرض ل ــا 

 . بالتجريم والعقاب

 العهد بالوالدة يال حديثخطف ألاطفجريمة  -5     

ـــن نـــــص املـــــادة     ـــم يكــ مـــــن قـــــانون العقوبـــــات صـــــريحا فـــــي تجـــــريم خطـــــف الطفـــــل الحـــــديث الع ـــــد  321لــ

مــع أن الفقــرات ألاربعــة مــن املــادة كل ــا تتعلــة بــوشدة طفــل حينمـــا "طفــال"بــالوشدة، حيــث اكتفــى بــذكر عبــارة 

فـــاء طفـــل حـــديث الع ـــد بـــالوشدة، كمـــا أن ، ممـــا يـــدل أنهـــا تتعلـــة بخطـــف أو اخت"ولـــد"اســـتعمل املشـــرع لفـــظ 

املشــــرع بموجــــب هــــذه املــــادة وعلــــى عكــــس نظيــــره الفرنســــ ي لــــم يعتبرهــــا جريمــــة خطــــف، وإنمــــا أوردهــــا ضـــــمن 

ـــر 242الجنايــــات والجــــنح ال ــــي مــــن شــــأنها الحيلولــــة دون التحقــــة مــــن شخصــــية الطفــــل ـــي التبنــــي غيـ ، واملتمثــــل فـ

عـويض للـزوجين املحـرومين مـن نعمـة إلانجاب،ووسـيلته املشروع أو الكذب الذي أصبح شكال مـن أشـكال الت

 .243في ذل  هو خطف الطفل املولود وإبعاده عن والديه الحقيقيين

فــالركن املفتــرض فــي هــذه الجريمــة هــو الطفــل املولــود حــديثا، بــالرغم مــن أن املشــرع الجزائــري لــم يحــدد 

ي تنقضـــ ي عـــن املولـــود صـــفة الوليـــد، إش أنـــه املــدى الزمنـــي الـــذي يكـــون فيـــه الطفـــل وليـــدا وش املـــدة املعينــة ال ـــ

جعـــل تحديــــد نــــوع الجريمــــة وعقوبتهـــا متوقــــف علــــى وشدة الطفــــل حيــــا أو ميتـــا، حيــــث اعتبرهــــا جنايــــة إذا ولــــد 

 155.555سـنوات والغرامـة ( 15)سنوات إلى عشـر( 1)الطفل حيا وقرر ل ا عقوبة السجن املؤقت من خمس 

( 1)إلــــى ( 1)بــــت أنــــه قـــد ولــــد حيـــا فيقــــرر ل ــــا عقوبـــة الحــــبس مـــن ســــنةد ج، أمــــا اذا لـــم يث1.555.555د ج إلـــى 

                                                           
شترط لقيام ا توافر أركانها با ضافة  يطاف الطفل الحديث الع د بالوشدة، و على جريمة اختينص املشرع الفرنس ي  كان - 242

رنس ي القديم قبل من قانون العقوبات  الف 319إلى الركن املفترض هو كون الطفل حديث الع د بالوشدة، وذل  في املادة 

من قانون العقوبات  321بل املادة تقا كانت هذه املادة و ، 12/1442/ 16بتاريخ  1336-42بموجب القانون رقم  ئهاألغا

 ,Les coupables d'enlèvement, de recélé "واخفاء وابعاد حيث جاء فيها اختطاف استعملت صراحة عبارة  حيثالجزائري 

ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas   ou de suppression d'un enfant

‘’. ….………………………………………….……………………………………………accouchée,  
من أسباب اللجوء التبني غير املشروع أو الكاذب السرعة في إلاجراءات وضمان عدم فقد الطفل مستقبال بظ ور آلاباء  - 243

 . ابعاده جغرافياخطف الطفل املولود  و تّم ي وليتخلص من هذه املخاوف فقدألاصليين أو املطالبة به، 

 . 11، التبني الدولي ومبدأ احترام مصلحة الطفل، الطبعة ألاولى، دار الفكر الجامعي مصر،   (2511)أشرف عبد العالي  –   
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ـــن  ــــنوات والغرامـــــة مــ ــــى  155.555سـ ــــب . د ج 155.555د ج إلـ ـــا ويعاقـ ـــل حيــ ـــم يولـــــد الطفــ ـــح لــ ـــة م ــ ـــر جنحــ وتعتبــ

 244.د ج 25.555دج إلى  15.555وبغرامة من  ( 2)إلى ش رين ( 1)بالحبس من ش ر

ـــة الـــــركن ا   ــــام هـــــذه الجريمـــــة تحقيــ ـــترط لقيـ ـــف ويشــ ــــي الخطــ ــــدخل فـ ـــل يـ ـــل فعــ ـــن كــ ـــأ عــ ــــادي الـــــذي ينشــ ملـ

والابعـاد، ولقــد حصـره املشــرع فـي فعــل النقـل العمــدي أو الاخفـاء أو الاســتبدال أو تقـديم املولــود علـى أنــه ولــد 

فالنقــل هــو تحويــل الطفــل مــن مكانــه وحضــانة أســرته إلــى ج ــة أخــرى وإبعــاده بــأي صــورة .245إمــرأة لــم تضــعه

خفاء فيقصد به إبعاد الطفل عن أنظار والديه ، بينما الاستبدال يكـون بتغييـر من الصور عن والديه، أما الا 

جـنس املولــود أو بوضــع طفــل آخــر غيـر الطفــل الحقيقــي وإيهــام الوالــدين أن الطفـل املســتبدل هــو ابنهمــا الــذي 

 .246ولد ل ما، وتقديمه على أنه ولد شمرأة لم تلده بتسجيله باسم ا في الحالة املدنية 

يمـــة خطـــف الاطفـــال حــــديث الع ـــد بـــالوشدة جريمـــة عمديـــة، تقــــوم علـــى أســـاس تـــوافر القصــــد تعتبـــر جر 

واملالحـــظ . العـــام املتمثـــل فـــي اتجـــاه إرادة الجـــاني إلـــى خطـــف وانتـــباع املولـــود عـــن والديـــه وعلمـــه بكـــل عناصـــرها

ختطـاف م ـح كـان بالنسبة لجريمة تقديم الطفل على أنـه ولـد شمـرأة لـم تلـده، فإننـا ش نكـون بصـدد جريمـة الا 

تسليم الطفل اختياريا أو بإهمال من والديه ففي هذه الحالة نكون بصدد جريمة الحيلولة دون التحقة من 

وملــا كـــان ال ــدف  مـــن تجــريم هـــذا النـــوع مــن الاختطـــاف هــو حمايـــة الطفــل منـــه وحمايـــة .  247شخصــية الطفـــل

راج القصـــد الخـــا  للخطـــف ليكــــون حقـــه فـــي الانتســـاب إلـــى أبـــوين حقيقـــين، أرى فــــي هـــذا الصـــدد ضـــرورة اد

 .الغرض من خطف الطفل املولود الحيلولة دون التحقة من هوية نسبه

 خطف الطفل املحضون وعدم تسليمه جريمة  -8            

هذا النوع من الاختطاف من الجرائم الواقعة على ألاسرة، فقد جّرم ا القانون لحماية مصلحة  عدي               

ـــ ـــل املحضـ فــــإن هـــــذه  مــــن قــــانون العقوبــــات 328نــــص املــــادة ون الــــذي يكــــون أبــــواه قــــد تطلقــــا، وحســـــب الطفـ

الجريمـــة تتطلـــب أن يكـــون الطفـــل املـــراد اختطافـــه وعـــدم تســـليمه محضـــونا، ويقصـــد بالحضـــانة طبقـــا لـــنص 

لـــى الحضـــانة  ـــي رعايـــة الولـــد وتعليمـــه والقيـــام بتربيتـــه علـــى ديـــن أبيـــه والســـ ر ع"مـــن قـــانون ألاســـرة  62املـــادة 

، لذل  يتقرر  تسليم الطفل ملن هو أقدر على رعايتـه والعنايـة بـه، وفـي الوقـت "حمايته وحفظه نحة وخلقا

 . 248ذاته يسند حة الزيارة للطرف لآلخر

                                                           
244
ملحكمة الجنايات إذا تبين من املرافعات أن الواقعة ش تشكل جناية قتل طفل  يمكنفي قرار صادر عن املحكمة العليا،  - 

من قانون العقوبات، أن تجنح  321اقب عليها بموجب املادة املعحديث الع د بالوشدة وإنما تكون جنحة استبدال طفل بآخر 

افريل  3، قرار صادر بتاريخ 33186، ملف رقم (1489)الغرفة الجنائية ألاولى. ي تعطي الواقعة وصف ا الحقيقو  الجناية 

 . 227،   1484،سنة 1، املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 1489

 .من قانون العقوبات الجزائري  321ادة راجع الفقرة ألاولى من امل - 245
 .233جريمة ، دار ال دى عين مليلة، الجزائر ،    15، الوسيط في جرائم ألاشخا ، شرح (2554)نبيل صقر- 246
 .من قانون العقوبات الجزائري  321راجع الفقرة الرابعة من املادة - 247
نة ولدها ثّم ألاب، ثّم الجدة ألم ثّم الجدة ألب، ثّم الخالة، ألام أولى بحضا" حددت قانون ألاسرة من له الحة في الحضانة  248

ثّم العمة، ثّم ألاقربون درجة مع مراعاة مصلحة املحضون في ذل ، وعلى القا  ي عندما يحكم باسناد الحضانة أن يحكم 
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ويشترط القانون أن يكون الحكم القضائي الذي يقض ي بالحضانة نهائيا حائزا لقوة الش يء املقض ي            

اذ املعجـــل، فـــال تقـــوم هـــذه الجريمـــة إذا كـــان الحكـــم قـــابال للطعـــن باشســـتئناف أو فيـــه أو يكـــون مشـــموش بالنفـــ

ـــى أمــــه ي الــــنقض، حيــــث قضــــت املحكمــــة العليــــا بهــــذا ألن  ،ب أن يكــــون نهائيــــاجــــالصــــدد أن تســــليم الطفــــل إلـ

 .249الطعن بالنقض في مواد ألاحوال الشخصية موقف للتنفيذ

من قانون العقوبات،  328املادة  اجريمة بإحدى الصور ال ي حددتهيتحقة الركن املادي ل ذه البينما             

كأن يقوم الجاني بخطف الطفل من الشخص الذي أسندت لـه الحضـانة بإبعـاده وتحويلـه مـن ألامـاكن ال ـي 

وضــع فيهــا املحضــون كمنــبل الحاضــن أو الروضــة أو املؤسســة ال ــي يــدرس فيهــا أو أثنــاء تواجــده فــي الشــارع، أو 

عين ده معـه مسـتغال حـة الزيــارة، ولـو وقـع هـذا الخطـف بــدون عنـف أو تحايـل، كمـا يمكـن أن يســتأثنـاء تواجـ

 . يكلفه بتنفيذ جريمتهالجاني بغيره 

رة ألاب غالبـــا مـــا تصـــطدم مســـألة تســـليم املحضـــون بعـــدم تنفيـــذ الحكـــم املتعلـــة بحـــة زيــــاأنـــه  الواقـــعو            

تنــــع مـــن لــــه حـــة الحضــــانة مـــن تمكــــين الطـــرف آلاخــــر مــــن يـــرفض أو يمحينمــــا ، الـــذي لــــم تســـند لــــه الحضـــانة

، حيـــث ســـكت املشـــرع ولـــم يتطـــرق 250ممارســـة هـــذا الحـــة فـــي الزمـــان واملكـــان والكيفيـــة ال ـــي يحـــددها القـــانون 

ل ـــذه الحالـــة ال ـــي تشـــكل نوعـــا مـــن الاختطـــاف وعـــدم تســـليم الطفـــل ملـــن لـــه حـــة الزيـــارة، وغالبـــا مـــا تثـــار هـــذه 

اج املختلط بين الجزائريين وألاجانب، حيث يتم ابعاد ألاطفال وتحويل م إلى بلد املسألة بالنسبة ألطفال الزو 

واملالحـــظ أن إلاتفاقيـــة املتعلقـــة بوضـــعية ألاطفـــال . أجنبـــي ويبقـــى مـــن لـــه حـــة الزيـــارة محـــروم مـــن رؤيـــة أبنائـــه

فـان ضـمان حـة الناتجة عن الزواج املخـتلط بـين الجزائـريين والفرنسـيين فـي حالـة الانفصـال يتع ـد فيهـا الطر 

الزيـــــارة داخـــــل حـــــدود أحـــــد البلــــــدين وفيمـــــا بـــــين حـــــدودهما، ويتعــــــرض الوالـــــد الحاضـــــن للمتابعـــــات الجزائيــــــة 

، مّمـا يتعـين 251الخاصة بعدم تسليم ألاطفـال ال ـي تـنص وتعاقـب عليهـا التشـريعات الجزائيـة فـي كلتـا الـدولتين

ل إلـى مـن تسـند لـه حـة الزيـارة فـي املـادة على املشرع الجزائـري أن يتطـرق صـراحة إلـى حالـة عـدم تسـليم الطفـ

 .من قانون العقوبات خاصة وأن حة الحضانة يقابله حة آخر وهو حة الزيارة 328

                                                                                                                                                                      

-51املعدل واملتمم باألمر رقم املتضمن قانون ألاسرة،  1489يونيو  4املؤرخ في 11-89من القانون رقم  69املادة " بحة الزيارة 

 .2551فبراير  27، صادر بتاريخ 11، الجريدة الرسمية عدد 2551فبراير  27املؤرخ في  52
، الاجتهاد (2551)جياللي بغدادي -.،1489جوان  12، صادر بتاريخ 39568، ملف رقم (1489)الغرفة الجنائية ألاولى - 249

 . 375ي ،الطبعة ألاولى، الديوان الوطني لألشغال التربوية الجزائر،   القضائي في املواد الجنائية، الجزء الثان
وفي هذا الصدد قضت املحكمة العليا أنه م ح ثبت أن املتهم لم يعلن صراحة عن رفضه تسليم البنتين ولم يلجأ إلى  - 250

 
ّ
ن تصريح املحضر القضائي، يإليها كما يب تان رفضتا الذهاباملناورات ملنع الوالدة من حق ا في الزيارة، وإنما البنتان هما الل

 .وبالتالي فإن إدانة املتهم بعدم تسليم الطفلتين يعد خرقا للقانون 

، 1447، سنة 1، املجلة القضائية عدد 14/57/1446، صادر بتاريخ 135641، ملف رقم (1446)غرفة الجنح واملخالفات -

  113. 
املصادق على الاتفاقية املتعلقة بوضعية  1488يونيو  26املؤرخ في  199-88من املرسوم  7و  6راجع في ذل  املادتين - 251

يونيو  21ألاطفال الناتجة عن الزواج املختلط بين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال املوقعة في مدينة الجزائر يوم 

 . 1488يونيو  26صادر بتاريخ  35، الجريدة الرسمية عدد 1488
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ويقـــرر القـــانون عقوبـــة الحـــبس مــــن شـــ ر إلـــى ســـنة لـــألب أو ألام أو أي شــــخص آخـــر يقـــوم متعمـــدا بعــــدم       

إذا كانـــت الســـلطة ألابويــة قـــد اســـقطت بتســليم الطفـــل املحضــون، وتشـــدد عقوبـــة الحــبس إلـــى ثـــالث ســنوات 

 .عن الجاني

 عنف أو تحايل جريمة خطف ألاطفال بغير  -3             

عقوبات على جريمة خطف الاطفال القصر  ال ي ش تقوم فقط  على من قانون ال 326لقد نصت املادة              

و تحايـل مـن الخـاطف، وإنمـا تقـوم أيضـا فـي ابعادهم عن ذويهم ومكان تواجدهم املعتاد بغير عنف أو تهديد أ

ويعتبـر عـدم بلـوغ الطفـل املخطـوف سـن الثامنـة عشـرة . 252حالة إذا ما وافة الطفل على ذل  بمحـض إرادتـه

 .ركنا مفترضا في الجريمة ، سواء كان املخطوف املبعد ذكرا أم أنثح

طفــل املخطــوف عــن أهلــه ونقلــه وتحويلــه ويقــوم الــركن املــادي فــي جريمــة خطــف ألاطفــال فــي ابعــاد ال             

إلــــى مكــــان غيـــــر املكــــان الــــذي اعتـــــاد التواجــــد فيـــــه ليخفيــــه ويواريــــه عـــــن أنظــــار ذويــــه، ويشـــــترط أن تقــــوم هـــــذه 

الجريمة برضـا الطفـل املخطـوف ودون أن يسـتعمل الجـاني وسـائل إلاكـراه أو العنـف أو التحايـل باعتبـار هـذه 

، وش يجــــوز للخــــاطف أن يحــــتّج برضــــاء 253بــــه املحكمــــة العليــــا الشــــروط مــــن مكونــــات الجريمــــة وهــــو مــــا قضــــت

الطفل املخطوف لينفي عدم قيام الجريمة، ألنه لو اسـتعمل وسـائل التهديـد وإلاكـراه والتحايـل نكـون بصـدد 

مــــن  326، وباملقابــــل نصــــت الفقــــرة الثانيــــة مــــن املــــادة 1مكــــرر  243جريمــــة أخــــرى املنصــــو  عليهــــا فــــي املــــادة 

ن حالة عدم جواز متابعة الجاني الذي تزوج بالقاصرة املخطوفة إش بناء على شـكوى مـن قانون العقوبات ع

 .ألاشخا  الذين ل م الصفة في إبطال هذا الزواج، وش يجوز معاقبة الخاطف إش بعد ابطال هذا الزواج

ام، املتمثــل فــي تعتبــر جريمــة خطــف القاصــر وإبعــاده جريمــة عمديــة تتطلــب تــوافر القصــد الجنــائي العــ           

اتجـــاه إرادة الجـــاني إلـــى ارتكـــاب ماديـــات الجريمـــة ومـــدركا لنتائج ـــا املتمثلـــة فـــي ابعـــاد الطفـــل عـــن أهلـــه ومكانـــه 

وحمايـــة للطفـــل مـــن هـــذا النـــوع مـــن .  254الـــذي اعتـــاد التواجـــد فيـــه، وعلمـــه بعـــدم بلوغـــه ســـن الثامنـــة عشـــرة

ســـنوات وبغرامـــة مـــن ( 1)إلـــى خمـــس ( 1)ســـنةالجـــرائم، يقـــرر القـــانون معاقبـــة الخـــاطف بعقوبـــة الحـــبس مـــن 

و ـي نفـس العقوبـة املقـررة بالنسـبة لجريمـة إخفـاء ألاطفـال الـذين قـد تـّم .255د ج  155.555د ج إلى  25.555

                                                           
عاد القاصر  الذي لم يكمل الثامنة عشر، بمجرد نقله عمدا من املكان املعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان تقوم جريمة اب- 252

آخر، ح ح وإن تّم برضاه وش يشترط الاعتداء الجنس ي وش إغراؤه ، وعدم استعمال املتهمين ألي مناورة أو تدليس ش ينفي عدم 

، مجلة املحكمة العليا، 24/15/2511، قرار مؤرخ في 5795181ملف رقم ، (2511)غرفة الجنح واملخالفات.   قيام الجريمة

 . 311-312،   2العدد 
أن تبرز أن إلابعاد قد تّم بغير عنف أو تهديد أو تحايل وعدم اكتمال  يجب على محكمة الجنايات في جريمة ابعاد القاصر - 253

، قرار 654189، ملف رقم (2515)غرفة الجنايات. جريمة سنة ، باعتبار أن هذه البيانات  عناصر مكونة لل 18الضحية سن 

 .358،   2، مجلة املحكمة العليا، العدد 23/54/2515بتاريخ 
254
غير أنه تقرر أن الجريمة ش تقوم في حة املتهم م ح ثبت أن القاصرة  ي ال ي تعمدت ال روب من بيت أهل ا من تلقاء - 

، قرار صادر بتاريخ 94121، ملف رقم (1441)الغرفة الجنائية الثانية. سلوك انفس ا ودون تدخل املتهم أو تأثير منه على 

 .219،   2، املجلة القضائية، العدد 1/1/1488

 .من قانون العقوبات 326راجع الفقرة الاولى من املادة -  255
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خطف ـــم أو إبعـــادهم أو تهـــريبهم مـــن البحـــث عـــنهم وكـــل مـــن أخفـــاهم عـــن الســـلطة ال ـــي يخضـــع ل ـــا قانونـــا، أو 

 .من قانون العقوبات 324املادة  بإحدى هاتين العقوبتين حسب صريح  نص

 جريمة خطف ألاطفال بالعنف أو الههديد أو الاستدراج  -1

لم يكن املشرع الجزائري يميب بين سن املخطوف ما إذا كان بالغا أم طفال إش بعد التعديل الذي طرأ           

ال ـي تناولـت تجـريم  1رر مك 234مكرر واستحدث املادة  234ل املادة ، فعّد 2519على قانون العقوبات سنة 

، حيـث أصـبح عنصــر الطفـل ركنـا خاصـا لقيــام 256خطـف القاصـر عـن طريـة العنــف أو التهديـد أو الاسـتدراج 

هذه الجريمة،ولقد حاول املشرع بذل  توفير أكبر حمايـة للطفـل مـن خـالل عـدم تحديـده لسـن معـين للطفـل 

، وإن كانـــت ألانثـــح تتطلـــب ذكـــرا أم أنثـــح نـــة عشـــرة، وســـواء كـــانبحيـــث ينطبـــة علـــى كـــل طفـــل لـــم يكتمـــل الثام

   .  257حماية أكثر شعتبارات تتعلة بشرف ا وشرف عائلتها أو تتعلة بضعف قوتها ومقاومتها

كما يشترط لقيام ـا أيضـا أن يـتم فعـل الاختطـاف بـالعنف أو التهديـد أو الاسـتدراج أو أيـة وسـيلة                

دي، وفيــه يسـتعمل الخــاطف كــل وســيلة ماديــة ضــد الطفــل لتعطيــل يعــرف العنــف بــا كراه املــاحيــث أخـرى، 

وقــــد يشــــمل العنــــف الاعتــــداء الضــــرب والــــدفع وغيــــره مــــن أنــــواع  ،مقاومتــــه وتقييــــده أو منعــــه مــــن والاســــتغاثة

أمـــا التهديـــد  فيعـــرف بـــا كراه املعنـــوي وهـــو كـــل مـــا مـــن شـــأنه إلقـــاء الرعـــب والخـــوف فـــي . 258إلايـــذاء الجســـدي

أمـــا الاســـتدراج ف ـــو . كـــأن يهـــدد الخـــاطف الطفـــل بالقتـــل أو بـــإنزال أذى أو خطـــر عليـــه، 259نفـــس املجنـــي عليـــه

مكان تواجـده ويتحقـة ذلـ   وسيلة للسيطرة على معنويات الطفل املخطوف بتحويل خط سيره وإبعاده عن

، وتعـــد هـــذه 260نحـــو يجعلـــه ينســـاق إلـــى توجيهـــات مـــن الخـــاطف لـــىخـــداع الطفـــل املـــراد اختطافـــه ع مـــن خـــالل

كثــر تــأثيرا علــى الطفــل منــه علــى البــالغ لســ ولة الــتحكم فيــه، خاصــة وأن الاســتدراج غالبــا مــا يــتم ألاة الوســيل

عـــن طريـــة إلاغـــراء والتحايـــل كمنحـــه هـــدايا أو إيهامـــه أنـــه يعـــرف والـــده أو أنـــه صـــدية أبيـــه وغيرهـــا مـــن طـــرق 

تطــاف حينمــا جــّرم كــل ع مــن نطــاق الحمايــة للطفــل ضــحية الاخقــد وّســبــذل  يكــون املشــرع و  .الخــداع والغــش

وســـيلة تمكـــن الخـــاطف مـــن تحقيـــة جريمتـــه ولـــم يحصـــرها فـــي الوســـائل املـــذكورة فـــي الـــنص القـــانوني ح ـــح ش 

 .، تاركا ذل  لسلطة القا  ي في تقديرهافلت الجاني من املسؤولية والعقابي

                                                           
، الجريدة 2519فبراير  9في  املؤرخ 51-19املعدلتين واملتممتين بالقانون رقم  1مكرر  243مكرر و  243راجع املادتين  - 256

 .2519فبراير  16، الصادر بتاريخ 7الرسمية العدد 
، الحماية الجزائية للطفل ضحية جرائم الاختطاف، أطروحة دكتوراه تخصص علم (2521)فوزية ال امل : للمزيد أنظر  257

 . 42  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، الحاج لخضر1إلاجرام وعلم العقاب، جامعة باتنة 

، القانون الجنائي الخا ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرباط، (1486)ـ أحمد الخمليش ي 258

  935. 
، شرح قانون العقوبات القسم الخا ، الطبعة الثانية، دار (1447)ماهر عبد شويش الدرة: بالتفصيل في ذل ، أنظر - 259

 .  221-229املوصل،    الكتب للطباعة والنشر،
، جريمة اختطاف ألاطفال وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، املجلة النقدية للقانون (2517) أولد رابح صافية إقلولي 260

 .21،   1، عدد 12والعلوم السياسية، مجلد 
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أو أيـة وسـيلة أخـرى ويتطلب لقيام جريمة خطف ألاطفال عن طرية العنف أو التهديـد أو الاسـتدراج           

تــــوافر القصــــد الجنــــائي بعنصـــــريه، العلــــم وإلارادة، حيــــث يكـــــون الجــــاني قــــد تعمــــد خطـــــف الطفــــل عــــن ذويـــــه 

   .وإخفائه وتعمد استعمال أحد الطرق ال ي تّم بها الخطف 

ويقـــرر املشـــرع عقوبـــة الســـجن املؤبـــد ل ـــذه الجريمـــة، علـــى خـــالف الجريمـــة املرتكبـــة ضـــد الشـــخص             

إلـــى عشــرين ســنة، فاعتبرهـــا ظرفــا مشــددا إذا مـــا ( 15)حيــث يعاقـــب عليهــا بالســجن املؤقـــت مــن عشــر ،الغالبــ

، حيــث يطبــة فــي هــذه 261ارتكبــت ضــد قاصــر، وتشــتد العقوبــة لتصــل إلــى إلاعــدام م ــح اقترنــت بجــرائم أخــرى 

نســ ي أو إذا مــن قــانون العقوبــات إذا تعــرض الطفــل املخطــوف إلــى تعــذيب أو عنــف ج 263الحالــة نــص املــادة 

أضـــافت فـــي هـــذا  إلـــى جانـــب ذلـــ  فقـــد، و كـــان الـــدافع هـــو تســـديد فديـــة أو ترتـــب عنهـــا وفـــاة الطفـــل املخطـــوف

مــن القــانون املتعلــة بالوقايــة مــن جــرائم اختطــاف ألاشــخا  ومكافحتهــا فــي فقرتهــا الثانيــة  28الصــدد املــادة 

 .262هو تنفيذ شرط أو أمردافعا آخرا  و 

 ل طبقا لألحكام الخاصة بهارائم اختطاف ألاطفامواجهة ج –ا ثاني         

تقتضــ ي مواج ــة جريمــة اختطـــاف ألاطفــال تجــريم كـــل ســلون مــن شــأنه أن يـــؤدي إلــى ارتكابهــا واملعاقبـــة       

عليـــه، فلكونهـــا جريمـــة يـــراد مـــن ورائهـــا تحقيـــة نتيجـــة ضـــارة، تـــدخل املشـــرع فعاقـــب علـــى الشـــروع فـــي جريمـــة 

توقع من ارتكابها، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تكون منظمة ومنفذة خطف ألاطفال مراعيا الخطر امل

 .من أكثر من شخص سواء كان فاعال مباشرا أو شريكا فيها

 الشروع في جريمة اختطاف ألاطفال  -5

يتطلب الركن املادي لقيام جريمة اختطاف الاطفال توافر عناصره الثالثة من سلون إجرامي ونتيجة          

سببية تربط ذل  السلون بالنتيجة، إش ان هنان حاشت قد يبدأ الجاني فيها سلوكه الاجرامي ولكن وعالقة 

جريمــــــة الاختطـــــــاف ش تتحقــــــة ألســـــــباب ش دخــــــل  رادتـــــــه فيهــــــا، حيـــــــث يعتبــــــر الشـــــــروع أو املحاولــــــة فـــــــي جريمـــــــة 

لسـلون إلاجرامـي املـادي الاختطاف من جرائم الخطر ال ي وإن لم تحدث فيها نتيجـة ماديـة ضـارة، إش أن أثـر ا

 .يمثل فيها تهديدا بالخطر 

مـن قـانون العقوبـات،  31و  35ولقيام الشروع الـذي يجرمـه القـانون ويعاقـب عليـه طبقـا لـنص املـادتين       

فإنــــه يتعــــين أن يكــــون هنــــان بــــدءا فــــي تنفيــــذ جريمــــة الاختطــــاف ولــــيس مجــــرد أعمــــال تحضــــيرية، ويكــــون ذلــــ  

                                                           
ساس الخطف باستعمال يعتبر التعذيب ظرفا مشددا في جريمة الخطف باستعمال العنف، وإن متابعة املتهم على أ 261

الغرفة الجنائية . على أساس الخطف بتعريض املخطوف إلى التعذيب يجعل الحكم معرضا للنقض وعدم متابعتهالعنف 

-234، مجلة املحكمة العليا، عدد خا  بالغرفة الجنائية ،   14/59/2512، صادر بتاريخ 626392، ملف رقم (2512)

291. 
الذي يتعلة بالوقاية من جرائم  2525ديسمبر  35املؤرخ في  11-25من القانون رقم  28ادة جع الفقرة الثانية من املرا - 262

 .2525ديسمبر  35الصادر بتاريخ  8الاختطاف ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد 
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ـــ ـــال ماديــــة ش لـ بس فيهــــا تفصــــح عــــن إرادة الجــــاني فــــي ارتكابــــه ل ــــذه الجريمــــة ، بحيــــث لــــو لــــم يــــتم بقيامــــه بأفعـ

توقيــف هــذا البــدء فــي التنفيــذ أو يخــب أثــره بســبب خــارجي لتحققــت النتيجــة وتّمــت الجريمــة، ونكــون بصــدد 

نـه مـن اتمـام 
ّ
جريمة موقوفة إذا بدأ الجاني بتنفيذ فعلـه لكـن إلقـاء القـبض عليـه مـن طـرف الشـرطة لـم يمك

عله، أو قـد يسـتنفذ كـل سـلوكه الاجرامـي لكـن النتيجـة يخيـب أثرهـا أو ش تتحقـة بسـبب ظـرف مـادي يج لـه ف

والجــدير بالــذكر . 263الجــاني، وهــذه ألاســباب ترجــع إلــى الوســيلة املســتعملة أو محــل الجريمــة أو لنشــاط الجــاني

جريمـة اختطـاف تامـة، فـإن أنه في حالة ما إذا استنفذ الجاني كل نشـاطه وتحققـت النتيجـة، فنكـون بصـدد 

تراجع الجاني بعد ارتكابها بمحض إرادته فذل  ش يعفيـه مـن املسـؤولية، ولكنـه يسـتفيد باملقابـل مـن ظـروف 

 .264التخفيف تشجيعا من املشرع لعدم املض ي في مثل هذه الجرائم لخطورة عواقبها

 243عاقـــب القـــانون حســـب املـــادة ويعـــد الشـــروع فـــي جنايـــة اختطـــاف ألاطفـــال كالجنايـــة ذاتهـــا، حيـــث ي        

سـنة عـن طريـة ( 18)بالسجن املؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل الثماني عشرة  1مكرر 

ويعاقــب القـانون عـن الشـروع فــي الجنحـة بوجـود نــص . العنـف أو التهديـد أو الاسـتدراج أو غيرهــا مـن الوسـائل

أبعـــد قاصـــرا لـــم يكمـــل الثامنـــة عشـــرة وذلـــ  بغيـــر  كـــل مـــن خطـــف أو "علـــى 326صـــريح، وفـــي ذلـــ  تـــنص املـــادة 

، ولعـــدم وجـــود نـــص 265......"عنـــف أو تهديـــد أو تحايـــل أو شـــرع فـــي ذلـــ  بـــالحبس ملـــدة ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات

صـــــريح يعاقـــــب عـــــن الشـــــروع فـــــي جنح ـــــي خطـــــف ألاطفـــــال حـــــديثي الع ـــــد بـــــالوشدة والطفـــــل املحضـــــون وعـــــدم 

 . لقانون ش يعاقب عليهتسليمه، وشستحالة تصور الشروع فيهما فإن ا

 املساهمة املباشرة في جرائم اختطاف ألاطفال  -8             

يعتبـــر فــاعال كـــل مـــن ســـاهم مســـاهمة "علـــى أنـــه 91ف قـــانون العقوبـــات املســـاهمة  ألاصـــلية فــي مادتـــه عــرّ           

و إساءة استعمال السلطة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بال بة أو الوعد أو التهديد أ

وبالتــالي يعتبــر فــاعال أصــليا كــل مــن تتحقــة لديــه العناصــر املاديــة ". أو الوشيــة أو التحايــل أو التــدليس إلاجرامــي

واملعنويـة لجريمـة الاختطــاف، ويقـوم بالتنفيــذ املباشـر لألفعــال التنفيذيـة ل ــذه الجريمـة واملتمثلــة فـي الخطــف 

 . إلاخفاء أو القيام بفعل الخطف باستعمال العنف أو التهديد أو الاستدراجأو إلابعاد أو عدم التسليم أو 

                                                           
 .169،   1443، املجلة القضائية لسنة 51/52/1441، صادر بتاريخ 82311، ملف رقم (1441)الغرفة الجنائية - 263

264
 .من قانون العقوبات  249املادة في هذا الصدد راجع  - 

الذي يتعلة بالوقاية من جرائم  2525ديسمبر  35املؤرخ في  11-25من القانون رقم   93وفي هذا الصدد جاء في املادة - 265

 .ون الاختطاف ومكافحتها صراحة أن القانون يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح ال ي نص عليها هذا القان
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كمــا يعتبــر فــاعال أصــليا مــن يقــوم بنقــل الطفــل املخطــوف إلــى مكــان آخــر ، فجريمــة الاختطــاف تقــوم علــى       

كـل مـن عنصرين أساسين ، يتمثل ألاول في انتباع الطفل من مكانـه، ويتمثـل الثـاني فـي نقلـه إلـى مكـان آخـر، ف

 .266يرتكب الفعلين أو أحدهما يعتبر فاعال أصليا

ــي تكــــوين الجريمـــة وإنمـــا حمـــل غيـــره علــــى         ويعتبـــر فـــاعال معنويـــا حينمـــا ش يقـــوم بــــأي فعـــل مـــادي يـــدخل فـ

ارتكابها، ومـن صـورته أن يقـوم ألاب أو ألام الـذي لـم تسـند لـه حـة حضـانة الطفـل بحكـم القـانون علـى حمـل 

أو إبعاده ح ح ولو كان ذل  بدون تحايل أو عنف، عمال بنص الفقرة ألاولى من املادة  الغير على خطف طفله

بينمـــا يعتبـــر محرضـــا فـــي جريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال مـــن يـــوحي إلـــى شـــخص مســـؤول . مـــن قـــانون العقوبـــات 328

الحصـر فـي  جنائيا بفكرة الجريمة ويدفعه إلى ارتكابها بأحد الوسائل أو أكثر مـن الوسـائل املـذكورة علـى سـبيل

مـن قــانون العقوبـات، كـأن يهــب الفاعـل املــادي مبلغـا ماليـا ويعــده باملـال البـا ي بعــد تنفيـذه لجريمــة  91املـادة 

ـــاف الطفـــــل وطبقــــا للقواعـــــد العامـــــة يعاقــــب القـــــانون املحــــرض علـــــى جريمـــــة التحــــريض علـــــى اختطـــــاف . اختطـ

وفــي . 267كــان ينــوي ارتكابهــا بإرادتــه وحــدها الطفــل بالعقوبــة املقــررة ل ــذه الجريمــة ح ــح لــو تراجــع أو امتنــع مــن

يعاقب بالعقوبات املقررة للفاعل، كل مـن يحـرض " على 11-25من القانون رقم  91هذا الصدد تنص املادة 

، وبالتــالي يطبــة هــذا "علــى ارتكــاب الجــرائم املنصــو  عليهــا فــي هــذا القــانون، بــنفس العقوبــة املقــررة للفاعــل

 .تعلقة باختطاف ألاطفال عن طرية العنف أو التهديد أو الاستدراجمنه وامل 28النص على املادة 

 الشريك في جريمة اختطاف ألاطفال  -3

الشــــري  هــــو الــــذي لــــم يســــاهم مســــاهمة مباشــــرة فــــي ارتكــــاب الجريمــــة، وإنمــــا اقتصــــر دوره علــــى القيــــام          

باتفاق سابة بينه وبين الفاعل  ، ويكون ذل 268أو املس لة أو املنفذة ل ا مع علمه بذل باألعمال التحضيرية 

وأعمــــال الاشــــتران غالبــــا مــــا تتمثــــل فــــي ألاعمــــال التحضــــيرية . ألاصــــلي مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى النتيجــــة الجرميــــة

السابقة عن جريمة الاختطاف منها تقديم معلومات حول الطفل املراد خطفه قصد الحصول على فدية، أو 

ي ذل  أن يكون الشري  عاملا بالجريمة وعاملا أيضا بظروف تقديم السيارة لنقل الطفل املخطوف،ويشترط ف

 .  269التشديد

 اعتبــر         
ّ
بالنسـبة للمســاعدة املعاصـرة يشــترط فيهــا أن يكـون الشــري  غيـر متواجــد فــي مسـرح الجريمــة وإش

ني فـي فاعال أصليا، ومثاله مراقبة املكان من بعيد لتمكين الجاني مـن اختطـاف الطفـل، وتعتبـر مسـاعدة الجـا

                                                           
يوسف بن  1، جرائم اختطاف ألاطفال، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة الجزائر (2515/2511)فريدة مرزو ي -266

 .31خدة،   
 .من قانون العقوبات  96راجع املادة  - 267

268
 .من قانون العقوبات  92راجع املادة  - 

269
 .من قانون العقوبات  99املادة من  3الفقرة راجع  - 
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تكمــيم فــم الطفــل ملنعــه مــن الصــراخ أو مســكه لتســ يل عمليــة اختطافــه مــن ألاعمــال ال ــي تــدخل فــي تكـــوين 

 .270جريمة اختطاف الطفل بعنف

من قـانون العقوبـات  ـي ال ـي  93أما املساعدة الالحقة املنصو  عليها طبقا للقواعد العامة في املادة         

ل ال ــي تـــأتي بعــد ارتكـــاب جريمــة تعـــد مــن الجـــرائم املســتقلة، كجريمـــة تأخــذ حكــم الشـــري ، ألن أغلــب ألاعمـــا

كـــل مـــن تعمـــد "مـــن نفـــس القـــانون علـــى أنـــه  324إخفـــاء جثـــة طفـــل مخطـــوف، وفـــي هـــذا الصـــدد تـــنص املـــادة 

، وذلــ  فيمــا عــدا الحالــة ال ــي يكــون فيهــا الفعــل .....اخفــاء قاصــر كــان قــد خطــف أو أبعــد أو هربــه مــن البحــث

وح ــــح تكــــون جريمــــة اشــــتران يتعــــين أن يكــــون الجــــاني قــــد اعتــــاد علــــى تقــــديم ". اقــــب عليــــهجريمــــة اشــــتران مع

مســــكنه إلــــى شـــــخص أو أشــــخا  يمارســـــون العنــــف ضـــــد ألاشــــخا  ومـــــنهم اختطــــاف ألاطفـــــال ويكــــون عاملـــــا 

 .    بسلوك م إلاجرامي 

 آليات حماية ألاطفال من جرائم الاختطاف : املحور الثاني          

ـــي             ــــام تزايــــــد  فـــ ـــاف ألاطفــــــال، وأمــ ـــي مكافحــــــة جريمــــــة اختطـــ ــــة فـــ ــــة العقابيــــــة الرادعــ ـــل فشــــــل السياســ ظـــ

معــــدشتها وخطــــورة تفشــــيها ألســــباب ودوافــــع مختلفــــة، كــــان لزامــــا البحــــث عــــن أســــاليب وآليــــات تــــوفي الغــــرض 

ين وتــدعم مســاعي حمايــة ألاطفــال مــن هــذا النــوع مــن إلاجــرام، وفــي ســبيل ذلــ  أصــدر املشــرع الجزائــري قــانون

 12-11املتعلــة بالوقايــة مــن جــرائم الاختطــاف ومكافحتهــا، ويتعلــة الثــاني بقــانون  11-25يتعلــة ألاول بقــانون 

 .املتعلة بحماية الطفل

املتعلةةةق بالوقايةةةة مةةةن  50-85آليةةةات حمايةةةة ألاطفةةةال مةةةن الاختطةةةاف طبقةةةا لقةةةانون  :أوال            

 جرائم الاختطاف ومكافحهها

ن التعديالت ال ي طرأت على قانون العقوبـات فيمـا يخـص جـرائم اختطـاف ألاطفـال وال ـي بالرغم م            

، ورغم تشديد العقوبات املقررة ل ا، ظلـت ظـاهرة اختطـاف ألاطفـال فـي تزايـد مسـتمر 2519كان آخرها سنة 

اف ومقلــــة، ألامــــر الــــذي دفــــع باملشــــرع الجزائــــري إلــــى ســــن قــــانون خــــا  يهــــدف إلــــى الوقايــــة مــــن جــــرائم اختطــــ

ألاشخا  ومكافحتهـا، ومـن ضـمن مـا جـاء فيـه فصـلين، يتعلـة ألاول بالوقايـة مـن جـرائم الاختطـاف، ويتعلـة 

 .الثاني بحماية ضحايا جرائم الاختطاف 

 الوقاية من جرائم اختطاف ألاطفال -5       

                                                           
270
على أن الشري  يعاقب بنفس العقوبة املقررة للفاعل في ارتكاب إحدى الجرائم  11-25من القانون رقم  99تنص املادة و - 

تناولت اختطاف ألاطفال عن   يمن هذا القانون ال 28لى املادة املنصو  عليها في هذا القانون، وبالتالي يطبة هذا النص ع

 .طرية العنف أو التهديد أو الاستدراج
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تهم منهــا، وفــي إطــار تعتبــر سياســة الوقايــة الســبيل ألانجــع ملكافحــة جريمــة اختطــاف ألاطفــال وحمــاي              

ذلــ  تضــع الدولــة كــل إلامكانيــات البشــرية واملاديــة للحيلولــة دون وقــوع جريمــة الاختطــاف، وفــي حالــة وقوع ــا 

 1وحســب املــادة . تبــذل كــل الج ــود العثــور علــى الطفــل الضــحية حيــا قبــل فــوات ألاوان لتــتمكن مــن حمايتــه

نيــة للوقايــة مــن جــرائم الاختطــاف بكــل أشــكال ا، تتــولى الــدول وضــع اســتراتيجية وط 11-25مــن القــانون رقــم 

كمـــا تتـــولى الجماعــــات املحليـــة بالتنســـية مــــع . وتســـ ر علـــى تنفيـــذها مــــن طـــرف الســـلطات العموميــــة املختصـــة

ـــن جـــــرائم  ـــتراتيجيات محليـــــة للوقايـــــة مــ ـــع اســ ـــا وضــ ـــن الجريمـــــة ومكافحتهــ ـــف ألاح ـــــزة املكلفـــــة بالوقايـــــة مــ مختلــ

ــــى متابعـــــة تنفيـــــذه ـــ ر علـ ـــاف وتســ ا، ويـــــتّم إشـــــران املجتمـــــع املـــــدني ووســـــائل إلاعـــــالم فـــــي إعـــــداد وتنفيـــــذ الاختطــ

 .الاستراتيجية الوطنية واملحلية للوقاية من جرائم الاختطاف

يلعــــب املجتمــــع املــــدني دورا كبيــــرا فـــــي مكافحــــة جريمــــة اختطــــاف ألاطفــــال ابتـــــداء مــــن ألاســــرة إلــــى بـــــا ي          

يتعـــين علـــى ألاســـرة أن تقـــوم بتوجيـــه وإرشـــاد أبنائهـــا ح ـــح ش  املؤسســـات الاجتماعيـــة  ال ـــي يقـــوم عليهـــا، حيـــث

يقعــوا فريســة  الاختطــاف، واتخــاذ كــل اجــراءات الحيطــة والحــذر والحراســة املشــددة مــن أجــل حمــايتهم، وفــي 

يجــــب علــــى ألاســــرة حمايــــة الطفــــل وإبعــــاده عــــن جميــــع عوامــــل " علــــى  11-25مــــن قــــانون  8ذلــــ  تــــنص املــــادة 

، وفي حالة وقوع الاختطـاف "وقوعه ضحية الجرائم املنصو  عليها في هذا القانون  الخطر ال ي قد تؤدي إلى

يتعين على أهل الضحية عدم التستر على حـاشت الاختطـاف، خاصـة ألاطفـال الـذين تعرضـوا شعتـداء جنسـ ي 

 ـــة وإلـــى جانـــب ألاســرة تعتبـــر املدرســـة البي. 271خوفــا مـــن الفضـــيحة ش ســيما إذا كـــان الجـــاني مـــن أقــارب الطفـــل

الثانيـــة للطفــــل ال ــــي يقضـــ ي فيهــــا معظــــم أوقاتـــه، ل ــــا  ــــي ألاخــــرى حـــظ أوفــــر فــــي توعيـــة ألاطفــــال حــــول مخــــاطر 

 .جريمة الاختطاف واملساهمة في مكافحتها، وكذا الجمعيات واملؤسسات الاجتماعية الدينية أو الثقافية 

لجــرائم الاختطـــاف، عـــن طريـــة وتعــد وســـائل إلاعـــالم بمختلــف أنواع ـــا إحـــدى أهــم وســـائل التصـــدي            

تكثيــف حمالتهــا إلاعالميــة مــن أجــل التحســيس بخطــورة هــذه الجــرائم، مّمــا يجلــب اهتمــام ألافــراد ويجعل ــم 

يتفــــاعلون ويســــاهمون فــــي مثــــل هــــذه القضــــايا، ويتعــــاونون مــــع أج ــــزة ألامــــن والقضــــاء للكشــــف عــــن الجريمــــة 

بالطفـــل املخطــــوف، ف ـــذا النــــوع مـــن إلاجــــرام  ر والوصـــول إلـــى مرتكبيهــــا قبـــل أن يتحقــــة الخطـــر  ويلحــــة الضـــر 

 .272يحتاج إلى تكافل الج ود في ش ح امليادين لصده والحيلولة دون وقوعه

يحتـل ج ـاز ألامـن الصــدارة بـين ألاج ـزة املعنيــة بمكافحـة الجريمـة، فـدوره الوقــائي يتجلـى قبـل وقــوع            

الجـــواري فـــي ألاحيـــاء واملـــدن وعلـــى محـــاور الطرقـــات،  جريمـــة الاختطـــاف، ويتجســـد فـــي تعزيـــز الرقابـــة والانتشـــار 

والقيام بدوريات في الشوارع وألاماكن املشبوهة، وتكثيف الحمالت التفتيشية والاستيقاف والتقص ي الدائم 

                                                           
، واقع اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري ، قراءة سوسيولوجية في ألاسباب ( 2518)نذير بوحنيكة، جمال بلبكاي - 271

 .111،   9،العدد 1والنتائج وآليات الوقاية، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية وإلانسانية املعمقة، املجلد 
272
 ,Aheph. languesمكافحة جريمة اختطاف ألاطفال، مجلة  ، دور مؤسسات املجتمع املدني في(2525)باركية تقيم -

médias et sociétés 117 ،  9، عدد 7، مجلد. 
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كمـا . وتعقب املجرمين، كل ذل  يساهم إلى حد كبير في الوقاية من هذه الجريمة ووضـع حـد ل ـا قبـل وقوع ـا

لــب بالتضــامن مــع أفــراد املجتمــع مــن أهــل الضــحية وجمعيــات ألاحيــاء، والتــدخل فــورا فــي أن ح ــاز ألامــن مطا

.  273حالة وقوع ضياع أو اختفاء أو اختطاف طفل وتسخير كل الوسائل املادية والبشرية للبحث املوسع عليه

ـــ 11-25مــــن القــــانون رقــــم  7ولقــــد نصــــت املــــادة  ـــة تتخــــذ مــــن خــــالل مختلــــف ألاج ــــزة واملصـ الح علــــى أن الدولـ

 :املكلفة بالوقاية من جريمة الاختطاف ومكافحتها إلاجراءات التالية

 اعتماد آليات اليقظة وإلانذار املكثف واملبكر عنها، -

وضـــع بــــرامج تحسيســـية وتنظــــيم نشـــاطات ثقافيــــة أو إعالميـــة يهــــدف إلـــى إلاعــــالم بمخـــاطر جــــرائم الاختطــــاف -

 والوقاية منها،

 اية من جرائم الاختطاف وتنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها،متابعة وتقييم مختلف آليات الوق-

وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطـاف واسـتغالله فـي تحديـد التـدابير الواجـب اتخاذهـا فـي مجـال -

 .274الوقاية منها

 حماية ألاطفال ضحايا الاختطاف  -8           

ولــة لضــحايا جــرائم اختطــاف ألاشــخا  عمومــا وألاطفــال علــى وجــه تتمثــل الحمايــة ال ــي تقررهــا الد          

 : في 11-25الخصو  حسب ما خّصه الفصل الثالث من القانون رقم 

 ،275التكفل الصمي والنفس ي والاجتماعي لضحايا الاختطاف وتسيير إعادة إدماج م في الحياة الاجتماعية -  

ة مــن املســاعدة القضــائية بقــوة القــانون، والاســتفادة ضــمان تســيير وتســ يل اللجــوء إلــى القضــاء والاســتفاد -

والخبــراء املنصــو  عليهــا فــي قــانون  مــن تــدابير الحمايــة الاجرائيــة وغيــر الاجرائيــة املتعلقــة بالضــحايا والشــ ود

منــه نصــت علــى أن هــذه التــدابير يســتفيد منهــا أيضــا الضــحايا فــي  25مكــرر  61، فاملــادة إلاجــراءات الجزائيــة

كـــانوا شـــ ودا، منهـــا إخفـــاء املعلومـــات املتعلقـــة بهويتـــه، وضـــع رقـــم هـــاتفي خـــا  تحـــت تصـــرفه، حالـــة مـــا إذا 

ضـــمان حمايــــة جســـدية مقربــــة لــــه مـــع إمكانيــــة توســـيع ا ألفــــراد عائلتــــه وأقاربـــه، وضــــع أج ـــزة تقنيــــة وقائيــــة 

                                                           
273
، دور الشرطة في وضع استراتيجية الوقاية من جريمة اختطاف ألاطفال في (2521)كمال عمتوت ، عبد العزيز ديلمي- 

 .837،   2العدد املجتمع، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، املجلد السادس، 

وفي هذا إلاطار تسعى الدولة إلى توعية املواطنين من أجل املساهمة في الوقاية من هذا النوع من إلاجرام، عن طرية - 274

وإرسال املعلومات عن الجريمة عن والشكاوى  استحداث آلية تقنية على مستوى ألاعوان املؤهلين واملختصين لتلقي التبليغات

 /https://ppgn.mdn.dz :   طرية املوقع
 .11-25من القانون رقم  4املادة  - 275

https://ppgn.mdn.dz/
https://ppgn.mdn.dz/
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ه مساعدة بمسكنه،تسجيل املكاملات ال اتفية بعد املوافقة الصريحة من صاحبه، تغيير مكان إقامته ومنح

 .276اجتماعية ومالية

حماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف املرتكبة بالخارج، بالتنسية مع السـلطات املختصـة فـي الـدول  -  

املعنيــة، وتهييــئ كافــة الظــروف ملســاعدتهم وعنــد طلــبهم تســ يل عــودتهم إلــى الجزائــر، وتســ يل عــودة الرعايــا 

 .277ألاجانب إلى بلدهم ألاصلي

املتعلةةةةق بحمايةةةةة  58-50آليةةةةات حمايةةةةة ألاطفةةةةال مةةةةن الاختطةةةةاف طبقةةةةا لقةةةةانون  :ثانيةةةةا             

 الطفل

تكفل الدولة حة الطفـل عمومـا والـذي كـان ضـحية اختطـاف علـى وجـه الخصـو ، فـي حمايتـه مـن           

دابير املناسبة كافة أشكال الضرر أو العنف أو سوء املعاملة أو الاستغالل أو إلاساءة البدنية، وتتخذ كل الت

لوقايته وتوفير  الشروط الالزمـة لنمـوه ورعايتـه والحفـاظ علـى حياتـه وتنشـئته تنشـ ة سـليمة وآمنـة فـي بي ـة 

نحية وصالحة وحماية حقوقه، وتراعي مصلحته الفضلى عند اتخاذ أي إجـراء أو تـدبير أو حكـم قضـائي أو 

 .ن ألاولى اجتماعية والثانية قضائيةإداري بشأنه، وعليه يمكن تصنيف تدابير الحماية إلى نوعي

 الحماية الاجتماعية للطفل  -5           

املتعلـة بحمايـة الطفـل،  12-11تعد الحماية الاجتماعية مـن بـين أنـواع الحمايـة ال ـي يقررهـا قـانون           

ة أيــة وذلــ  عــن طريــة إســتحداثه هي ــات وأج ــزة وطنيــة ومحليــة تعمــل علــى حمايــة الطفــل الــذي كــان ضــحي

يعاقــــب علــــى الجــــرائم ألاخــــرى " 193جريمـــة خاصــــة جريمــــة الاختطــــاف، حيــــث تنــــاول هــــذا القـــانون فــــي مادتــــه 

ــــة  ـــال إلاباحيــ ــــي ألاعمـــ ــــاء وفــ ـــي البغــ ـــل واســــــتعماله فـــ ـــل، ش ســــــيما الاســــــتغالل الجنســــــ ي للطفــ ــــى الطفـــ الواقعـــــة علــ

ري املفعـــول وش ســـيما والاتجـــار بـــه والتســـول بـــه أو تعريضـــه للتســـول واختطـــاف الطفـــل طبقـــا للتشـــريع الســـا

ــــة . 278"قــــــانون العقوبــــــات ــــة، وهي ــ ــــة الطفولــ ــــة وترقيــ ـــــة لحمايــ ــــة وطنيـ ـــة هي ــ ــ ـــن طريـ ــ ـــــة عـ ـــــذه الحمايـ ـــــرس هـ وتكـ

 .إجتماعية على املستوى املحلي تتمثل في مصالح الوسط املفتوح

 الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة -أ         

                                                           
من قانون إلاجراءات الجزائية ( الفصل السادس الخا  بحماية الش ود والخبراء والضحايا ) 25مكرر  61راجع املادة  - 276

 .2511يوليو  14صادر بتاريخ  34الرسمية عدد  ، الجريدة 2511يوليو  23بتاريخ  52-11املعدل بموجب ألامر رقم 
 .11-25من القانون رقم  12،  11راجع املادتين  -277

278
يوليو  14صادر بتاريخ  34، املتعلة بحماية الطفل، الجريدة الرسمية عدد 2511يوليو  11املؤرخ في  12-11القانون رقم  - 

، ال ي صادقت 1484وصه من بنود إتفاقية حقوق الطفل لسنة والجدير بالذكر أن هذا القانون تّم تقنين معظم نص .2511

 961-42عليها الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي 
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تحـدث لـدى الـوزير ألاول، " منـه علـى أنهـا  11ألاولـى مـن املـادة عرف ا قـانون حمايـة الطفـل فـي الفقـرة            

هي ـــة وطنيـــة لحمايـــة وترقيـــة الطفولـــة يرأســـ ا املفـــوض الـــوطني لحمايـــة الطفولـــة، تكلـــف بالســـ ر علـــى حمايـــة 

، وبهــــذا الصــــدد تــــّم اســــتحداث هــــذه "وترقيــــة حقــــوق الطفــــل، تتمتــــع بالشخصــــية املعنويــــة والاســــتقالل املــــالي

ــــة  ــــة الوطنيـ املحـــــدد لشـــــروط وكيفيـــــات تنظـــــيم وســـــير ال ي ـــــة  339-16بموجـــــب املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم ال ي ـ

 .279الوطنية لحماية وترقية الطفولة ال ي مقرها بالجزائر العاصمة

وتنصب وظيفة ال ي ـة الوطنيـة فـي حمايـة الطفـل مـن خـالل فحـص كـل وضـعية تمـس بأحـد حقوقـه            

قــد يعرضــه للخطــر ، كمــا اســندت ل ــا م مــة التخطــيط بوضــع بــرامج ســواء الصــحية وألاخالقيــة، أو أي وضــع 

وطنيـة ومحليـة مـن أجـل حمايـة الطفـل وهـذا بموجـب التنسـية مـع بـا ي إلادارات وال ي ـات العموميـة ال ـي ل ـا 

إطالع وعالقة بشؤون الطفل، با ضافة إلى التعاون مع مؤسسات ومنظمـات ألامـم املتحـدة الخاصـة بحقـوق 

وتـدعيما وتسـ يال مل ـام ال ي ــة الوطنيـة ح ـح تقـوم بهــا بأكمـل وجـه وتحقيقــا . ت غيـر الحكوميــةالطفـل واملنظمـا

للحمايـــــة املرجـــــوة منهـــــا و ـــــي الوقايـــــة، ش بـــــد مـــــن تقـــــديم املســـــاعدات الالزمـــــة ل ـــــا مـــــن طـــــرف ال ي ـــــات التابعـــــة 

 .280للدولة

أن يكـــــــون مـــــــن بـــــــين أكثـــــــر يـــــــتم تعيـــــــين املفـــــــوض الـــــــوطني تلقائيـــــــا بموجـــــــب مرســـــــوم رئاســـــــ ي، ويشـــــــترط            

، حيــــث يقــــوم بمســـاعدة الطفــــل ضــــحية الاختطــــاف واملوجــــود فــــي 281الشخصـــيات الوطنيــــة اهتمامــــا بالطفولــــة

حالــــــــة خطــــــــر أو فــــــــي حالــــــــة املســــــــاس بمصــــــــلحته الفضــــــــلى، ويــــــــتّم إخطــــــــاره عــــــــن طريــــــــة الاتصــــــــال عبــــــــر الخــــــــط 

ه الشـــرعي أو أي شـــخص ، ســـواء مـــن الطفـــل ذاتـــه أو ممثلـــ282أو عـــن طريـــة البريـــد إلالكترونـــي( 1111)ألاخضـــر

، وبــدوره يحــول املفــوض 283طبيعــي أو معنــوي يحمــي القــانون عــدم الكشــف عــن هويتــه تحــت طائلــة العقــاب 

الوطني لحماية الطفولة هذه إلاخطارات إلى مصلحة الوسط املفتوح املختصة إقليميا، للتحقية فيها واتخاذ 

                                                           
املحدد لشروط وكيفيات  339-16من املرسوم التنفيذي رقم ( ال ي تناولت هياكل وتشكيلة هذه اللجنة ) 7راجع املادة  279

 .2516ديسمبر  21، صادر بتاريخ 71ريدة الرسمية عدد تنظيم وسير ال ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الج

 http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-وعن تنظيم ال ي ة الوطنية وهيكلتها راجع املوقع الرسمي ل ا

 36 
، 1، الدور الحمائي لل ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حوليات جامعة الجزائر (2518)حسينة شرون، فاطمة قفاف 280

 .194الثاني،   عدد ال، 32املجلد 
هذا الصدد تّم تنصيب السيدة  مريم شرفي مفوضة وطنية ورئيسة للجنة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها في  وفي - 281

رعية لحماية ألاحداث والف ات الضعيفة باملديرية  العامة  دارة ، و ي قاضية أحداث تشغل منصب مديرة ف2516

 http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-11/2017-09-24-10-44-:وعن سيرتها الذاتية، راجع.السجون 

 58 
282
 :  وفيه يتم ملء بطاقة تلقي الاخطارات حسب املوقع   

     18-21-08-11-12-10/2017-29-08-30-05-http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017  

 .من قانون حماية الطفل  18و  11ن يالسالف ذكره ، واملادت 339-16قم ي ر من املرسوم التنفيذ 14املادة : راجع  - 283

http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-36
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-36
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-11/2017-09-24-10-44-58
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-11/2017-09-24-10-44-58
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017-05-30-08-29-10/2017-12-11-08-21-18
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 إذا كـــان الاخطـــار يتضـــمن 
ّ
وصـــفا جزائيـــا، فإنـــه يحـــول إلـــى وزيـــر العـــدل الـــذي الاجـــراءات املناســـبة بشـــأنها، أمـــا

 . 284يخطر النائب العام املختص قصد تحري  الدعوى العمومية إذا تطلب ألامر

 (مصالح الوسط املفتوح)الهيئة الاجتماعية على املستوى املحلي -ب              

، تتولى على املستوى املحلي في مجال تقديم الحماية الاجتماعية ال ي تسبة الحماية القضائية          

مصالح الوسط املفتوح بالتنسية مع مختلف ال ي ات واملؤسسات العمومية وألاشخا  املكلفين برعاية 

، 285الطفولة، حيث يتم إنشاء مصلحة واحدة بكل وشية، أو عدة مصالح في الوشيات ألاكبر كثافة سكانية

ا تتشكل من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وحقوقيين، ويكتس ي إنشاء مثل هذه املصالح أهمية كبيرة لكونه

للتمكن من التدخل السريع من مساعدة ألاطفال في حالة خطر الذين كانوا عرضة لالختطاف أو الاختفاء 

ملنح م الحماية والرعاية الاجتماعية عن طرية تذليل العقبات ال ي تحول دون نموهم نموا سليما والعمل 

ع، وبتحسيس وتوعية أسرهم بضرورة تقديم الرعاية الكاملة ل م قبل اللجوء إلى على إدماج م في املجتم

 . القضاء

وتتلقى مصالح الوسط املفتوح إلاخطارات عن وجود طفل في حالة خطر على نحته أو سالمته          

و رئيس البدنية أو املعنوية نتيجة اختطاف من وليه الشرعي أو عن طرية الشرطة القضائية أو الوالي أ

البلدية أو كل جمعية أو هي ة ناشطة في حقوق إلانسان أو املساعدين أو املربين أو املعلمين أو  ألاطباء، ول ا 

وعلى مصالح الوسط املفتوح بعد تلقيها إلاخطار التأكد من . 286أن تتدخل تلقائيا دون أن يتم إخطارها

اث الاجتماعية والانتقال إلى مكان تواجد الوجود الفعلي لحالة الخطر، وذل  من خالل قيام ا باألبح

الطفل والاستماع إليه وإلى ممثله الشرعي حول الوقائع محل إلاخطار، من أجل الوصول إلى تحديد وضعية 

الطفل واتخاذ التدابير املناسبة له، وإذا اقتض ح ألامر تطلب هذه املصالح من النيابة العامة أو  من قا  ي 

 . 287ألاحداث التدخل

وبعد التأكد من وجود حالة خطر ال ي تهدد الطفل، ومن أجل الوصول  إلى اتفاق بخصو  التدبير         

املالئم شحتياجات الطفل ولتحديد وضعيته، يتعين على مصالح الوسط املفتوح إلاتصال بوليه الشرعي، 

أجل اتخاذ تدبير  سنة  على ألاقل، ومن( 13)وإشران وإبالغ الطفل الذي يبلغ من العمر  ثالثة عشرة  

من قانون حماية الطفل، وأن  21إبقائه في أسرته مع اقتراح أحد تدابير الاتفاقية املنصو  عليها في املادة 

يدون الاتفاق في محضر موقع عليه من جميع ألاطراف، مع أمكانية مراجعة التدبير املتفة عليه جزئيا أو 

                                                           
 .املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  16راجع املادة  - 284

285
 املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  21/2املادة -  

286
 املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  22املادة  -  

287
 املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  23املادة - 
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أيام من تاريخ إلاخطار، أو في حالة ( 15)ل أقصاه عشرة وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق في أج.288كليا

تراجع الطفل أو ممثله الشرعي، أو في حالة فشل التدبير املتفة عليه بالرغم من مراجعته، ترفع مصالح 

 . الوسط املفتوح ألامر إلى قا  ي ألاحداث

 الحماية القضائية لألطفال ضحايا الاختطاف  -5       

املشرع الجزائري بين الحماية القضائية املقررة للطفل املعرض لإلنحراف وبين الطفل  لم يفرق              

ضحية الاعتداءات، فحسب نص املادة الثانية من قانون حماية الطفل، الطفل في حالة الخطر يشمل 

الف تين، بالرغم من أن الطفل املعرض لإلنحراف لديه إمارات وسلوكات تنبئ بخطورته قد ترتقي إلى 

مستوى الجريمة مستقبال، عكس الطفل الضحية املعرض للضرر بسبب الجريمة، فالحماية القضائية 

املقررة قانونا تشمل الطفل املعرض للخطر بوجه عام، وبالتالي تمتد لتشمل أيضا الطفل ضحية 

 . الاختطاف

النظر في العريضة ال ي وفي هذا الصدد، يخول القانون لقا  ي ألاحداث املختص التدخل من أجل             

ترفع إليه من الطفل أو من ممثله الشرعي أو من وكيل الجم ورية أو من مصالح الوسط املفتوح أو من أحد 

من قانون حماية الطفل، وعليه أن يعلم فورا الطفل أو ممثله الشرعي أو  32ألاشخا  املذكورين في املادة 

وتلقي أرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله، ولقد أجاز كليهما بهذه العريضة، ويقوم بسماع أقوال ما 

ويتولى بعدها قا  ي ألاحداث دراسة شخصية الطفل عن طرية إجراء . 289القانون للطفل الاستعانة بمحام

البحث الاجتماعي والفحو  الطبية والعقلية والنفسية ومراقبة سلون الطفل الضحية،كما له تلقي كل 

ملتعلقة بوضعية الطفل وتصريحات أي شخص يرى فائدة من سماعه، وله أن يستعين املعلومات والتقارير ا

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في الكشف عن ألاضرار ال ي خلفتها جريمة .  290في ذل  بمصالح الوسط املفتوح

 الاختطاف ومدى تأثيرها على الطفل جسديا وعقليا ونفسيا وما نجم عنها من أمراض عضوية، كما أن هذه

 .الدراسة تساعد قا  ي ألاحداث في كيفية معاملة الطفل وتحديد التدابير  ال ي تتالءم مع وضعيته وظروفه

وإذا توافرت لدى قا  ي ألاحداث عناصر كافية لتقدير وضعية الطفل، فإنه يمكنه أن يتخذ            

من قانون حماية الطفل،  36و  31بموجب أمر بالحراسة املؤقتة أحد التدابير املنصو  عليها  في املادتين 

و ي تدابير وقائية هدف ا الحماية املؤقتة للطفل الضحية تقتضيها مرحلة التحقية، بحيث ش يمكن أن 

غير . 291أش ر، وأن يتم إعالم الطفل أو ممثله الشرعي بها أو كليهما معا( 6)تتجاوز مدة التدابير املؤقتة ستة

ى كل ألاطفال ضحايا الاعتداءات، فالطفل ضحية الاختطاف تتطلب أن هذه التدابير ش يمكن تعميم ا عل

                                                           
288
 .املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  26املادة - 

289
 املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  33املادة - 

290
 املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  39املادة - 

291
 ية الطفلاملتعلة بحما 12-11من القانون رقم  37املادة - 
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وضعيته إبقائه في أسرته باعتبارها املالذ آلامن له خاصة أنه كان ضحية ابعاده عنها، وبتطبية التدابير 

سيؤثر ذل  سلبا على وضعيته، وكذل  الحال إذا  12-11من القانون رقم  37املنصو  عليها في املادة 

أما بالنسبة شختفاء الطفل . بتسليم الطفل ألحد والديه ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم  تعلة ألامر 

 .من هذا القانون  37نتيجة هروبه من أسرته ف نا يرجح تطبية املادة 

وعند الانتهاء من التحقية يقوم قا  ي ألاحداث بإرسال امللف إلى وكيل الجم ورية، ويقوم           

له الشرعي واملحامي، وبموجب أمر يتخذ التدابير املتمثلة في إبقاء الطفل في أسرته أو باستدعاء الطفل وممث

تسليمه ألحد الوالدين ما لم تكن الحضانة قد سقطت عنه بحكم القانون، إضافة إلى ذل  تناول القانون 

قابلة ( 2)سنتينمن هذا القانون، و ي تدابير مقررة ملدة  91و  95تدابير أخرى منصو  عليها في املادتين 

، ويستفيد الطفل الذي تقررت حمايته من 292سنة 18للتجديد ما لم تتجاوز تاريخ بلوغ سن الرشد 

 . من نفس القانون  99الاعانات املذكورة في املادة 

والجدير باملالحظة أن الطفل الذي يكون ضحية الاختطاف املقترن باشعتداء الجنس ي يحظى بحماية         

فإنه أثناء التحري والتحقية يتّم التسجيل السمعي والبصري لسماع أقواله من طرف  قضائية خاصة،

شخص مؤهل لذل ، كما يمكن حضور أخصائي نفساني أثناء التسجيل، ويهدف هذا الاجراء تس يل سماع 

في  أقوال الطفل وتجنيبه إعادة سرد ألاحداث الصعبة والحرجة ال ي مّر بها، ويتم بعد ذل  إتالف التسجيل

 .293أجل سنة واحدة

يمكن لوكيل الجم ورية املختص، بناء على " 97وحفاظا على خصوصية الطفل وكرامته تنص املادة           

طلب أو موافقة املمثل الشرعي لطفل تّم اختطافه، أن يطلب من أي عون أو لسان أو سند إعالمي نشر 

ومات أو ش ادات من شأنها املساعدة في أو صور تخص الطفل، قصد تلقي معل/أو أوصاف و/إشعارات و

غير أنه . أو بحياته الخاصة/التحريات وألابحاث الجارية، وذل  مع مراعاة عدم املساس بكرامة الطفل و

يمكن وكيل الجم ورية، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذل ، أن يأمر بهذا إلاجراء دون القبول املسبة للممثل 

 ".الشرعي للطفل

 خاتمة        

ملختلف النصو  القانونية ال ي تناولت جريمة اختطاف ألاطفال،  التحليلية ةدراسالمن خالل          

 : توصلت إلى النتائج التالية

أن املشرع يقرر لكل صورة من صور الاختطاف عقوبات ردعية، أشدها الاختطاف باستعمال العنف         

جناية مقررا ل ا عقوبة السجن املؤبد وتصل إلى إلاعدام م ح أو التهديد أو الاستدراج أو أية وسيلة واعتبرها 
                                                           

292
 املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  92املادة راجع - 

293
 املتعلة بحماية الطفل 12-11من القانون رقم  96ملادة راجع ا - 
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من قانون العقوبات، بينما اعتبرها جنحة  1مكرر  243من املادة  2اقترنت بجرائم أخرى الواردة في الفقرة 

إذا تّم اختطاف الطفل بدون عنف أو تهديد أو تحايل وكذا في حالة خطف الطفل املحضون وعدم 

ية والجنحة إذا تعلة ألامر بخطف الطفل الحديث الع د بالوشدة حسب ما إذا ولد حيا تسليمه، وبين الجنا

 .وما إذا لم تثبت وشدته حيا أو ميتا

من أجل الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها  11-25أن التشريع الجزائري استحدث قانون رقم         

وضع كل الامكانيات البشرية واملادية للحيلولة دون  منه، ويهدف هذا القانون إلى 28وخّص الطفل باملادة 

وقوع هذه الجرائم، وبذل كل الج ود من أجل العثور على الطفل الضحية، وتقديم كل أنواع املساعدات 

الطفل ضحية الاختطاف بحماية  11-12وبدوره خص قانون . القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية له

 .  من ألاطفال املعرضين للخطر اجتماعية وقضائية واعتبره

ومّما سبة، توصلت إلى أنه على التشريع الجزائري تدارن بعض النقائص للحد من جرائم الاختطاف         

 :والتقليل منها، مراعيا التوصيات التالية

ل ضرورة تفعيل عقوبة الاعدام خاصة إذا ارتبطت جريمة الاختطاف بقتل الطفل املخطوف والتنكي        

بجثته أو تعذيبه، وتطبية أقص ح عقوبة فيما يتعلة بالسجن املؤقت، خاصة بعد التعديل ألاخير لقانون 

 .سنة لضمان الحماية الفعلية لألطفال ولردع الجناة 35والذي يحدد ها بـ ( 19-21قانون رقم )العقوبات

حالة عدم تسليم املحضون ملن له من قانون العقوبات ال ي تحصر الاختطاف في  328تعديل املادة            

حة الحضانة بحكم القانون بخطفه أو إبعاده، بإضافة حالة عدم تسليم الطفل ملن له حة الزيارة بخطفه 

 .أو إبعاده من الحاضن، ذل  أن الحكم القضائي يشمل حقين، حة الحضانة وحة الزيارة

شأنها ضمان فعالية الوقاية من جرائم  نص على التدابير ال ي من 11-25رغم أن القانون رقم         

الاختطاف، خاصة ما يتعلة باشعتماد على آليات اليقظة وإلانذار والكشف املبكر عنها، أرى ضرورة تكريس 

ذل  عن طرية وضع كاميرات مراقبة في ألاماكن العمومية وأمام املدارس وأماكن تواجد ألاطفال والشوارع 

وصول إلى الجناة والقبض عليهم وتحرير ألاطفال في أسرع وقت قبل املشبوهة، حيث يساعد ذل  في ال

 .حدوث الخطر

ضرورة التمييب بين ف  ي ألاطفال ضحية الاختطاف وألاطفال في خطر معنوي من حيث الحماية، ذل        

أن هذا ألاخير يحتاج إلى إلاصالح، بينما الطفل الضحية يحتاج إلى رعاية نحية ونفسية واجتماعية 

 .قضائيةو 
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 :قائمة املراجع               

 املعارف ، القانون الجنائي الخا ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مكتبة (1486)أحمد الخمليش ي

 .الرباط ،للنشر والتوزيع

  التبني الدولي ومبدأ احترام مصلحة الطفل، الطبعة ألاولى، دار الفكر (2511)أشرف عبد العالي ،

 . الجامعي مصر

 الدور الحمائي لل ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، (2518)نة شرون، فاطمة قفافحسي ،

 . 111-195، العدد الثاني،   32د ، املجل1حوليات جامعة الجزائر 

 الاجتهاد القضائي في املواد الجنائية، الجزء الثاني ،الطبعة ألاولى، الديوان (2551)جياللي بغدادي ،

 .الجزائر ،يةالوطني لألشغال التربو 

  جريمة اختطاف ألاطفال وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، (2517)صافية إقلولي أولد رابح ،

 .93 -16،   1، عدد 12املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، مجلد 

  جرائم اختطاف ألاطفال، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، (2515/2511)فريدة مرزو ي ،

 .يوسف بن خدة 1الجزائر جامعة 

   الحماية الجزائية للطفل ضحية جرائم الاختطاف، أطروحة دكتوراه (2521)فوزية ال امل ،

، الحاج لخضر كلية الحقوق والعلوم 1تخصص علم إلاجرام وعلم العقاب، جامعة باتنة 

 .السياسية

 الوقاية من جريمة ، دور الشرطة في وضع استراتيجية (2521) ، عبد العزيز ديلميكمال عمتوت

، 2اختطاف ألاطفال في املجتمع، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، املجلد السادس، العدد 

  821-892. 

 ار ، شرح قانون العقوبات القسم الخا ، الطبعة الثانية، د(1447) ماهر عبد شويش الدرة

 .  الكتب للطباعة والنشر، املوصل

 املجتمع املدني في مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال، مجلة ، دور مؤسسات (2525)مباركية تقي

Aheph. langues, médias et sociétés 114-194،  9، عدد 7، مجلد. 

 دار ال دى عين مليلة، (ب ط)،جريمة 15، الوسيط في جرائم ألاشخا ، شرح (2554نبيل صقر ،

 .الجزائر 

 ال في املجتمع الجزائري ، قراءة ، واقع اختطاف ألاطف( 2518) نذير بوحنيكة، جمال بلبكاي

سوسيولوجية في ألاسباب والنتائج وآليات الوقاية، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية وإلانسانية 

 .161-194،  9،العدد 1املعمقة، املجلد 

 1، العدد (1484)املجلة القضائية للمحكمة العليا . 

 2، العدد (1441)للمحكمة العليا  املجلة القضائية. 

  1عدد ، ال(1446)للمحكمة العليا جلة القضائية امل. 

  2.، العدد (2515)للمحكمة العليا  مجلة املحكمة العليا  
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 2، العدد (2511)للمحكمة العليا  مجلة املحكمة العليا . 

 عدد خا  بالغرفة الجنائية(2512)مجلة املحكمة العليا ،. 

  

   الجريدة الرسمية العدد 2519فبراير  9خ في املؤر  51-19بالقانون رقم املعدل  ،قانون العقوبات ،

 .2519فبراير  16، الصادر بتاريخ 7

  الذي يتعلة بالوقاية من جرائم الاختطاف  2525ديسمبر  35املؤرخ في  11-25القانون رقم

 .2525ديسمبر  35الصادر بتاريخ  8ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد 

  34، املتعلة بحماية الطفل، الجريدة الرسمية عدد 2511و يولي 11املؤرخ في  12-11القانون رقم 

 .2511يوليو  14صادر بتاريخ 

  الجريدة الرسمية 2511يوليو  23بتاريخ  52-11قانون إلاجراءات الجزائية املعدل بموجب ألامر رقم ،

  .2511يوليو  14صادر بتاريخ  34عدد  

       تضمن قانون ألاسرة، املعدل واملتمم باألمر رقم امل 1489يونيو  4املؤرخ في  11-89القانون رقم

 .2551فبراير  27، صادر بتاريخ 11، الجريدة الرسمية عدد 2551فبراير  27املؤرخ في  51-52

  املحدد لشروط وكيفيات تنظيم وسير ال ي ة الوطنية لحماية وترقية  339-16املرسوم التنفيذي رقم

 .2516ديسمبر  21بتاريخ  ، صادر 71الطفولة، الجريدة الرسمية عدد 

  بين الحكومتين الجزائرية املصادق على الاتفاقية  1488يونيو  26املؤرخ في  199-88املرسوم

والفرنسيين في حالة انفصال، واملوقعة في  ين الجزائرييناملختلط ألازواجأطفال باملتعلقة والفرنسية 

 1488يوليو  27، صادر بتاريخ 35، الجريدة الرسمية عدد 1488يونيو  21مدينة الجزائر يوم 

 املوقع الرسمي لل ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة -http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016 

         36-44-09-19-12 

 بطاقة تلقي إلاخطارات، آليات تلقي إلاخطارات، (2517)الصفحة الرئيسية 

18-21-08-11-12-10/2017-29-08-30-05-http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017 

 اية ، املفوضية الوطنية، السيرة الذاتية للمفوضة الوطنية لحم(2517)الصفحة الرئيسية

 http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-11/2017-09-24-10-شرفي مريم:الطفولة

58-44 

  شكوى مسبقة ومعلومات عن بعد : موقع الدرن الوطني zhttps://ppgn.mdn.d  

 

 
 
 

 

http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-36
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-36
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017-05-30-08-29-10/2017-12-11-08-21-18
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-11/2017-09-24-10-44-58
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2016-12-19-09-44-11/2017-09-24-10-44-58
https://ppgn.mdn.dz/
https://ppgn.mdn.dz/
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 ي ر ئاز جلا عير شتلا يف فاطتخالا  نم لفطلل ةيو ناقلا ةيامحلا

 د يحي بدايرية   دكتوراه علوم في القانون  العام جامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر

 د إيمان بوقصة  دكتوراه قانون خاص جامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر

 :ملخص

لطاملا كانت الطفولة رمز للبراءة وألامان والتسامح، لكن رغم كل هذه الصفات الجميلة، لم تسلم           

 تعتبر هذه الف ة من أن تكون ضحايا ملختلف أنواع الجرائم من قتل وتعذيب، وإستغالل، وأذى معنوي،   و 

ا واسعا في الجزائر  منذ سنة ظاهرة إختطاف ألاطفال من بين أخطر هذه الجرائم وال ي ش دت إنتشار 

أكثر من  2517حالة، لتصبح في  6143،حيث كشفت تقارير  مديرية ألامن الوطني عن أكثر من 2516

، ومع هذا التبايد املخيف في جرائم إختطاف ألاطفال كان ش بد من دراسة أسباب هذه الظاهرة من 7212

ي سبيل مكافحة جرائم إلاختطاف من ج ة خرى، ج ة، ومعرفة آلاليات القانونية ال ي رصدها املشرع ف

ملعرفة مواطن القصور ومحاولة تدارك ا بسياسة بديلة ناجعة تهدف للحد من هذه آلافة، وتوفير الحماية 

الالزمة ل ذه الشريحة الضعيفة من املجتمع، سوف نحاول من خالل هذه الدراسة عرض مختلف آلاليات 

 .ئري ملكافحة جرائم خطف ألاطفالالقانونية ال ي خط ا املشرع الجزا

 .الطفل في خطر معنوي، الطفل، جرائم الخطف، الحماية القانونية:   الكلمات املفتاحية

Legal protection of the child from kidnapping crimes in Algerian legislation: 

Abstract: 

          Childhood has always been a symbol of innocence, safety and tolerance, but despite all 

these beautiful qualities, this group has not escaped being victims of various types of crimes 

such as murder, torture, exploitation, and moral harm. The phenomenon of child abduction is 

among the most serious of these crimes, which witnessed a wide spread in Algeria since 2016, 

where the National Security Directorate reports revealed more than 6,193 cases, to become in 

2017, more than 7,212. With this frightening increase in child kidnapping crimes, it was 

necessary to study the causes of this phenomenon on the one hand, and to know the legal 

mechanisms monitored by the legislator in The way to combat kidnapping crimes on the other 

hand, to know the shortcomings and try to remedy them with an effective alternative policy 

aimed at reducing this scourge, and providing the necessary protection for this weak segment 

of society, we will try through this study to present the various legal mechanisms drawn up by 

the Algerian legislator to combat child kidnapping crimes. 

Keywords: the child in moral danger, the child, kidnapping crimes, legal protection. 
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 :مقدمة

تعتبر جريمة إختطاف ألاطفال من بين الجرائم املاسة بأمن وإستقرار املجتمع، و ي من الجرائم        

خيرة، وما ل ذه الجريمة من القديمة قدم البشرية، وقد تفشت في املجتمع الجزائري بشكل كبير في آلااونة ألا 

آثار وخيمة على الطفل سواء نفسيا أو جسديا وعلى أسرته فقد جرم املشرع الجزائري إلاختطاف، وعلى 

 رغم من ذل  شزالت الجريمة ترتكب دون ردع، فكيف عال  املشرع جريمة إختطاف ألاطفال؟

ة مستخدمين املنه  التحليلي في عرض سوف نحاول إلاجابة عن هذا التساؤل من خالل هذه الدراس      

 :وتحليل النصو  القانونية ذات الصلة، وفقا للمحاور التالية

 :مفهوم إختطاف عأطفال: أوال

  :صور إختطاف ألاطفال: ثانيا

 :أركان جرائم إختطاف ألاطفال: ثالثا 

 :50/58آليات الحماية القضائية للطفل وفقا للقانون : رابعا

 :ف عأطفالمفهوم إختطا: أوال

، 11/12سوف نحاول أوش التطرق من خالل هذا العنصر  إلى تعريف الطفل، وحاشت الخطر وفقا للقانون 

 .ثم تعريف إلاختطارف

 هو الطفل النفس علماء فعند والاتجاهات، العلوم باختالف الطفل تعريف يختلف :تعريف الطفل_ 55

عشر، وفي قانون  الثامنة يبلغ لم فرد كل فالطفل نون القا في أما البلوغ، ح ح الرضاعة نهاية من الفرد

 .294سنة16إلاجراءات الجزائية وقانون العقوبات هو كل من لم يبلغ 

تسعى معظم التشريعات الحديثة إلى تكريس حماية للطفل من كافة أشكال    :مفهوم الطفل في خطر _أ

ضمن املصطلحات الواردة في نص  وصور الخطر الذي قد يهدده، واملشرع الجزائري عرف الطفل فيخطر 

، املتعلة بحماية الطفل كما حدد الحاشت ال ي من خالل ا يمكن الحكم عن 11/12من القانون  52املادة 

الطفل في حالة خطر، هو : " نجده نص على أن 52بالرجوع إلى نص املادة و        295.حالة الحدث بأنها خطر

ته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه املعيشية أو الطفل الذي تكون نحته أو أخالقه أو تربي

                                                           
 .سنوات 15ش يكون محال للمتابعة الجزائية القاصر  الذي لم يكمل : " من قانون العقوبات 94املادة _ 294

ويخضع القاصر الذي يبلغ ....سنة إش تدابير الحماية والتهذيب 13إلى أقل من  15سنه من  ش توقع على القاصر الذي يتراوح

 ".سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة 18إلى  13سنه من 

ة ، مذكر 11/12الحماية القانونية للطفل في قانون حماية الطفل الجديد رقم كريمة كوش ي، كوثر حلوان، _ أنظر، _ 295

الحماية وأيضا، أنظر، كمال حميش، . 57،   2516_2511ماستر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلية الحقوق، 

 .13،  2559_2551، 12، مذكرة لنيل إجازة املع د  الوطني للقضاء، الدفعة القانونية للطفل في التشريع الجزائري 
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سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر املحتمل أو املضر بمستقبله، أو يكون في بي ة تعرض سالمته البدنية 

 ".أو النفسية أو التربوية للخطر

لة خطر، ولم يحدد من خالل التعريف نجد أن املشرع عرف الطفل في خطر بالنظر إلى وجوده في حا     

طبيعة ذل  الخطر سواء كان الخطر مادي أو معنوي، مباشر أو غير مباشر، حاش وآني أو مفترض بعد مدة 

زمنية لتبدأ آثاره، بل ولم يقتصر على الخطر املعنوي، إنما ذكر تقريبا جميع أنواع التهديد ال ي قد تسبب له 

 .296مستقبلهحالة خطر وتمس إما بجسده أو حالته النفسية أو 

، و ي 11/12أيضا من القانون  52نص على هذه الحاشت املشرع ضمن املادة  :حاالت الطفل في خطر_ ب

على سبيل املثال ش الحصر ومنه قد يكون الطفل ضمن حاشت أخرى لم يذكرها املشرع ومع ذل  قد 

 :ت من بينها نذكريتدخل القا  ي لحمايته وفقا لشروط ال ي سوف نتطرق ل ا شحقا، وهذه الحاش 

 .297فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي_ 

 . 298تعريض الطفل لإلهمال أو التشرد_ 

 .املساس بحقه في التعليم_ 

 .التسول بالطفل أو تعريضه لتسول _ 

 جز ألابوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته ال ي من شأنها أن تؤثر على سالمته _ 

 .أو النفسية أو التربويةالبدنية 

 .التقصير البين واملتواصل في التربية والرعاية_ 

سوء معاملة الطفل شسيما بتعريضه لتعذيب والاعتداء على سالمته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام _ 

 .عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفس ي

 .إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي_ 

 .إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر، إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته_ 

                                                           
، 2511، جامعة منتوري، قسنطينة، (مذكرة ماجستير)، حداثالسياسة الجنائية تجاه ألا عبد الحفيظ أفروخ، _ أنظر،_ 296

  53. 

 25املؤرخ في  99/21أكدت على ذل  أيضا إتفاقية حقوق الطفل املعتمدة من الجمعية العامة لألمم املتحدة بقرار _ 297

وجب املرسوم الرئاس ي ، ال ي صادقت عليها الجزائر بم94، وفقا للمادة 1445سبتمبر  52، تاريخ بدء النفاذ في 1484نوفمبر 

 .1442ديسمبر سنة  14املوافة ل  1913جمادى الثانية عام  29، املؤرخ في 961/ 42رقم 

، (جرائم الاعتداء على ألاموال_ جرائم الاعتداء على ألاشخا ) فريجة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائري _ أنظر، _ 298

 .154،   2554، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 52طبعة 
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الاستغالل الجنس ي للطفل بمختلف أشكاله، من خالل استغالله شسيما في املواد إلاباحية، وفي البغاء _ 

 .وإشراكه في عروض جنسية

طفل شسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا الاستغالل الاقتصادي لل_ 

 .و املعنوية/ بصحته أو بسالمته البدنية أو 

 .وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حاشت الاضطراب وعدم الاستقرار_ 

 .الطفل الالجئ_ 

مثلة عن حاشت الخطر ال ي يمكن أن وما يدعم التوجه املنطقي كون هذه الحاشت لم تكن سوى أ    

، 56299يتعرض ل ا الطفل وتوجب التدخل من الج ات املعنية  قرار الحماية الالزمة له هو نص املادة 

والذي جاء فيه أن الدولة تكفل حة الطفل في الحماية من كافة أشكال الضرر أو إلاهمال أو العنف أو 

دنية أو املعنوية أو املعاملة أو الاستغالل أو إلاساءة البدنية أو سوء املعاملة أو الاستغالل أو إلاساءة الب

املعنوية أو الجنسية، وتتخذ من أجل ذل  كل التدابير الالزمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته 

تنش ة سليمة وآمنة في بي ة نحيحة وصالحة وحماية حقوقه في حاشت الطوارئ والكوارث والحروب 

 .ت املسلحةوالنباعا

 .300كما تس ر الدولة على أش تضر املعلومة ال ي توجه للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري     

 :تعريف إلاختطاف في القانون الجزائري _ 58

 .301إلاختطاف يعني أخذ الش يء في سرعة، وإلاختطاف يقوم على أخذ الش يء سرا وسلبه بسرعة: لغة

نص املشرع على جريمة إلاختطاف ضمن القسم الرابع من  : لقانون الجزائري أما تعريف إلاختطاف في ا

، وقد ميب 302قانون العقوبات، تحت عنوان إلاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة املنازل والخطف

كما املشرع بين الخطف في الحاشت العادية، وبين إرتكابه بالقوة والتهديد أو عند قيام الجريمة با حتيال 

 .303ورد في نص املادة إرتداء بزة رسمية أو شارة نظامية، حيث تشدد العقوبة في هذه الحاشت

                                                           
 .املتعلة بحماية الطفل 11/12من القانون  56املادة _ 299

، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، (مذكرة ماجستير)، الحماية الجنائية للطفل املجني عليهخيرة بوطالب، _ أنظر أيضا، _ 300

2513_2519   ،56. 

،   2555، دار الكتب العاملية، بيروت، 11أبو حسن على بن اسماعيل بن سيدة املرس ي، املحكم املحيط ألاعظم، جزء _ 301

، 1445، دار الفكر، 51، طبعة54أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، املجلد_وأنظر أيضا. 188

 76. 
، دار هومه، 57، طبعة51، الجزء(الجرائم ضد ألاشخا )أحسن بوسقيعة، الوجيب في القانون الجزائري الخا _ أنظر_ 302

 .187،  2557لجزائر، ا
 ".إذا وقع القبض أو إلاختطاف مع إرتداء بزة رسمية أو شارة نظامية:" 242أنظر املادة _ 303
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وما يهمنا من خالل هذه الدراسة هو كون الطفل ضحية جريمة الخطف، حيث نص املشرع في         

ن مكرر من قانو  324إلى  326القسم الرابع بعنوان في خطف القصر وعدم تسليم م، ضمن املواد 

 .304العقوبات

 :صور إختطاف ألاطفال: ثانيا

لقد حمح املشرع ألاطفال من جميع صور إلاختطاف لعل أول ا تل  ال ي تتم على حديثي الوشدة،           

، ضمن القسم الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان الجنايات والجنح 305ق ع 321حسب نص املادة 

ن شخصية الطفل، حيث نجد أن املشرع جرم نقل الطفل عمدا أو ال ي من شأنها الحيلولة دون التحقة م

من قانون  1مكرر  243إضافة إلى  الفعل املجرم واملعاقب عليه باملادة  إخفاءه أو إستبداله بطفل آخر،

 ،306العقوبات الجزائري 

 :و يأشكال لجرائم إختطاف ألاطفال  9ق ع هنان  328إضافة إلى ما سبة هنان حسب نص املادة         

إمتناع من كان الطفل موضوعا تحت رعايته عن تسليمه إلى من وكلت إليه الحضانته بحكم قضائي، أي _1

 .إلى من له الحة في املطالبة به

إبعاد قاصر، ويتحقة في شأن من إستفاد من حة الزيارة أو من حضانة مؤقتة فينتهز فرصة وجود _ 2

 .القاصر معه  حتجازه

 .ل في أخذ القاصر ممن وكلت إليه حضانته أو من ألاماكن ال ي وضعه فيهاخطف القاصر، ويتمث_ 3

 .حمل الغير على خطف القاصر أو إبعاده_ 9

 :أركان جرائم إختطاف ألاطفال: ثالثا

كما سائر الجرائم سوف نتطرق إلى أهم أركان الجريمة محل الدراسة وهما الركن املادي والركن       

 .للعقوبات املقررة ل ااملعنوي، كما سوف نتطرق 

 :سوف نقسم السلوكات إلى ف ات:  الركن املادي_ 55

تقوم جريمة إختطاف ألاطفال، إذا تم تعذيب الطفل أو وقع عليه عنف جنس ي، وأيضا حالة :  الف ة ألاولى

 .وفاة الطفل املخطوف

                                                           
، تخصص علم إلاجرام والعقاب، كلية (مذكرة ماجستير)، جريمة إختطاف ألاشخا فاطمة الزهراء جزار، _ أنظر_ 304

 .29،  2519الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
كل من نقل عمدا طفال، أو أخفاه، أو استبدل طفال آخر به أو قدمه على أنه ولد ألمرأة لم تضع، وذل  :"321ملادة أنظر ا_ 305

 ".في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقة من شخصيته
، تخصص قانون جنائي، جامعة بن عكنون، الجزائر، (مذكرة ماجستير)،جرائم إختطاف القاصرفريدة مرزو ي، _ أنظر_ 306

2511   ،11. 
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ة اكثر من ش ر، وأيضا حيث تقوم جريمة إختطاف ألاطفال، إذا تم حجز الطفل واستمر ملد: الف ة الثانية

 .إذا تم الخطف بإرتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو  إنتحال إسم كاذب  أو بموجب أمر مزور

وكذل  تقوم جريمة الخطف م ح تم الفعل بإستخدام وسائل النقل آلالية، وأيضا عندما يتم الخطف مع 

 .عق 52فقرة  242تهديد القاصر بالقتل السلون امجرم بموجب املادة 

قد يقترن فعل الخطف بتعذيب القاصر ، والعنف والتهديد، أو إقترن با عتداء الجنس ي أو الغرض منه _ 

 .ق ع 343طلب الفدية، وذل  وفقا لنص املادة 

علم الجاني بالحكم القضائي بالحضانة ومع ذل  يعارضه بالقيام بالسلوكات السابقة،  :الركن املعنوي _ 58

 .من ق ع الجزائري  328خطف قاصر حسب املادة يعد بذل  مرتكب لجريمة 

إن مبدأ تطبية العقوبة املقررة قانونا بالنسبة لجريمة  :لجريمة خطف ألاطقال العقوبات املقررة_ 53

رة أو سواء املوضوعية أو الشخصية أو تل  ال ي تكون معاص خطف ألاطفال، تختلف بحسب الظروف

روف سواء تل  املتعلقة بالركن املادي أو املتعلقة بصفة تل  الظل وف نتطرق شحقة بالجريمة، لذا س

 .عادي أو موظف الجاني شخص

 .ق ع 241السجن املؤبد في الحاشت املقررة بموجب املادة يعاقب _ أ

 .ع.ق 3فقرة  241إذا استمر الحبس أو الحجز أكثر من ش ر طبقا ل ملادة _  

ف عن طرية ارتداء بزة رسمية أو _ 
ْ
ط

َ
خ

ْ
بموجب أمر مزور  إشارة نظامية أو انتحال اسم كاذب أو إذا وقع ال

 .ع.ق 242املادة 

 .2فقرة  242إذا تم الخطف بواسطة إحدى وسائل النقل الالية، املادة _ 

 .2فقرة 242إذا كان الخطف عن طرية تهدید املجني عليه بالقتل املادة _ 

 .ق ع 243إذا کان الخطف بتهذيب بدني على الشخص املخطوف، املادة _ 

 .2مكرر فقرة  243إذا تعرض الشخص املخطوف إلى اعتداء جنس ي، املادة _ 

 .تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمرإذا كان الباعث أو الدافع إلي الخطف هو _ 

 .الفقرة ألاولی 1مكرر  243الخطف عن طرية العنف أو التهديد املادة _ 

 .الفقرة ألاولی 1مكرر  243وسائل ألاخرى املادة الخطف عن طرية الاستدر اج أو الحيلة أو كل ال_ 

في حالة وفاة الشخص املخطوف وهذا تطبيقا لنص املادة  :تشدد العقوبة إلى إلاعدام في الحاشت ألاتية_ ب

 .ق ع 263مكرر الفقرة الثالثة وال ي تحيلنا إلى تطبية نص املادة  243

 .الفقرة الثانية 1مكرر  243املادة إذا تعرض الطفل املخطوف إلى تعذيب أو عنف جنس ي _ 

ف هو تسديد فدية _ 
ّ
ط

ُ
 .2فقرة  1مكرر  243املادة  25إذا كان الدافع إلى الخ

 .2فقرة  1مكر ر  243إذا ترتب عن جريمة الخطف وفاة الطفل املخوف املادة _ 

 :السجن املؤقت في الحاشتب يعاقب_ ج

ة إذا تم الخطف أو الحبس أو القبض أو الحجز سن 25سنوات إلى عشرين 15السجن املؤقت من عشر _ 

 .القانون بالقبض على ألافراد بدون أمر من السلطات املختصة وخارج الحاشت ال ي يجيب أو يأمر فيها

 .خطف ألاشخا  عن طرية العنف أو التهديد أو الاستدراج_ 

  



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 216  

 العقوبات املشتركة لبعض الجرائم املتصلة بجريمة خطف ألاطفال

تقوم جريمة الاتجار بأعضـاء الطفـل عنـدما يـتم الحصـول  :ة ل ملتاجرة بأعضاء الطفل املخطوفبالنسب -أ

على منفعة مالية، أي قيام الخاطف بـانتباع ألاعضـاء مـن جسـد الطقـل املخطـوف حـي كـان أو ميـت وبـالرجوع 

. الحالــة العاديــةســيكون التمــي يــز بــين جــريمتين بالحالــة املشــد دة ل لجريمــة وفــي  1مكــرر 353إلــى نــص املــادة 

فالحالة العادية  ي عندما يتم القيام بالسلون إلاجرامي في حـة شـخص بـالغ، أمـا الحالـة املشـددة فهـي عنـد 

سـنة وبغرامـة مـن 11عشـر  سـنوات إلـى خمـس 51الحـبس مـن خمـس ل "قيامنا فـي حـة قاصـر وتكـون العقوبـة 

 ".دج 1.15 5.5 5 5دج إلى  15 5.5 5 5

سنوات إلى 10 عندما يكون محل الجريمة أحد أعضاء الجسم و العقوبة  ي من عشروتأكيد على أنها جناية 

 .دج 2.5 5 5.5 5 5دج إلى 1.5 5 5.5 5 5سنة وبغرامة من 25عشرون 

الاعتبارية بموجب  ولإلشارة مع إمكائية متابعة الشخص املعنوي بموجب قوانين املساءلة الجنائية ل ل ينات

 .مكر ر من ق ع 18املادة 

 353جـّرم املشـرع املتـاجرة بالبشـر فـي قسـم مسـتقل جـاءت املـادة : بالنسبة لجةرائم املتةاجرة وبيةع ألاطفةالب 

 0و سـنة  11سنوات إلى خمسة عشـر   51  القاصر الذي أقر ل ا عقوبة في خمس غامضة بخصو  9مكرر 

د املشـــرع وشـــد دج إذا ســـ ل فـــي ارتكابهـــا استضـــعاف الضـــحية يســـب ب ســـنها، 1.155.555دج إلـــى 15 0.0 0

دج فـي  2.5 5 5.5 5 5دج إلـى 1.5  0 0.0 0 0سنة وغرامة مـن25إلى عشرين 15وجعل ا جناية بعقوبة من عشر 

 :الحاشت التالية

 .إذا ارتكبت من أكثر من شخص_ 

 .إذا ارتكبت باستعمال سالح أو تهدید _ 

 314املــادة ، وحسـب املنظمــة إذا ارتكبـت مـن طــرف جماعـة إجراميــة منظمـة أو إذا أخـذت وصــف الجريمـة_  

، دج 1.15 5.5 5 5دج إلـى  15 5.5 5 5مـن   سـنة وغرامـة11إلـى خمـس عشـر  51وأقر عقوبـة مـن خمـس   ر مكر 

طــرف جماعـــة  وشــدد العقوبــة لتأخــذ وصــف جنايــة فـــي حالــة مــا ارتكبــت جريمــة بيـــع ألاطفــال إذا ارتكيــت مــن

إلـــى عشـــرين 15مـــن عشـــرة  لحـــدود وجعـــل ل ـــا عقوبـــةإجراميـــة أو إذا أخـــذت طـــابع الجريمـــة املنظمـــة العـــابرة ل

ـــن 25 ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــنة وغرامــ ــ ــ ــــى  1 5 5 5 5 5 5ســ ــ ــ ذل  يمكـــــــــن القـــــــــول أن املشـــــــــرع تـــــــــدارن وبـــــــــ، دج 2 5 5 5 5 5 5دج إلـ

إلـــى 51مـــن خمـــس  وأقـــر عقوبـــةر، مكـــر  314املـــادة بموجـــب   الغمـــوض بتجريمـــه الصـــريح لبيـــع وشـــراء ألاطفـــال

 . دج 1.15 5.5 5 5إلى دج  15 5.5 5 5من  سنة وغرامة 11خمس عشر

طــرف جماعـــة  وشــدد العقوبــة لتأخــذ وصــف جنايــة فـــي حالــة مــا ارتكبــت جريمــة بيـــع ألاطفــال إذا ارتكيــت مــن

 25إلـى عشـرين  15مـن عشـرة  إذا أخذت طابع الجريمة املنظمة العابرة للحدود وجعل ل ا عقوبة إجرامية أو

 .جد 2 5 5 5 5 5 5دج إلى  1 5 5 5 5 5 5سنة وغرامة من 

إن طـــرق الاســـتغالل فـــي جـــنس  :بالنسةةةبة لجةةةرائم الاسةةةتغالل الجنسةةة ي املةةةرتبط يجريمةةةة خطةةةف ألاطفةةةال -ج 

بالكــاميرات الرقميــة أو العاديــة أو بالفيــديو أمــا  ألاطفــال تــم عــن طريــة التصــوير بــأي طريقــة كانــت ســواء كانــت

ــــو  الصـــــور إلاباحيــــــة ل ألطفــــــال فتشــــــمل الصــــــور  ــــذل  الصــ ـــالم وكــ ــــة وألافــ ر املعدلــــــة علــــــى الكمبيــــــوتر الالكترونيــ

 وتكنولوجيا الانترنت جعلت إنتاج

مكـر ر  3 33املـادة  وتوزيع هذه الصور وألافالم أس ل وأقل خطورة، وقد جـرم املشـرع وأقـر عقوبـة الحـبس فـي

دج كـل مـن صـور  15 5 5 5 5 5إلى من  500,000 سنوات وبغرامة من  15إلى عشر   51يعاقب من خمس " 1
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بـأي وسـيلة كانـت وهـو يمـارس أنشـطة جنسـية بصـفة مبي ـة حقيقيـة ، سـنة  18مانية عشر قاصرا لم يكمل ث

 أو غير حقيقية أو صور 

اســـتيراد أو  لقاصـــر ألغـــراض جنســـية أساســـا، أو قـــام بإنتـــاج أو توزيـــع أو نشـــر أو تـــرويج أوألاعضـــاء الجنســـية ل

 ".رحيازة مواد إباحية متعلقة بالقص تصدير أو عرض أو بيع أو 

تشــير معظــم حــاشت الاختطــاف إلــى  :الحةةق لجريمةةة خطةةف ألاطفةةالبة لجةةرائم الاعتةةداء الجنسةة ي اللنسةةبا -د

املتعلقــة بــالخطف علــى أنــه املشــرع بنصــو  الجزانيــة  وبالتــالي جعــل، الضــحايا إلــى اعتــداءات جنســيةتعــرض 

 ،سـنوات15إلـى عشـر  51فقد أقر املشرع الجزائري عقوبة خمـس ،ع ق 3 39أما بموجب املادة  ،ددظرف مش

 لكل من يرتكب الفعل

ويجعل ـــا جنايـــة فـــي حالـــة اســـتعمال العنـــف ويقـــرر عقوبـــة ، علـــى قاصـــر لـــم يكمـــل السادســـة عشـــر بغيـــر عنـــف

 ، سنة 25عشرين  إلى 15السجن املؤقت من عشرة 

جريمــــة الاغتصــــاب بــــين ارتبــــاط  هنــــان :بالنسةةةةبة لجريمةةةةة الاغتصةةةةاب املرتبطةةةةة بجريمةةةةة خطةةةةف ألاطفةةةةال -و

اف تتم بباعـث الاغتصـاب أو يكـون هـدف ا ألاسداسـ ي طالاخت شتاشسيما أن الكثير من ح ،طافجريمة الاختو 

جعــــل املشـــرع الجزائـــري لجزيمـــة اغتصـــاب القاصــــر عقوبـــة الســـجن املؤبـــد وهــــذا  هـــو الاغتصـــاب ش غيـــر ، وقـــد

 .من قانون العقوبات 3 37مادةلتطبيقا ل

مـــــن حـــــاول ارتكـــــاب جريمـــــة خطـــــف قاصـــــر  الســـــلون املـــــادي وبالتـــــالي تجـــــدر إلاشـــــارة إلـــــى أن مرتكـــــب أو          

 .308، ش يستفيد بأي شكل من ألاشكال من ظروف التخفيف307 1مكرر  243املنصو  عليه في املادة 

 :50/58آليات الحماية القضائية للطفل وفقا للقانون : رابعا

مايــــة الطفــــل فــــي صــــالحية التــــدخل لح 11/12،309خــــول املشــــرع الجزائــــري لقا ــــ ي ألاحــــداث بموجــــب القــــانون 

خطر إما من تلقاء نفسه أو بعـد تلقـي إخطـار، شبـد أوش مـن التطـرق إلـى املقصـود بالطفـل فـي خطـر ثـم معرفـة 

 . شروط تدخل قا  ي ألاحداث

هنــــان جملــــة مــــن الشــــروط شبــــد مــــن توافرهــــا ح ــــح يتســــنح لقا ــــ ي  :شةةةةروط تةةةةدخل قاضةةةة ي ألاحةةةةداث_   51 

ذه الشــروط منهــا مــا يتعلــة بالقا ــ ي ومنهــا مــا يتعلــة بالحــدث ألاحــداث التــدخل لحمايــة الطفــل فــي خطــر، وهــ

 .نفسه

 :هما شرطان أساسيان: شروط تتعلق بالقاض ي_أ

حيـــث جـــاء فيهـــا، أنـــه يخـــتص  12/ 11مـــن القـــانون  32، وهـــو مـــا أكدتـــه املـــادة 310أن يكـــون القا ـــ ي مخـــتص_ 

مســــكن ممثلــــه الشــــرعي،  قا ــــ ي ألاحــــداث ملحــــل إقامــــة الطفــــل املعــــرض للخطــــر أو مســــكنه أو محــــل إقامــــة أو 

وكــذل  قا ــ ي ألاحــداث للمســكن الــذي وجــد بــه الطفــل فــي حــال عــدم وجــود هــؤشء بــالنظر فــي العريضــة ال ــي 
                                                           

سنة، عن طرية العنف أو  18يعاقب بالسجن املؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل :"1مكرر  243املادة _ 307

 ".التهديد أو إلاستدراج أو غيرها من الوسائل
 ".249ش يستفيد الجاني من ظروف التخفيف املنصو  عليها في املادة :" 53فقرة  1مكرر  243املادة_ 308

، املتعلة بحماية الطفل، جريدة رسمية العدد 2511يوليو سنة  11ه املوافة 1936رمضان  28املؤرخ في  11/12ن القانو _ 309

 .1936شوال  53، املوافة ل 2511يوليو سنة  14الصادرة في  34
 .127  ،2556، جامعة الجزائر، (أطروحة دكتوراه)ة، حماية ألاحداث في قانون إلاجراءات الجزائيزيدومة درياس، _  310
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ترفع إليه من الطفـل أو ممثلـه الشـرعي أو وكيـل الجم وريـة أو الـوالي أو رئـيس املجلـس الشـعبي البلـدي، ملكـان 

 .و ال ي ات العمومية، امل تمة بشؤون الطفولةإقامة الطفل أو مصالح الوسط املفتوح أو الجمعيات أ

 .كما يجوز لقا  ي ألاحداث أن يتدخل تلقائيا، وله أيضا تلقي إلاخطار املقدم من الطفل شفاهة

أن يكـــون القا ـــ ي ملمـــا بالوقــــائع، معنـــح ذلـــ  أن يكــــون القا ـــ ي علـــى درايـــة باألحــــداث والوقـــائع ال ـــي تمــــس _ 

ا بعــد بــين مـــا يتلقــاه مــن حــاشت فــي إلاخطـــار ومــا نــص عليــه املشـــرع بالطفــل وقــد تعرضــه للخطــر، ليـــوازن فيمــ

، بغية إتخـاذ التـدبير وإلاجـراء املناسـب حسـب وضـعية الطفـل، وبالتـالي محاولـة تـوفير 11/31112وفقا للقانون 

 .312استقرار نفس ي وعقلي له

 :هنان أيضا شروط ش بد من توافرها في الحدث منها: شروط تتعلق بالحدث_ب

 .سنة 18سن الطفل أقل من  أن يكون _ 

 .11/12من القانون  52أن يكون الطفل ضمن حالة من حاشت الخطر وال ي نصت عليها املادة _ 

ـــن  11/12والجـــــدير بالـــــذكر هنـــــا أن املشـــــرع الجزائـــــري بموجـــــب القـــــانون  ــــدة مــ ــــى ف ـــــة جديـ أضـــــفى الحمايـــــة علـ

ولـــو مـــن تلقــــاء نفســـه لحمايـــة هــــؤشء ألاطفـــال و ـــي الطفـــل الالجــــئ، ومنـــه يمكـــن لقا ـــ ي ألاحــــداث أن يتـــدخل 

 .ألاطفال الالج ين على إعتبار أنهم ضمن حاشت الخطر، عرضة للتسول كأبسط صور الخطر

 :صالحيات قاض ي ألاحداث لحماية الطفل في خطر_58

لــم يغفــل أن مــن هــذه الصــالحيات وحــددها مــن خــالل إلاجــراءات والتــدابير  11/12يمكــن القــول بــأن القــانون 

 .املخولة لقا  ي ألاحداث لحماية الطفل في خطراملختلفة 

 :إلاجراءات املتخذة لحماية الطفل في خطر_ أ

 ينعقد ألاحداث قا  ي اختصا  فإن الطفل، بحماية املتعلة 12 - 15 رقم القانون  من 32 املادة نص على بناء

 تبعـا وكـذا الشـرعي، ثلـهمم مسـكن أو إقامتـه محـل أو ملسـكنه تبعـا أو للخطـر املعـرض الطفـل ملحـل إقامـة تبعـا

 فـي النظـر ألاحـداث قا ـ ي يتـولى وبالتـالي سـابقا، ذكـره تـم مـا وجـود عـدم فـي حـال الطفـل بـه وجـد الـذي للمكـان

 وكيـل أو الشـرعي ممثلـه أو الطفـل مـن إليـه ال ـي ترفـع العريضـة علـى بنـاء للخطـر املعـرض الطفـل قضـية

 أو املفتـوح مصـالح الوسـط أو الطفـل إقامـة مكـان البلـدي الشـعبي املجلـس رئـيس أو الـوالي أو الجم وريـة

 .الطفولة بشؤون امل تمة العمومية ال ي ات أو الجمعيات

بنفسـه  يتـدخل أن أو شـفاهة الطفـل مـن املقـدم إلاخطـار يتلقـى أن ألاحـداث لقا ـ ي يجـوز  أخـرى  حـاشت وفـي

  .تلقائية وبصورة

                                                           
بالنظر في العريضة ال ي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجم ورية أو الوالي أو :".... 52فقرة  32املادة _  311

رئيس املجلس الشعبي البلدي، ملكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط املفتوح أو الجمعيات أو ال ي ات العمومية، امل تمة 

 ".بشؤون الطفولة
، جامعة أكلي (مذكرة ماستر) حنان ميدون، القواعد إلاجرائية املتبعة للتحقية مع ألاحداث في التشريع الجزائري،_  أنظر_ 312

 .22،   2519محند أولحاج، البويرة، 
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 إليـه املقدمـة العريضـة علـى بنـاء ألاحـداث ا ـ يق إلـى القضـية وصول  على قا  ي ألاحداث وفور : أجراء السماع

 سـبيل وفـي ومسـتقبله، الطفـل وضـعية حـول  وآرائهما أقوال ما الشرعي، ويتلقى ممثله أو /و الطفل بسماع يقوم

 الاجتمـاعي البحـث بواسـطة شسيما الطفل دراسة شخصية يتولى فإنه ألاحداث، قا  ي به يقوم الذي التحقية

 كافيـة عناصـر لديـه إذا تـوفرت ذلـ  مـع ويمكنـه السـلون، ومراقبـة والنفسـانية والعقليـة الطبيـة والفحـو 

 .منها ببعض يأمر أن أو التدابير هذه جميع عن النظر يصرف أن للتقدير

 بوضـعية املتعلقـة والتقـارير املعلومـات كـل أن يتلقـى ألاحـداث لقا ـ ي يمكـن كمـا :دراسةة شخصةية الطفةل

 .املفتوح الوسط ذل  مصالح في يستعين أن سماعه، وله من ائدةف يرى  شخص كل تصريحات وكذا الطفل،

 :التدابير التي يتخذها قاض ي ألاحداث لحماية ألاطفال في خطر_ ب

 37 ، 36 ، 35 :املواد وحسب فإنه الطفل، شأن في التحقية أثناء ألاحداث قا  ي يتخذه أن يمكن ما بخصو 

 :يلي ما اتخاذ في الحة له الطفل بحماية املتعلة 12 - 15 رقم القانون  من 40،41،

 :آلاتية التدابير أحد الطفل بشأن يتخذ أن املؤقتة بالحراسة أمر بموجب ألاحداث لقا  ي يجوز _  01

 .أسرته في الطفل إبقاء -أ

 .بحكم عنه سقطت قد تكن لم ما عليه، الحضانة حة يمارس ش الذي لوالدته أو لوالده الطفل تسليم -ب

 .أقاربه أحد لىإ الطفل تسليم -ت

 .بالثقة جديرين عائلة أو شخص إلى الطفل تسليم -ث

 .املنهي أو املدرس ي أو ألاسري  وسطه في الطفل بمالحظة املفتوح الوسط مصالح يكلف -ج

 :في مؤقتة بصفة الطفل بوضع يأمر أن ألاحداث لقا  ي يمكن: تدابير الحماية املؤقتة_5

 .خطرال من ألاطفال حماية في متخصص مركز -أ

 .الطفولة بمساعدة مكلفة مصلحة -ب

 .نفس ي أو صمي تكفل إلى حاجة في الطفل كان إذا وهذا إستشفائية، مؤسسة أو مركز -ت

 :آلاتية التدابير أحد أمر بموجب يتخذ أن ألاحداث لقا  ي يمكن: التدابير النهائية_8

 .أسرته في الطفل إبقاء -أ

 .بحكم عنه سقطت قد تكن لم ما الحضانة، حة يمارس ش الذي لوالدته أو لوالده الطفل تسليم -ب

 .أقاربه أحد إلى الطفل تسليم -ت

 .بالثقة جديرين عائلة أو شخص إلى الطفل تسليم -ث

 املساعدة توفير خالل من له الحماية وتقديم الطفل ومالحظة متابعة313 املفتوح الوسط مصالح يكلف -ج

 .الطفل وضعية تطور  حول  له دوريا تقريرا تقديم ا جوبو  مع ورعايته، وتكوينه لتربيته الضرورية

 مصـلحة .الخطـر مـن ألاطفـال حمايـة فـي متخصـص مركـز :فـي الطفـل بوضـع يـأمر أن ألاحـداث لقا ـ ي يجـوز _ 

 .الطفولة بمساعدة مكلفة

 سـماع أجـل مـن البصـري  السـمعي بالتسـجيل القيـام علـى ، وال ـي نصـت96املـادة فـي كـذل  حسـب نـص         

 سـماع إجـراءات خـالل نفسـ ي أخصـائي حضـور  إمكانيـة إطار في الجنسية ضحية الاعتداءات يكون  الذي الطفل

 أو بـالتحقية املكلـف القضـائية الشـرطة ضـابط أو التحقيـة قا ـ ي أو الجم وريـة لوكيـل يمكـن ومنـه .الطفـل

                                                           
املتعلة بحماية الطفل، مداخلة في امللتقى الوطني السابع  11/12مصطفاوي عايدة، آليات حماية الطفل وفة القانون _ 313

، جامعة حسيبة بن 2516نوفمبر  23و  22رائم املاسة باألطفال، البعد الوقائي والردعي في املنظومة القانونية، يومي حول الج

  .51بوعلي الشلف، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   
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 وتتم مختومة، أحراز في يودع الذي التسجيل هذا  جراء مؤهل شخص أي قضائية تكليف إنابة إطار في املعين

 تسـ يل بغـرض التسـجيل هـذا مـن نسـخة إعـداد ويـتم كمـا ملـف إلاجـراءات، ويرفـة التسـجيل مضـمون  كتابـة

 .امللف في وتودع إلاجراءات سير خالل عليه الاطالع

 سـير خـالل التسـجيل سـماع أو مشـاهدة الحكـم قا ـ ي أو التحقيـة قا ـ ي مـن وبقـرار يمكـن أنـه ونجـد هـذا

 بحضـور  الخبـراء أو واملحـامين ألاطـراف قبـل مـن التسـجيل مـن نسـخة سـماع أو مشـاهدة يمكـنكمـا  إلاجـراءات،

 سـمعيا التسـجيل يـتم أن الطفـل مصـلحة اقتضـت وإذا للغايـة، ظـروف سـرية فـي ضبط أمين أو التحقية قا  ي

 .من وكيل الجم ورية أو قا  ي التحقية قرار على الحصول  شريطة جائز ذل  فإن حصرية، بصفة

 الجم وريـة وكيـل قيـام إمكانيـة إلـى صـريحة وبصـفة أشـارت فنجـدها القـانون، نفـس مـن 47 املـادة أمـا           

 سند أو لسان أو عنوان أي من يطلب أن اختطافه، تم لطفل الشرعي املمثل موافقة طلب أو على بناء املختص

شـأنها  مـن شـ ادات أو معلومـات تلقـي قصـد وهـذا الطفـل، صـور تخـص أو أوصـاف أو إشـعارات نشـر إعالمـي

 .الخاصة وحياته الطفل بكرامة عدم املساس مراعاة مع ضرورة الجارية، وألابحاث التحريات في املساعدة

 للطفـل، الشـرعي للمثـل املسـبة القبول  دون  إلاجراء بهذا يأمر أن استثناء الجم ورية لوكيل يمكن كما           

 الطفـل مصـلحة علـى الحفـاظ أجـل مـن ألامر هذا بمثل القيام ى القصو  الضرورة إذا استدعت ما حالة في وهذا

 .314وأكيد داهم خطر حالة في املوجود

 :الطفولة وترقية الهيئة الوطنية لحمايةدور _ 53

 لحمايـة، الـوطني املفـوض يرأسـ ا الطفولـة وترقيـة لحمايـة وطنيـة هي ـة ألاول، الـوزير لـدى تحـدث: تعريفهةا_أ 

 .املالي بالشخصية والاستقالل تتمتع الطفل، حقوق  يةوترق حماية على بالس ر تكلف

 الالزمـة واملاديـة البشـرية الوسـائل كـل الطفولـة، وترقيـة لحمايـة الوطنيـة ال ي ـة تصـرف تحـت الدولـة تضـع    

 .بم ام ا للقيام

 الخبرة ذات الوطنية الشخصيات بين من رئاس ي مرسوم بموجب الطفولة لحماية الوطني املفوض يعين    

 .بالطفولة باشهتمام ملعروفةوا

 :خالل من سيما ش الطفل حقوق  ترقية م مة الطفولة لحماية الوطني املفوض يتولى :315مهامها_ب

وال ي ـات  واملؤسسات إلادارات مختلف مع بالتنسية الطفل حقوق  وترقية لحماية ومحلية وطنية برامج وضع_ 

 .الدوري م اوتقيي الطفولة برعاية املكلفين وألاشخا  العمومية

 .املتدخلين مختلف بين والتنسية الطفل حماية مجال في ميدانيا املباشرة ألاعمال متابعة_  

 .والاتصال وإلاعالم للتوعية عمل بكل القيام _

والثقافيـة  والاجتماعيـة الاقتصـادية ف ـم ألاسـباب بهـدف الطفـل، حقـوق  مجـال فـي والتعلـيم البحـث تشـجيع _

 .لحمايته مناسبة سياسيات وتطوير واستغالله، معاملته وإساءة ألاطفال  همال

 .تحسينه قصد الطفل بحقوق  املتعلة املفعول  الساري  الوطني التشريع في الرأي إبداء _ 

 .الطفل حقوق  وترقية متابعة في املدني املجتمع هي ات مشاركة ترقية _ 

 .املعنية وال ي ات إلادارات مع ةبالتنسي الجزائر، في الطفل وضعية حول  وطني معلوماتي نظام وضع_ 

                                                           
 ، دار1ط مة،املحاك قبل ما مرحلة في إلانسان لحقوق  وإلاجرائية املوضوعية الحماية الدسو ي، الحميد عبد أحمد_ أنظر_314

 .56مصطفاوي عايدة، مرجع سابة،   _ وأنظر أيضا  .96،   2007العربية، القاهرة، النهضة
 .58مصطفاوي عايدة، مرجع سابة،  _ 315
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 كفيـل اقتـراح أي وتقـديم الطفولـة بحمايـة املكلفـة املصـالح بزيـارة الطفولـة لحمايـة الـوطني املفـوض يقـوم _ 

 .تنظيم ا أو بتحسين سيرها

 :التدخل إجراءات_ ج

حـول  عنـوي م أو طبيعـي شـخص كـل أو الشرعي ممثله أو طفل كل من الطفولة لحماية الوطني املفوض يخطر_  

 إقليميـا املختصـة املفتـوح الوسـط مصـلحة إلـى إلاخطـارات ذلـ  بعـد املفـوض يحـول  الطفل، ثم بحقوق  املساس

 وزيـر إلـى جزائيـا وصـفا تتضـمن أن يحتمـل ال ـي إلاخطـارات ويحـول  املناسـبة، واتخـاذ إلاجـراءات فيهـا للتحقيـة

 .الاقتضاء عند موميةالع الدعوى  تحري  قصد املختص النائب العام يخطر الذي العدل،

 التس يالت كل تقديم الطفولة برعاية املكلفين ألاشخا  وكل العمومية واملؤسسات إلادارات على يجب _ 

 .للغير إفشائها بعدم تقييده وجوب مع يطلبها ال ي املعلومات تصرفه تحت تضع وأن الوطني للمفوض

إلـى  الدولـة تقـدم ا ال ـي الطفـل بحقـوق  املتعلقـة التقـارير إعـداد فـي الطفولـة لحمايـة الـوطني املفـوض يسـاهم

 .املختصة والج وية الدولية ال ي ات

رئـيس  إلـى ويرفعـه الطفـل، حقـوق  اتفاقيـة تنفيـذ ومـدى الطفـل حقـوق  حالـة عـن سـنويا تقريـرا املفـوض يعـد_  

 .316التبليغ ل ذا املوالية ألاش ر الثالثة خالل وتعميمه ويتم نشره الجم ورية،

 :317هيئات الاجتماعية في حماية الطفلتقييم دور ال

 وترقيـة لحمايـة وطنيـة هي ـة اسـتحداث تـم الطفـل بحمايـة املتعلـة 12 - 15 رقـم القانون  من 11 املادة حسب     

 الشخصـيات بـين مـن رئاسـ ي مرسـوم بموجـب يعـين الـذي الطفولـة لحمايـة الـوطني يرأسـ ا املفـوض الطفولـة

 حمايـة مجـال فـي بـدورها الوطنيـة ال ي ـة هـذه تقـوم وح ـح مـام بالطفولـة،باشهت واملعروفـة الخبـرة ذات الوطنيـة

 البشرية الوسائل كافة تصرف ا تحت وتضع الدولة املالي، والاستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع فهي الطفولة،

 .بم ام ا للقيام الالزمة واملادية

 املفـوض أن نجـد الطفـل بحمايـة املتعلـة 12 - 15 رقـم القـانون  مـن 20 إلـى 13 مـن للمـواد قراءتنـا خـالل ومـن    

 :خالل من شسيما الطفل، حقوق  ترقية م مة يتولى أن عليه لحماية الطفولة الوطني

 إلادارات مختلـف مـع بالتنسـية وهـذا الطفـل، حقـوق  وترقيـة لحمايـة ومحليـة وطنيـة بـرامج بوضـع القيـام_ 

 .ل ا دوري تقييم إعطاء مع الطفولة، يةبرعا املكلفين العمومية وألاشخا  وال ي ات واملؤسسات

 .املتدخلين مختلف بين والتنسية الطفل حماية مجال في ميدانيا املباشرة ألاعمال جميع متابعة على العمل_ 

 أو /و والاجتماعيـة الاقتصـادية ألاسـباب ف ـم هـادف وهـذا الطفـل، حقـوق  مجـال فـي والتعلـيم البحـث تشـجيع_ 

 .لحمايتهم مناسبة سياسات وتطوير واستغالل م، معاملتهم إساءةو   همال ألاطفال، الثقافية

مـن  تحسـينها قصـد الطفـل بحقـوق  واملتعلقـة املفعـول، السـارية الوطنيـة التشـريعات فـي واملشـورة الـرأي إبـداء_ 

 .آلاخر إلى الحين

 .الطفل حقوق  وترقية متابعة أجل من املدني املجتمع هي ات مع والتعاون  املشاركة_ 

 كـل معرفـة هدفـه ويكـون  املعنيـة، وال ي ـات إلادارات مـع بالتنسـية وطنـي معلومـاتي نظـام بوضـع امالقيـ_ 

 .الجزائر الطفل في وضعية حول  املعلومات

                                                           
، (أطروحة دكتوراه علوم)حموين براهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون املقارن، _ أنظر_ 316

 .2511جامعة محمد خيضر بسكرة،  تخصص قانون جنائي،
، دار 2511يوليو  11املؤرخ في  11/12أنظر، نجيمي جمال ، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل القانون _ 317

 .2516هومة، الجزائر، 
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 - 15 رقـم القـانون  مـن 15 املـادة فـي عليهـا املنصـو  إلاخطـارات تحويـل الطفولـة لحمايـة الـوطني املفـوض يتولى_ 

 التحقيـة أجـل مـن إقليميـا املختصـة املفتـوح الوسـط مصـلحة إلـى الطفـل بحقـوق  مسـاس يكـون فيهـا وال ـي ، 12

 املتعلـة بحمايـة 12 - 15 رقـم القـانون  فـي عليهـا املنصـو  طبقـا للكيفيـات املناسـبة إلاجـراءات واتخـاذ فيهـا،

 .الطفل

 حافظ لالعد وزير إلى جزائيا وصفا تتضمن أن يمكن ال ي إلاخطارات الطفولة لحماية الوطني املفوض يحول _ 

 .الضرورة عند العمومية الدعوى  تحري  قصد املختص العام النائب بإخطار يقوم والذي بدوره ألاختام،

 إلـى الدولـة تقـدم ا ال ـي الطفـل بحقـوق  املتعلقـة التقـارير إعـداد فـي الطفولـة لحمايـة الـوطني املفـوض يسـاهم_ 

 .والج وية املختصة الدولية ال ي ات

 :خاتمة

تــم عرضــه فــي هــذه الدراســة يمكــن القــول بــأن املشــرع الجزائــري جــرم مختلــف صــور جريمــة  مــن خــالل مــا       

 ،سـنة عشـرة ثمانيـة يبلـغ لـم مـن حريـة على اعتداء  ي ألاطفال اختطاف إختطاف ألاطفال، وأيضا كون جريمة

 هـذا واج ـةومل عليـه، والسـيطرة شحتجـازه وإبعـاده نقلـه ثـم فيـه يتواجـد الـذي الطبيعـي املكـان مـن بنبعـه وذلـ 

 العقاب، وسياسة التجريم سياسة هما اثنين نطاقين عن يخرج ش الجنائية للسياسة استنادا الجرائم من النوع

وكمـا رأينـا  الدراسـة، محـل الجريمة عليها تقوم ال ي ألاركان تحديد على يقوم التجريمي النظام التجريم شة ففي

تطـــاف، إش أنهـــا مزالـــت موجـــودة نـــحيح ليســـت بـــنفس بـــالرغم مـــن تجـــريم املشـــرع ملختلـــف صـــور جريمـــة إلاخ

 :الشدة ال ي كانت عليها قبل سنوات قليلة مضت، ومنه نخلص لجملة من النتائج والتوصيات لعل أهم ا

 :النتائج

 أسـبابا تبقـى أنـه إش ألاطفـال اختطـاف لجريمـة تـؤدي أن املمكـن ألاسـباب تحديـد محاولـة أن مـن الـرغمعلـى _ 

 - قد عامة

 فر  توفير طرية عن الجريمة تفادي مبادئ تتحقة أنه على الاتفاق وتم جريمة، أي شرتكاب فعادا تكون 

 لإلجرام املشبعة العوامل وإبعاد املبكر، الجنوح بوادر اكتشاف وتمكين الطفولة مراحل أثناء السوي  النمو

 طرية عن حازمة ريقةبط القانون  سلطان وفرض إلاجرامية، والبي ات البقع عن ألاطفال إبعاد طرية عن

 .لإلصالح الجيد والنظام الدقية إلاشراف توفير

 حـاشت ففـي خطفـه، يريـد الذي الشخص جانب من املواقف من للعديد يتعرض قد اختطافه قبل الطفل إن_ 

  قد

 ه،ب والقائمين أسرته من اللوم يتلقى قد بالبوح قام وإذا له يتعرض بما البوح يستطيع ش نفسه هو الطفل يكون 

 أن مـن بـالرغم الجريمـة، تتحقـة لـم أنـه العملـي فـالواقع بـالتبليغ الطفـل أهـل قيـام فعنـد القبـول  لقـي لـو وح ـح

 قانون 

 لحد أن إش خطر، في الطفل لحماية ذكرناه وأن سبة كما محلية ومصالح وطنية هي ة استحدث الطفل حماية

 . تفعيل ا يتم لم اليوم

 وإلابعـاد ألاخـذ  ـي سـلوكات ثـالث علـى الفعـل شحتـواء مركبـة صـيةبخا ألاطفـال اختطـاف جريمـة تتميـب_ 

 مـن فتـرة يمتـدان بطبيعتهمـا وهمـا والنقـل الانتـباع عنصـري  علـى لقيام ـا املسـتمرة الجـرائم مـن و ـي والاحتجـاز،
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 ش أنها كما الجريمة، ماديات على املسيطرة  ي إرادته وكانت النشاط عن الخاطف الجاني يتوقف لم طاملا الزمن

 .أخرى  جرائم وتشمل لتقترن  تمتد وإنما واحتجازه، آخر مكان إلى ونقله الطفل انتباع حد عند تقف

 يكون  رألاخي هذا أن كون  الاستدراج، من جزء الحيلة تعتبر إذ الحيلة من وأشمل أعم هو كمصطلح الاستدراج_

 .مباشرة غير بطريقة تكون  الحيلة بينما مباشر غير أو مباشرا

  :التوصيات

السعي نحو  خلة أطر تمكنها من سرعة تعقب الجناة وكشف م، خاصة في ش بد على ال ي ات املختصة من _ 

هذا النوع الحساس من الجرائم، بحيث تكون أهم أولوياتها إسـترجاع الطفـل سـليم علـى ألاقـل جسـديا، ألنـه 

 .جريمة أخرى من غير املعقول بالقول بدور فعال بعد وقوع جريمة الخطف وإقترانها بأي 

  ألاطفـال لعـدم قتـل الخـاطفين الجنـاة وتغـري  تمنـع تحفيبيـة نصـو  وضـع مـن الجزائـري  املشـرع علـى شبـد_ 

 قتـل فيهـا يـتم عنهـا نسـمع ال ـي ألاطفـال اختطـاف قضـايا فغالـب ملحوظـا أصـبح ألامـر هـذا أن كـون  املخطـوفين،

 كيفيـة فـي وأعـوان القضـاء  للمفوضـين نيالتكـوي للجانـب ألاهميـة إعطـاء مـن شبـد أنـه نضـيف كمـا الضـحايا،

 .واملجرمين القضايا من النوع هذا مع التعامل

 .ضرورة تفعيل تطبية عقوبة إلاعدام عن جرائم إختطاف ألاطفال، خاصة كما رأينا في صورتها املشددة_ 

 :قائمة املصادر واملراجع

 :املصادر

نــــوفمبر  25املــــؤرخ فــــي  99/21مــــم املتحــــدة بقــــرار إتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل املعتمــــدة مــــن الجمعيــــة العامــــة لأل _ 

ال ـــي صـــادقت عليهـــا الجزائـــر بموجـــب املرســـوم الرئاســـ ي رقـــم و ، 1445ســـبتمبر  52، تـــاريخ بـــدء النفـــاذ فـــي 1484

 .1442ديسمبر سنة  14املوافة ل  1913جمادى الثانية عام  29، املؤرخ في 961/ 42

 .الجزائري  قانون العقوبات_ 

ـــة 1936رمضـــــان  28ملـــــؤرخ فـــــي ا 11/12القـــــانون __ ـــنة  11ه املوافــ ـــل، 2511يوليـــــو ســ ، املتعلـــــة بحمايـــــة الطفــ

 .1936شوال  53، املوافة ل 2511يوليو سنة  14الصادرة في  34جريدة رسمية العدد 

 :املراجع

، دار الكتـــب العامليــــة، 11أبـــو حســـن علـــى بـــن اســـماعيل بـــن ســـيدة املرســـ ي، املحكـــم املحـــيط ألاعظـــم، جـــزء _ 

 . 2555بيروت، 

، دار الفكــــر، 51، طبعــــة54أبــــي الفضــــل جمــــال الــــدين محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور، لســــان العــــرب، املجلــــد_

1445. 

، دار 57، طبعـة51، الجـزء(الجـرائم ضـد ألاشـخا )أحسن بوسقيعة، الوجيب في القانون الجزائري الخـا _ 

 .2557هومه، الجزائر، 

 املحاكمـة، قبـل مـا مرحلـة فـي إلانسـان لحقـوق  إلاجرائيـةو املوضـوعية الحمايـة الدسـو ي، الحميـد عبـد أحمـد_ 

  .2007العربية، القاهرة، النهضة ، دار1ط
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أطروحـة دكتـوراه )حموين براهيم فخار، الحماية الجنائية للطفـل فـي التشـريع الجزائـري والقـانون املقـارن، _ 

 .2511، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، (علوم

، (مــــذكرة ماســــتر) لقواعــــد إلاجرائيــــة املتبعــــة للتحقيــــة مــــع ألاحــــداث فــــي التشــــريع الجزائــــري،حنـــان ميــــدون، ا_ 

 .2519جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، (مـذكرة ماجسـتير)، الحمايـة الجنائيـة للطفـل املجنـي عليـهخيرة بوطالـب، _ 

2513_2519. 

ــــة ألاحـــــداث زيدومـــــة دريـــــاس، _  ، جامعـــــة الجزائـــــر، (دكتـــــوراهأطروحـــــة )ة، فـــــي قـــــانون إلاجـــــراءات الجزائيـــــحمايـ

2556. 

، جامعــة منتـوري، قســنطينة، (مــذكرة ماجسـتير)، السياســة الجنائيـة تجــاه ألاحـداثعبـد الحفــيظ أفـروخ، _ 

2511. 

، تخصــص علـــم إلاجــرام والعقـــاب، (مــذكرة ماجســـتير)، جريمـــة إختطــاف ألاشـــخا فاطمــة الزهـــراء جــزار، _ 

 .2519الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كلية

جــــرائم الاعتــــداء علــــى _ جــــرائم الاعتــــداء علــــى ألاشــــخا ) فريجــــة حســــين، شــــرح قــــانون العقوبــــات الجزائــــري _ 

 .2554، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 52، طبعة (ألاموال

ائي، جامعــة بــن عكنــون، ، تخصــص قــانون جنــ(مــذكرة ماجســتير)،جــرائم إختطــاف القاصــرفريــدة مرزو ــي، _ 

 .2511الجزائر، 

، مـذكرة 11/12الحماية القانونية للطفل في قانون حماية الطفل الجديـد رقـم كريمة كوش ي، كوثر حلوان، _ 

 .2516_2511ماستر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلية الحقوق، 

ل إجـازة املع ـد  الـوطني للقضـاء، ، مـذكرة لنيـالحماية القانونية للطفل في التشـريع الجزائـري كمال حميش، _

 .2559_2551، 12الدفعة 

املتعلــة بحمايــة الطفــل، مداخلــة فــي امللتقــى  11/12مصــطفاوي عايــدة، آليــات حمايــة الطفــل وفــة القــانون _ 

 23و  22الوطني السابع حول الجرائم املاسـة باألطفـال، البعـد الوقـائي والردعـي فـي املنظومـة القانونيـة، يـومي 

  .، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية الحقوق والعلوم السياسية2516نوفمبر 

، 2511يوليـو  11املـؤرخ فـي  11/12نجيمي جمال ، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل القـانون _ 

 .2516دار هومة، الجزائر، 
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 في التشريع الجزائري  و فعالية  املكافحة   جريمة إختطاف  ألاطفال 

The crime of child abduction and the effectiveness of the fight in 

Algerian legislation 

 ليلى بن تركي . د

 ، الجزائر  1أستاذة محاضرة أ ، كلية الحقوق جامعة إلاخوة منتوري  قسنطينة 

 

 :امللخص

كونها تقع على إلانسان الاختطاف  بصفة عامة جريمة من أخطر الجرائم الحديثة؛ ل

باستخدام العنف أو الحيلة أو بالتهديد أو الاستدراج، ولقد ش دت تطورا مخيفا في بالدنا في 

آلاونة ألاخيرة خاصة إختطاف ألاطفال ، ألامر الذي بث الخوف في أوساط املجتمع، وخلف 

رسات حالة من الالأمن بين أفراده، مما نتج عنه سخط وثورة الشعب ضد هذه املما

 .الالإنسانية، واملطالبة بالقصا  من مرتكبيها، وتوقيع أقص ح العقوبات ضدهم

وهذا ما يستدعي تسليط الضوء على هذه الظاهرة، من خالل تحديد مف وم ا،   

 .  وتحديد آلاليات القانونية  ملكافحتها 

 .جريمة ، إلاختطاف ، ألاطفال ، املكافحة ، نليات  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

    Kidnapping is generally one of the most serious modern crimes; Because they fall 

on human beings through violence, deception, threats, or solicitation, we have 

witnessed a frightening recent development in our country, especially the abduction 

of children, which has created fear in society and left insecurity among its members, 

resulting in outrage and the people's revolution against these inhumane practices, 

the demand for retribution and the imposition of maximum penalties. 

         This requires highlighting this phenomenon by defining its conception and 

defining legal mechanisms to combat it 

Key words: : Crime, Kidnapping, Children, Fighting, Mechanisms 
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 :مقدمة

فيه مساس بحرية إن  ظاهرة الاختطاف بصفة عامة  من أقدم الظواهر ال ي عرف ا إلانسان، وألن الفعل      

وجسم إلانسان فقد شقت استنكار التشريعات السماوية ، وتم تجريم ا في القوانين الوضعية، و  املشرع 

من  326مكرر ق ع ج، وأكد بعدها باملادة  243الجزائري لم يحد عن ذل  فقد جرم فعل الاختطاف باملادة 

ألاطفال ح ح ولو كان بغير عنف أو تهديد،  على تجريم فعل الخطف  الخاصة بالنسبة إلى] القانون نفسه

سنة وذل  بغير عنف أو تهديد أو تحايل  أو  شرع في ذل   18فكل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل 

ب بالحبس ملدة تتراوح من سنة وخمس سنوات، لكن ذل  لم يكن كافيا أمام تنامي خطورة الظاهرة 
َ
يعاق

لبا تنتهي الجريمة بقتل الطفل، وهو ما أجبر املشرع الجزائري خاصة القصر الذين هم أكثر الضحايا، وغا

تم  51مكرر  243و 326، حيث باملادتين 51-19على تعديل نصو  قانون العقوبات بموجب القانون 

ال ي  1933املتعلة بحماية الطفل  خاصة باملادة  12-11التفصيل في جريمة الاختطاف، أيضا بالقانون 

 .تحيل أحكام ا إلى قانون العقوباتتجرم فعل خطف ألاطفال و 

بقرابة  2511رغم ذل  تحتل الجزائر املرتبة ألاولى عربيا في ظاهرة الاختطاف خالل الثالثي ألاول من سنة     

ى عليه، نسبة الاعتداءات الجسدية على ألاطفال أكبر بحوالي  6115 حالة  1663حالة و 3733طفل معتدَّ

حالة ألطفال تعرضوا لسوء املعاملة، و ي ألارقام ال ي بثت  199، وقرابة ألطفال تعرضوا شعتداءات جنسية

الرعب في أوساط العائالت الجزائرية،  نظرا إلى مساس ا بأهم مكونات املجتمع وأضعف ا وهم ألاطفال، 

فكان ش بد من تحرن الجميع كل ضمن اختصاصه ملحاربة ومكافحة هذه الظاهرة، سواء أ كانوا رجال 

 .م إعالم أم مجتمع أم مدرسة أم مساجدقانون أ

ونظرا إلى وعي املشرع الجزائري بخطورة الظاهرة اتخذ عدة إجراءات قانونية للحد منها، أهم ا وضع      

مخطط وطني ردعي شامل ملجموعة من القطاعات الحيوية ال ي ل ا عالقة مباشرة بحماية الطفل، كما 

 .حماية للطفلعّدل مجموعة من القوانين لتوفير أكبر 

كيف تناول املشرع الجزائري مفهوم ظاهرة اختطاف ألاطفال؟ : مما سبة ذكره تثار إلاشكالية التالية  و ي

و ما مدى فعالية آليات مكافحة إختطاف الاطفال في القانون الجزائري وهل هذه نليات تعكس 

 الطموح الشعبي ؟  

 : لإلجابة على هذه إلاشكالية نتبع الخطة التالية

 جريمة الاختطاف  في التشريع الجزائري : املبحث ألاول 

  فعالية مكافحة  جريمة إلاختطاف في التشريع الجزائري :املبحث الثاني 

  :جريمة الاختطاف  في التشريع الجزائري : املبحث ألاول 

 حقيقة وجودها فإن منها، وبالتالي من املجتمعات مجتمع كل يخلو ش إلانسان، قدم قديمة الاختطاف جريمة

 فيها ملا إرتفاعا متبايدا، لم تسلم منه أغلب املجتمعات، وذل  واقعية، وقد عرفت في آلاونة ألاخيرة تناميا و

 .القصر ألاطفال على الواقعة وخاصة حريته وتقييد إلانسان لحقوق  إنتهان من
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 :تعريف جريمةإختطاف ألاطفال :املطلب ألاول 

تعاریف محددة  تقديم عدم  ي العربیة الدول  ملعظم الجنائیة ریعاتالتش لدى العامة السمة أن رغم 

 مع تتناسب عليها عقوبات وتفرض الجرائم، من النوعیة هذه تجریم على تتفة تكاد أنها إش إلاختطاف، لجریمة

 مف وم یزال فال ذل  ومع من عدمه، الفعل مشروعیة مدى لتقدیر ضروریا أمرا ذل  كان وإن الفعل جسامة

 (4، صفحة  ،2554:العمري ) أو الفقه الوضعیة للتشریعات بالنسبة سواء دقیة، غير ختطافإلا 

الناحیة  من تعریف تقدیم ل ا یتطلب القانونیة طبیعةالو  ماهیة جريمة إلاختطاف على فالوقوف 

 .القانوني الجانب كذا من و وإلاصطالحیة اللغویة

 :مفهوم جريمة إختطاف ألاطفال: ول الفرع ألا 

 :لغة الاختطاف تعريف -أوال 

 وإستلبه وأخذه بسرعة جذبه :خطفا والش يء سريعا، مر: وخطفانا خطف،خطفا من إلاختطاف 

القرآن  وفي  ،(288النجار، صفحة ) إسترقه : السمع خطف و به، ذهب :البصر البرق  خطف وإختلسه، ويقال

﴿يكاد البرق وقال أيضا  . (15الصافات، آلاية )﴾ثاقب شهاب فأتبعه الخطفة خطف من إال﴿الكريم  

، 1445،  إلافريقي) هنا بمعنح أخذ الش يء بسرعة الاختالس مسارقة (25البقرة، آلاية ) يخطف أبصارهم﴾

 (71-76الصفحات 

املنجل  شبه: والخاطوف و كسرها استلبه،أوفي القاموس املحيط، جاء خطف الش يء بفتح الطاء              

 (1591أبادي، صفحة ) ضامره: ومخطوفه خطف الحشا،أ ورجل. الظبييشد بحبالة الصيد فيختطف به 

  :وقد ورد في مختار الصحاح
ُ

اف
َّ
ط

ُ
 فيها الـِمْحَور : الخ

ُ
رة

ْ
 318حديدة َحْجناُء تكون في جانبي الَبك

أي يقارب البرق لشدته  "بصارهمأالبرق يخطف  يكاد: "تعالىصفوة التفاسير فقد ورد في تفسير قوله في ما أ

 .(38، صفحة  ،1481الصابوني) فيأخذها بسرعة وقوته وكثرة ملعانه ان يذهب بأبصارهم

 ما إختطفه على يطلة ما ذل  فمن املصدر نفس من إشتقت وألقاب أسماء قديما العرب أطلة كما 

 ولكن خطفا، الصيد ألنها تختطف الطيور  بعض على الخاطف إسم أطلة حية، و ي الشاة، أعضاء من الذئب

 على " الخاطف" إسم أطلة حيث إلاجرام واملجرمين، موضوع في "الخطف" درمص من إشتة ما هو يهمنا ما

 (78، صفحة 1445،  إلافريقي)الفاسة   اللص الرجل

 :إصطالحا ختطافإلا  تعريف -ثانيا 
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تعريف لجريمة و   خطف،من خالل استعراض التشريعات املقارنة نجد أغلبها ش يضع تعريفا محّددا لل

 إلاختطاف، حيث إكتفت فقط في نصوص ا القانونية على تحديد أركان الجريمة وذكر العقوبات املقررة ل ا

، ومنه  ساد اتجاه عام في التشريعات العاملية في عدم وضع تعريف، ذل  أنه من م مة (4، صفحة  آمنة)

ملشرع من أجل تجّنب جمود النصو  التشريعية بعد مدة من الزمن، ما يوجب الفقه وليس م مة ا

إش أن هنان بعض التشريعات ألاخرى أعطت تعريفا لإلختطاف     التدخل املستمر والتعديل في كل فترة ، 

 كل من يرغم أي شخص بالقوة أو يغريه بأية:" كالتشريع إلايطالي والسوداني، حيث عرفه هذا ألاخير بأنه

  .(21، صفحة 2513،  عنتر)   الشخصذل طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما، يقال أنه خطف 

 تعريف عدم وضع في السبب ولعل إلاختطاف لجريمة خاصا تعريفا يضع الجزائري فلم أما املشرع 

 ج ة من ألاخرى  الدول  بعض في ج ة وندرتها من الجريمة ههذ إنتشار هو التشريعات أغلب في أن هو له محدد

 إلى يتطرق  لم الجزائري  املشرع أن كذل  يالحظ وما الاختطاف، جريمة ملف وم تحديد وجود ثانية، وعدم

الخ، إش أنه ..وإلابعاد والحبس كالقبض أخرى  مرادفات مع ا تلتصة دائما الخطف بل لجريمة منفرد تعريف

قانون العقوبات الجزائري  324-326ف ألاطفال من خالل قراءة نصو  املواد يمكن تعريف إختطا

سنة بعنف أو تهديد أو تحايل او دون ذل ، من ألاماكن ال ي وضعوه فيها  18أخذ قاصر لم يبلغ سن ":بأنه

من محيطه إلاجتماعي الطبيعي وعدم حفظ حقه ه من ل م حة حضانته أو رعايته أو إلاشراف عليه وحرمان

         .  (2517،جانفي  16، عدد  روان) التمتع بحريته وحقه املكفول قانونا في

 

 إلاختطاف لجریمة محدد تعریف لنا تقدم لم الجزائریة العلیا أماعلى الصعيد القضائي،  فاملحكمة 

ألنها من الجرائم  ل ا لجزائري ا املشرع معرفة وعدم الجریمة هذه یكتنف یزال ش الذي إلى الغموض راجع وهذا

املستحدثة في املجتمع الجزائري،رغم أن هذه الجريمة عرفت في السنوات ألاخير إرتفاعا ملحوظا، ونأمل أن 

 .رفع ا أو العقوبة تأیید وليس لإلختطاف تعریفا العلیا تتضمن املحكمة تصدر أحكاما قضائية مستقبال من

 كافة أشكال القوة باستخدام السريع ألاخذ " أنه على ختطافإلا  محمد هللا عبد يعرف ألاستاذ كمال 

 تغيير أو من مكانه عليه املجني وإبعاد ل ذه الجريمة محال يكون  أن يمكن ملا إلاستدراج أو التحايل بطرية أو

 كافة عن ر1النظ بغض له الجرائم الالحقة وبين الفعل بين الفصل دون  عليه السيطرة بإتمام وذل  سيره خط

 (28، صفحة  ،2512محمد) ". لدوافعا

 صورة وتأخذ إلانسانية ضد جريمة لتصبح ترتقي إلاختطاف أو الخطف في نفس إلاطار، فإن جريمة 

 25 في املعتمدة إلاختفاء من ألاشخا  حماية إتفاقية بموجب تجريم ا على املنصو  إلاختفاء القسري 

 ،2515 ديسمبر 23 في التنفيذ حيب دخلت ، وال ي61/488رقم العامة الجمعية من ، بقرار2556ديسمبر 

 (218، صفحة 2517،جانفي  16، عدد  روان) .2007فبراير 6 في الجزائر عليها ووقعت



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 229  

 : نتي النحو على الدولية املواثيق في الاختطاف جريمة وتعرف 

 وهو القسري  أعمال إلاختفاء من عمل كل إلاختطاف : " أن 1992 ديسمبر 18 في املتحدة ألامم تصرح  "

 لحقوق  وخطيرا صارخا املتحدة، وإنتهاكا ألامم مليثاق إنكارا بوصفه ويدان إلانسانية، الكرامة ضد جريمة

، 2517،جانفي  16، عدد  روان) ".لحقوق إلانسان العالمي إلاعالن في وردت ال ي ألاساسية وحرياته إلانسان

 (214صفحة 

 :خصائص جريمة إلاختطاف: الفرع الثاني

 قد صفات  ي الخصائص وهذه الجرائم، من مع غيرها فيها تشترن ش خاصة خصائص جريمة لكل 

 ال ي فالجريمة الفعل، لذات الصفات هذه تكون  وقد جسيمة غير الجسامة أو حيث من العقوبة بها توصف

  ي واحد بفعل تقوم

 مادية نتائج الجريمة ذات تكون  قد كما مركبة، جريمة  ي فعل من بأكثر تقوم ال ي والجريمة بسيطة جريمة

 البارزة الخصائص نكتفي بذكر بعض وسوف بالضر، تهدد أو بالخطر تنذر معنوية نتائج ذات أو ضارة

 (2525،  قرينح) كما يلي للجريمة

  :جريمة إختطاف ألاطفال من الجرائم املركبة :أوال

تعتبر جريمة إختطاف الاطفال من الجرائم املركبة،نطرا ألنها تتكون من عدة أفعال إجرامية، وكل فعل     

فيها يعد جريمة مستقلة،فجريمة إلاختطاف تتكون من فعلين،فعل ألاخذ أو السلب،وفعل النقل 

وإلابعاد،حيث يعتبر كل منهما فعال مستقال بذاته عن آلاخر،وش تتحة هذه الجريمة إلى بهما معا،فإذا تخلف 

أحدهما كأن يأخذ الجاني الطفل املجني عليه بسرعة و لكن دون ان يبعده عن مكانه،فإن ذل  شيعد 

ان يعد جريمة إحتجار و ليس جريمة إختطاف كاملة ،فبمجرد تحقية ألاخذ أو السلب و البقاء في ذات املك

 .جريمة إختطاف

  :جريمة إختطاف ألاطفال من الجرائم املستمرة :ثانيا 

تتميب هذه الجريمة با ستمرارية،فهي متوافرة في كل مرة تمر على املجني عليه أثناء فترة خطفه،  ويمتد       

شاط الذي يجرمه القانون وهو إبعاد تحقة العناصر املادية ل ذه الجريمة طاملا لم يتوقف الجاني عن الن

املجني عليه،وطاملا كانت إرادة الجاني مسيطرة على ماديات الجريمة خالل هذا الوقت،وش تنتهي الجريمة إش 

بانتهاء حالة إلاستمرار أي بعد إلافراج عن املجني عليه، فالطبيعة القانونية لجريمة إلاختطاف شتتحد 

ما تتحدد بالفترة الزمنية ال ي تمر على إبتعاد املجني عليه على أسرته دون بارتكاب الفعل إلاجرامي ،وإن

 .معرفة مكان تواجده، ومن ثمة ش تنتهي الجريمة مادالم إختفاء املجني عليه مازال مستمرا
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   :جريمة إختطاف ألاطفال من جرائم الضرر  :ثالثا

نفسية أو جسدية بالطفل املجني عليه، والضرر تعد هذه الجريمة من جرائم الضررملا تلحقه من أضرار       

هنا يحدث متتابعا،بداية من عملية الخطف ال ي تسبب الذعر والخوف،أو قد تلحة به ضررا جسديا جراء 

العنف املصاحب لعملية الخطف، ضف إلى ذل  أضرار أخرى تنجم عن إرتبط هذه الجريمة بجرائم أشد 

 . تلخطورة كا عتداء الجنس ي والتعذيب والق

 :الجرائم املرتبطة بإختطاف ألاطفال : املطلب الثاني 

هنان  مجموعة من الجرائم ل ا ارتباط وثية  باختطاف ألاطفال ول ا عالقة باملتاجرة بهم ، ويمكن     

 : حصرها في 

  :جريمة اختطاف ألاطفال و جريمة الاتجار باعأطفال: الفرع ألاول  

ية املشرعين آلاخرين واستحدثت مادة في قانون العقوبات تتحدث عن حذا املشرع الجزائري حذو بق     

سنة من عمره، وكان هذا الاستحداث جراء التبامات الجزائر الدولية  18مسألة بيع وشراء طفل لم يتجاوز 

من ج ة، ومن ج ة أخرى تفش ي ظاهرة اختطاف ألاطفال واستبعادهم للمتاجرة بهم وتحويل م إلى سلعة 

،  ( 59/52/2519) مكرر ق ع ج 314وبصفتها انتهاكا للحقوق الدولية بأبشع الصور، فاملادة  بدون وجه حة

تعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة مع غرامة لكل من باع أو اشترى طفال دون الثامنة 

نفس العقوبات كل من حرض أو ألاشكال، كما ويعاقب ب عشر، ألي غرض من ألاغراض وبأي شكل من

توسط في عملية بيع الطفل أما في حالة إذا ما ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو كانت ذات طابع 

للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة، مكا يعاقب على الشروع بنفس  عابر

،  11-25من قانون رقم  39ي العقوبة من خالل املادة عقوبات الجريمة التامة ، وقد شدد املشرع الجزائر 

 .حبث يعاقب بالسجن املؤبد .... إذا كان إلاختطاف ألاطفال بغرض بيع أو إلاتجار به أو بأعضائه 

فاملشرع اكتفى بالحديث عن الركن املادي با شارة  إلى السلون إلاجرامي واملتمثل في فعلي البيع والشراء،    

" وبالنسبة إلى الوسيلة ترك ا دون قيد فنص على " ألي غرض من ألاغراض: " حا عندما قالوالذي بقي مفتو 

 " بأي شكل من ألاشكال

ولإلشارة فإن الجريمة عندما تتم من قبل شخص طبيعي لوحده أو في إطار مساهمة عادية داخل        

، بينما إذا ارتكبت الجريمة .."حبسيعاقب بال" .. التراب الوطني فتكيف على أنها جنحة وما يؤكد ذل  لفظ

 من قبل جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طبيعة عابرة للحدود فالتكييف يتغير من جنحة إلى جناية

  (2551عيد، )
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 :ارتباط جريمة اختطاف ألاطفال بجريمة  الاتجار باعأعضاء: الفرع الثاني 

سار عليه أقرانه من املشرعين آلاخرين، وقام باستحداث قسم خا  في قانون  اتبع املشرع الجزائري ما 

  25مكرر  324إلى املادة  353العقوبات تناول فيه جريمح الاتجار باألعضاء من املادة 

شخص أجنبي فإنه يتم الحكم عليه بعدم الرجوع إلى  نيإذا كان الجا  23مكرر  353وللتنويه فإن املادة 

الجزائري أبدا أو عدم الدخول ملدة عشر سنوات على ألاكثر  وفي كثير من الحاشت يقوم  التراب الوطني

الخاطف باختطاف طفل بهدف نزع أعضائه، فتم است صال العضو املطلوب ومن ثم إعادته إلى املكان 

ضاء وفاة الطفل خاصة إذا مس الاست صال أحد ألاعإلى  ست صال الا الذي أخذه منه، لكن عادة ما يؤدي 

  (44، صفحة 2511مرزو ي، ) الحيوية كالقلب والرئة ونحو ذل 

 :جريمة اختطاف ألاطفال بجريمة الاتجار الجنس ي:  الفرع الثالث 

، وال ي جاء فيها بأنه 1مكرر  333استحدث املشرع الجزائري ممادة جديدة في قانون العقوبات و ي املادة    

سنة بأية  18قب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات مع الغرامة كل من صور قاصرا لم يكمل يعا

وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية، أو صور ألاعضاء الجنسية 

بيع , ير أو عرض أللقاصر ألغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصد

حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر، وفي حالة إلادانة تأمر الج ة القضائية بمصادرة الوسائل املستعملة , أ

 شرتكاب الجريمة وألاموال املتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

 :يع الجزائري فعالية مكافحة  جريمة إلاختطاف في التشر :املبحث الثاني  

 : نليات الدولية ملكافحة جريمة إلاختطاف : املطلب ألاول 

لقد أكد املجتمع الدولي في الكثير من املواثية و الاتفاقيات الثنائية و املتعددة ألاطراف على بشاعة جريمة 

خاصة اختطاف ألاطفال من ج ة و من ج ة أخرى أكدت الدول املتعاقدة على خطورة الوضعية و تشبع ا 

بعد ثبوت أن جريمة الاختطاف في واقع ألامر، بداية فقط لجرائم اشد فضاعة كاشسترقاق، القتل، و القتل 

 .الخ...و بيع ألاعضاء و البغاء 

 :املنظومة القانونية الدولية في حماية ألاطفال من جريمة الاختطاف: الفرع ألاول 

ن حماية ألاطفال، بل سعت الى ابرام اتفاقيات دولية لم تكتف الدول بإصدار املواثية و إعالنات في شا   

 :ملزمة قانونا تقرر حقوقا للطفل، أهم هذه الاتفاقيات 

و الذي دخل حيب  16/12/1466الصادر في  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية،: أوال

 23رحلة الطفولة في املادتين ، و الذي قرر بعض الحقوق ال ي تخص إلانسان في م 23/53/1476النفاذ في 
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، و نالحظ على النصو  هذا الع د، أنها و إن أقربت حة الطفل فب التمتع بحماية خاصة نظرا  29و 

ديسمبر /كانون  16السياسية، ملؤرخ في ) لكونه قاصرا، إش أنها لو توضح بشكل مفصل في هذه الحقوق 

  . (،1476مارس/آذار 23: ، تاريخ بدء النفاذ1466

و  16/12/1466الصادرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، : ثانيا

، و الذي عال  بشكل أكثر تفصيال العديد من الحقوق الاقتصادية و 53/51/1476دخل حيب النفاذ في 

 ي تقرر اتخاذ تدابير حماية و مساعدة خاصة لصالح الثقافية املتعلقة بالطفل ، نص املادة العاشرة ال

جميع ألاطفال و املراهقين دون تمييب، و حمايتهم من الاستغالل الاقتصادي و الاجتماعي و تحريم 

استخداماتهم في أي عمل من شأنهم إفساد أخالق م و ألاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق 

  حدود دنيا للسن يخطر القانون استخدام الصغار قبل بلوغ ا في عمل ألاذى بنموهم الطبيعي، و فر 

 .مأجور 

و ال ي  24/11/1484، ال ي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة في  اتفاقية حقوق الطفل: ثالثا

، و اعترفت صراحة ديباجتها بأن هنان أطفاش في أنحاء مختلفة من العالم يعيشون في ظروف صعبة للغاية 

أن هؤشء يحتاجون إلى رعاية خاصة ، و أن تحسن طروف معيشية ألاطفال يتطلب التعاون الدولي ، ثم 

عرفت الطفل و قررت مبدأ املساواة في الحقوق بين ألاطفال ، و نصت على مجموعة من حقوق إلانسان 

 .ألاساسية ال ي ينبغي أن يتمتع بها إلانسان بصفة عامة سواء كان طفال أم ش

فقد حظرت نقل ألاطفال خارج الدولة و عدم عودتهم بصورة غير مشروعة ، و دعت الدول  11أما املادة     

إلى اتخاذ التدابير و إبرام الاتفاقيات الدولية للقضاء على هذه الظاهرة ، و ذل  نظرا ألن بعض عصابات 

من خالل نقل ألاطفال إلى خارج الدول  الاتجار تلجأ غالبا إلى التحايل على القوانين املعمول بها لدى الدول 

ال ي ينتمون إليها بحجة التبني أو إيجاد مأوى ل م ، ثم تقوم بيع م أو الاتجار بهم و استغالل م و توظيف م في 

الطفل، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصدية و الانضمام بموجب ) .ألاعمال غير املشروعة أو املشبوهة

 (1484رار الجمعية العامة لألمم املتحدة في نوفمبرق

ألاطفال، ): الخاصة باآلثار املدنية الختطاف ألاطفال على صعيد الدولي 5225اتفاقية الهاي لعام : رابعا

1485) 

ألاكثر شيوعا املقترنة ، حيث عالجت املشاكل  21/15/1485و تم التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ      

بالطفل في حالة الطالق و  ي قيام احد الزوجين بعد انفصاله بالطالق عن الزوج آلاخر بخطف الطفل و 

بناءا على ما يكون قد تقرر له من حة زيارة او استضافة طفله الذي ع د بحضانته للزوج آلاخر بتغير محل 

وج املقرر الحضانة ملصلحته ف نا تكمن الصعوبة اقامة هذا الطفل و عدم السماح بإعادة حضانته للز 

العملية ال ي تواجه الزوج املضرور في استعادة الطفل و شسيما في انعدام اتفاقيات دولية بين دولة إلاقامة 
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طفل مع الزوج الذي تقررت الحضانة ملصلحته و الدولة ال ي تم اختطاف الطفل إليها ، مما يؤثر للاملعتادة 

 .ة الطفل و على تربيتهسلبا على نفسي

 :دور ألاجهزة الدولية في مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال: الفرع الثاني

 :  5225دور ألاجهزة املذكورة في اتفاقية الهاي لعام : أوال

الدول ألاطراف في الاتفاقية تعين سلطة مركزية وطنية م متها بشكل مباشر او عبر وسيط  56ألزمت املادة 

 :من اجلجميع الاجراءات 

 .تحديد مكان وجود الطفل الذي نقل او احتجز بطريقة غير مشروعة -

منع إلحاق أي ضرر إضافي بالطفل ، او ألاضرار باألطراف املعنية نتيجة اتخاذ تدابير مؤقتة او التسبب في  -

 .اتخاذها

 .ضمان إلاعادة الطوعية للطفل او التوصل الى حل ودي -

 .بالخلفية الاجتماعية لطفل عند الاقتضاءتبادل املعلومات املتعلقة  -

 .توفير املعلومات ذات الطابع العام املتعلقة بقانون دول ا ، و املرتبطة بتطبية الاتفاقية -

البدأ في القيام با جراءات القضائية او الادارية او تس يل ا بهدف إعادة الطفل ووضع الترتيبات الالزمة  -

 .ق الزيارة و الاتصال او ضمانهالتنظيم املمارسة الفعلية لحقو 

 .(7) توفير الترتيبات الادارية ال ي قد تكون ضرورية و مناسبة لضمان إلاعادة آلامنة للطفل -

 .5222دور لجنة حقوق الطفل املنشاة في اطار اتفاقية حقوق الطفل لسنة : ثانيا

و ال ي  93/1تنفيذا لنص املادة  1441اتفاقية حقوق الطفل لسنة في بداية إنشاء هذه اللجنة في إطار    

، كان دورها تلقي التقارير ش غير و الس ر عن (121، صفحة 2517-2516ميسوم، ) خبيرا  18تتألف من 

 .اقيةطرية توجيه الدول ألاعضاء من اجل حماية أكثر لحقوق الطفل الواردة في الاتف

الا أنه بعد مخاض عسير حول قبول شكاوى ألاطفال املقدمة للجنة و بفضل ورق العمل املشتركة من    

، املتعلقة بوجوب قبول شكاوى الاطفال لدى اللجنة ، اصدرت  2515منظمات املجتمع املجتمع املدني لعام 

, في دورتها السادسة و الستون  14/12/2511لتاريخ  138/66الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار تحت رقم 

، املتضمن اعتماد البروتوكول الاختياري الثالث امللحة  -أ 917/66-بناءا على تقرير اللجنة الثالثة رقم 

 .13/51/2519باتفاقية حقوق الطفل املتعلة بإجراء تقديم البالغات ، و الذي دخل حيب النفاذ بتاريخ 

  (118، صفحة 2517-2516ميسوم، )
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و عليه و بموجب املادة الخامسة من البروتوكول أتاحت لألطفال رفع شكاوى فردية او جماعية في حالة    

اعتقادهم ان الحقوق املنصو  عليها في اتفاقية الطفل او في البروتوكولين املكملين ل ا و املتعلقين ببيع 

 (2511البروتوكول، ) .ي املواد إلاباحيةغالل م فستالاطفال و بغاءهم و ا

و عليه فبمجرد ان تتلقى اللجنة البالغ و قبل النظر في أسسه املوضوعية ، تحيل الى الدولة املعنية طلبا    

للجنة مستعجال تلزم ا باتخاذ الاحتياطات الالزمة بعدم املساس بالضحية او الحاق اذى به ، و قد ترفض ا

 .من هذا البروتوكول  57الطلب املقدم إليها ، اذا كان ش يستوفي الشروط املنصو  عليها في املادة 

و اذا قبلت اللجنة النظر في البالغ تتوخى السرية في توجيه نظر الدولة املعنية في اقرب وقت ممكن ، و    

ان املسألة و السبل الكفيلة  نصاف ل ذه ألاخيرة تن تقدم الجنة التفسيرات و البيانات املكتوبة بش

الضحية في غضون ستة أش ر ، و قد تنتهي املسألة املعروضة على اللجنة بتسوية ودية بين الضحية و 

 (114، صفحة 2517-2516ميسوم، ) .الدولة

 :افحة اختطاف الاطفالفي مك" الانتربول "دور املنظمة الدولية للشرطة الجنائية : ثالثا

بمقتض ح ميثاق منظمة الانتربول و نظام ا الداخلي تتمتع هذه املنظمة بمجملة من الاختصاصات العامة     

لذل  فان " ب"و " أ"الفقرتين  52و الخاصة ال ي تخول ا القيام بنشاطات متعددة ، خاصة نص املادة 

ائل متطورة و مالئمة للحد منها ، و ذل  بتضيية خطورة الجريمة املنظمة تفرض على الدول البحث عن وس

على التغيرات القانونية ال ي تسمح ملرتكبي إلاجرام بال روب من العقاب ، او بإقرار مجموعة من آلاليات ذات 

الطبيعة التقنية و الادارية ، مستفيدين من التقدم التكنولوجي في مجال الاتصاشت و املعلوماتية و من بين 

 :ال ي تقوم بها املنظمة ما يلي  الاختصاصات

 تجميع و تبادل املعلومات و البيانات املتعلقة بالجريمة و املجرم. 

 مكافحة الجريمة. 

 تبادل الخبرات و املساعدة التقنية. 

 تنسية الج ود بين الدول و ألاعضاء خاصة في مسألة هروب املجرمين. 

 صفحة 2513-2512حاسين، ) .بلد معين تعامله مع ج از الشرطة و الادعاء العام و القضاء في ،

21) 

 في مكافحة اختطاف ألاطفال" ول بافرب" دور آلية الاتحاد إلافريقي للتعاون الشرطي : رابعا: 

ف ا تعتبر الافريبول مؤسسة تابعة لالتحاد إلافريقي ، و الجزائر عضو فيها و  ي رئيستها الحالية، كما يعر    

بأنها مؤسسة تقنية باعتبارها آلية للتعاون الشرطي بين الدول ألاعضاء في  52قانونها ألاساس ي في املادة 

 :الاتحاد ، و تستمد شخصيتها القانونية من خالل الاتحاد إلافريقي و تقوم بما يلي
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  بين إنشاء إطار لتعاون الشرطي على املستويات إلاستراتيجية و العملياتية و التكتيكية

 .مؤسسات الشرطة في الدول ألاعضاء 

  منع الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية و الكشف عنها و التحقية فيها بالتعاون مع

 . الشرطة الوطنية ، إلاقليمية و الدولية 

  ، تعزيز التنسية بين قوات الدعم إلاستراتيجي الشرطي في عناصر التخطيط ، التعب ة ، النشر

 (2517الشرطي، ) لتصفية ، با ضافة إلى غيرها من مكونات إنفاذ القانون إلادارة و ا

 :نليات الوطنية في مكافحة جريمة إختطاف ألاطفال : املطلب الثاني 

 :التجريم كآلية قانونية ملكافحة ظاهرة إختطاف ألاطفال : الفرع ألاول 

 :ساسية نقاط أ 3و سوف نركز على على    

  : العقاب كآلية ملكافحة ظاهرة إختطاف ألاطفال : أوال

 .ق ع ج  326نص املادة :  في حالة الخطف بدون عنف أو تهديد أو تحايل  -5    

و ال ي تحيلنا إلى  1مكرر  243م :  في حالة الخطف عن طريق إستعمال العنف أو الههديد أو التحايل -8   

 .ق ع ج  263املادة 

 :إلاجراءات الخاصة في جريمة إختطاف ألاطفال  :ثانيا 

لم يفرق املشرع الجزائري بين جريمة إختطاف ألاطفال و جرائم القانون العام سواء في مباشرة الدعوى    

ق ع تنص الفقرة ألاولى من املادة  326العمومية أو إجراءات التحقية فيها و أثناء املحاكمة ، إش في حالة م 

  :لعقوبات الجزائـري على أنهمن قانون ا 326

"   كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذل  بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شـــرع في ذل

 .دج 2555إلى  155من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس ملدة 

ـــــد ألاخير إش وإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطف ا فال ت     تخذ إجراءات املتابعة الجزائية ضــ

ألاشخا  الذين ل م صفه في طلب إبطال الزواج، وش يجوز الحكم عليـه إش بعد القضاء  بناء على شكوى 

  ".بإبطاله

 ظاهر من الفقرة أعاله أن املشرع فيما يتعلة لجريمة خطف أو إبعاد القاصــــرة ثم الزواج بها  ممن خطف ا

في تحري  الدعوى العمومية واتخاذ إجراءات املتابعة الجزائية ضـــــد الخاطف  قد قيد سلطة النيابة العامة 

في إبطال هذا الزواج وهم والـــــــــــدي القاصرة أو  أو املبعد بضرورة تقديم شكوى من أشخا  ل م صفة 

  .اخوتها وغيرهم ممن ل م سلطة الوشية على النفس
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هذا القيد الذي أورده ملشرع  ي ايجاد فرصة لإلبقاء على عالقة الزوجية إذا كان الزواج قـــدتم حكمة     

ـــة  نحيحا ش يشويه أي بطالن،  ــ ودليل ذل  أنه لم يكتف بتقييد سلطة النيابة العامة إذ قيد أيضا سلطــ

املقررة إش إذ بعد الحكـــــم بإبطال  عليه بالعقوبة املحكمة في حالة تقديم الشكوى املشار إليها، بأش تحكم 

ألاحوال الشخصيــة  الزواج، مما يقتض ي تأجيل الفصل في الدعوى أو إيقاف ا ح ح يفصل من قبل محكمة 

 .لفصل في الدعوى العمومية على ضوء ما انتهح إليه الحكم الشرعي بصحة أو إبطال الزوج، ليتم  ا

ى جواز التنازل على الشكوى ممن قدم ا، ولذل  فهي تحدث أثرها في لم ينص املشرع في هذه لحكم عل       

 .باتخاذ إجراءات املتابعة الجزائية ح ح لو تنازل عليها مقدم ا تحري  الدعوى العمومية 

الة، ذل  أنه إذا حكم بصحتها استمر كما كانت فــــــال يصح حذل  أنه ش أثر على عالقة الزوجية في هذه ال      

الزوج الخاطف بأية عقوبة، أما إن قض ي ببطالنها فهي تكون منتهية بحكــــــــــم قضائي  م عندئذ على الحك

.ملجرد الاعتراف بها  و ي  شرعي، ولم يبقى محل بعد ذل  لصيانتها و 

 :الشرطة كجهاز ملكافحة جريمة إختطاف ألاطفال : ثالثا

لجريمة بعد وقوعها فحسب ، بل نجد معظم عملها يتعلق الشرطة مهمتها لم تعد مقصورة على تعقب ا

بالنواحي الوقائية ، و يتحقق ذلك عن طريق تعزيز الرقابة و التواجد الشرطي فهذا يحقق ألامن و ألامان 

 للمواطنين و ذلك منع وقوع جرائم الخطف 

 :مؤسسات املجتمع ملكافحة جريمة إختطاف ألاطفال : الفرع الثاني 

 : لجمعيات و املؤسسات إلاجتماعية في مكافحة جريمة إختطاف ألاطفالدور ا: أوال 

للجمعيات مهما كان موضوعها و تسميتها فإنها لها دور كبير في التوعية من خطر إختطاف ألاطفال التي      

.أصبحت تمس فئة هشة من املجتمع 

 : طفالدور املؤسسات الدينية و الثقافية في مكافحة جريمة إختطاف ألا : ثانيا

للمؤسسات الثقافية و الدينية دور في الجانب التوعوي و تثقيف الشباب و خلف ثقافة التسامح     

.سيكون لها أثر كبير في تغيير الذهنيات إلاجرامية و إرجاعها للطريق الصواب 

 : دور إلاعالم في مكافحة جريمة إختطاف ألاطفال : ثالثا

دور ألاساس ي في الوقاية من الجريمة ، ولها دور في معرفة أسباب جريمة كثيرا ما يكون لوسائل إلاعالم ال  

إختطاف مع تحديد أهم الوسائل املؤدية للوقاية منها 
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و لإلعالم دور كبير في إرشاد ألاشخاص عبر الوعظ و الدروس و اللقاءات و البرامج إلاذاعية و التلفزيونية    

-2512حاسين، ) التقليل من فرص القيام  بالسلوك إلاجرامي و الصحف و البرامج الحوارية ، و بالتالي

(47، صفحة 2513

 مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال في إلاسالم و املجتمع الجزائري : املطلب الثالث 

شكل مرعب ومخيف، مّما كثرت جرائم الاختطاف والاعتداء والابتباز في مجتمعنا في السنوات ألاخيرة ب      

ريعة إلاسالمية ال ي وضعت منهجا قويما في مكافحتها للجرائم بأنواع ا 
ّ

يستوجب علينا الرجوع إلى أحكام الش

 .أمنت وحفظت الفرد واملجتمع

شريع الجنائي إلاسالمي على عاتقه عبء مكافحة الجريمة والتصّدي ل ا بال هوادة أو فتور،        
ّ
لقد أخذ الت

ذي سيؤّدي حتما إلى ضياع بوصلة الاستقرار حماية 
ّ
للمجتمع من أن يقع فريسة ل ا بمختلف أنواع ا، وال

بعبء واجب الخالفة عن هللا تعالى في إعمار ( أي املجتمع)الاجتماعي تل  الركيبة ألاساسية  مكانية قيامه 

 .ألارض

 ي بات مجتمعنا يحسب ل ا حسابا عسير         
ّ
 ي ُيخش ح أن ” الاختطاف”ا جريمة ومن ضمن الجرائم ال

ّ
ال

ب عنها من إيذاء . تتحّول إن لم تتدارن إلى ظاهرة تعصف بأركان املجتمع
ّ
إذ أنها تتمّيب با ضافة إلى ما يترت

شافي منه مستقبال
ّ
ذي يصعب الت

ّ
ويأتي على رأس . بدني للمختطف بإمعانها في إلايذاء الّنفس ي للضحية ال

 ي ُيبتلى بها املختطف ما يتصل باستغالله تل  إلايذاءات الّنفسية ا
ّ
من قبل مختطفيه أو ابتباز ” جنسيا”ل

ه يهّدد ألامن والاستقرار في املجتمع إلاسالمي
ّ
 .الوالدين، وهذا كل

اهرة)وإّن من أسباب تل  
ّ
ضعف الوازع الّديني، وإلاهمال ألاسري، وانتشار املخّدرات واملسكرات ووجود ( الظ

ساهل في عقوبات مثل هذه الجرائمالحاشت الّنفسية 
ّ
ر من آلاثار . ورفاق الّسوء، والت

ّ
كما يجب أن نحذ

شجيع على انتشار الجريمة ( الظاهرة)الّسلبية لتل  
ّ
رويع، والت

ّ
على املجتمع، وفي مقدمتها ضياع ألامان والت

باب واملراهقين والعاطلين
ّ

 .واستس ال ا من الش

ريعة إلاسالمية      
ّ

 ي يحتاج ا الّناس في حياتهم فحاربت الانحراف بكّل أشكاله،  لقد جاءت الش
ّ
باألحكام ال

ارع الحكيم بعض الجرائم اعتداء على حّقه واعتبر العقوبة فيها حّة ا تعالى، سواء أوقعت 
ّ

وقد جعل الش

 .الجريمة على فرد أو على جماعة، أو على أمن الجماعة ونظام ا

 ي تحّدث عنها إّن الاختطاف بجميع أشكاله      
ّ
، سواء أكان شمرأة أو طفل أو طائرة، نوع من الِحرابة ال

 .القرآن الكريم وحّرم ا وشرَّع في حّق ا عقوبات مشّددة

ريعة تدخل ضمن جريمة الِحرابة و ي جريمة حدية أنزل هللا بها حّدا شرعيا ش      
ّ

وجريمة الاختطاف في الش

بتها نّص شرعي وكان حّقا ا تعالى خالصا أو مشوبا بحقوق العباد، يجوز للقا  ي إبداله أو تغييره، وعقو 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 238  

ريعة إلاسالمية هو ما ورد في آية الحرابة
ّ

ِذيَن ُيَحاِرُبوَن هللَا }: وعليه فعقوبة الاختطاف في الش
َّ
َما َجَزاُء ال ِإنَّ

بُ 
َّ
ْو ُيَصل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
ن ُيق

َ
َسادا أ

َ
ْرِض ف

َ ْ
ُه َوَيْسَعْوَن ِفي ألا

َ
ْو ُينَفْوا ِمَن َوَرُسول

َ
ٍف أ

َ
ْن ِخال ُ م ِمّ

ُ
ْرُجل

َ
ْيِديِهْم َوأ

َ
َع أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
ْو ت

َ
وا أ

اٌب َعِظيٌم 
َ
ِخَرِة َعذ

ْ
ُ ْم ِفي آلا

َ
َيا َول

ْ
ن ُ ْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

َ
ِلَ  ل

ََٰ
ْرِض ذ

َ ْ
 .33:املائدة{ ألا

وفيها ترويع لألسر وألاطفال كانت هذه الجرائم تمّس أمن املجتمع وسالمته، إذ فيها ما يهّز ألامن،  اومل       

 ي صانها إلاسالم، وفيها إشاعة الفو  ح والاضطراب في البالد، وإضاعة 
ّ
ساء والاعتداء على ألاعراض ال

ّ
والن

ذين اعتادوا إلاجرام وش يرجي منهم الّتوبة، 
ّ
ام على ضمان ألامن العام، فإّن املجرمين ال

ّ
قة في قدرة الحك

ّ
الث

نا، كّل هؤشء يجوز أن تشرع ل م عقوبة القتل سياسة وإلاقالع عن القتل والخطف  ، (تعزيرا)والّسرقة والِزّ

 .فيما إذا لم نلحق ا بحد الِحرابة وإلافساد في ألارض

شريع إلاسالمي ما سّماه الفق اء بالّضروريات الخمس
ّ
سل : وإّن من مقاصد الت

ّ
ين والّنفس والن حفظ الِدّ

ِرَعت العقو 
ُ

 ي ش
ّ
 .بات لحفظ ا وصيانتهاواملال والعقل، وال

اهرة الخطيرة في مجتمعنا الجزائري من خالل إعادة تفعيل عقوبة إلاعدام أو     
ّ
لذا ندعو ملحاربة هذه الظ

 تشديد العقوبة ومضاعفتها
ّ
ذين ش ينفع مع م إش

ّ
 ي أمر بها هللا عّز وجّل ردعا للمجرمين ال

ّ
وألّن . القصا  ال

ذين ش تجدي تفعيل ا سيكون ذات فاعلية كبيرة 
ّ
سبة لبعض املجرمين ال

ّ
ملواج ة الخطورة إلاجرامية بالن

كما أّن ل ا دورا في تحقية الّردع العام، إذ إّنها تتضّمن أقص ح قدر من . أساليب إلاصالح والّتهذيب مع م

 ومن هذه الوج ة تعّد عقوبة إلاعدام أكثر العقوبات أثرا في تحقية هدف. الّزجر والّتخويف في الّنفس

 .املجتمع في مكافحة إلاجرام الكامن

خاذها بمعرفة     
ّ
 ي يجب ات

ّ
ب مجموعة من الّتدابير الحاسمة ال

ّ
وإّن مواج ة مشكلة اختطاف ألاطفال تتطل

الجانب ألامني، : الج ات املعنية بحقوق الطفل ومقاومة الجريمة، وتحتاج إلى العمل على أكثر من جانب

شريعي، إضافة إلى 
ّ
 .الّتوعية ألاسرية وإلاعالموالجانب الت

 15وهنا ننّبه إلى ضرورة توعية ألاهل من ناحية الحفاظ على أبنائهم ومراقبتهم جّيدا خاصة َمن هم دون     

 .سنوات

ونقترح في ألاخير، با ضافة إلى تشديد العقاب على املختطفين دون أن تأخذنا بهم رأفة أو رحمة، جملة         

إجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية تعال  أسباب الخطف، ونوص ي : ية، منهامن الّتدابير الوقائ

بضرورة الّتوعية والّتهذيب بغرس القيم ألاخالقية والاجتماعية في نفوس أفراد املجتمع، مع ضرورة رفع 

ة إلى إضاف. مستوى الّسلطات الّتنفيذية املتعاملة مع الخاطف واملخطوف بالوسائل واملعلومات وإلاجراءات

توعية املجتمع بخطورة جرائم الخطف بأنواع ا، وبيان آثارها الّسلبية على الفرد واملجتمع، إلى جانب نشر 

جوء للّسلطات املختصة في التصّدي ملثل هذه الجرائم
ّ
 الوعي القانوني لإلبالغ عن جرائم الخطف والل

(25.55 ) 
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 :خاتمة 

اف أصبحت اليوم في تزايد وبوتيرة تصاعدية ح ح أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على جرائم الاختط   

 .املجتمعات

املشرع الجزائري وضع نظاما عقابيا مشّددا على مرتكب جريمة الاختطاف بصفة عامة واختطاف ألاطفال   

 .بصفة خاصة

كافية للحد من هذه الظاهرة، ولكن رغم الصرامة املفروضة في قانون العقوبات تبقي غير فعالة وغير       

 :ل ذا سنحاول تقديم مجموعة من التوصيات ال ي قد تساعد على الحد من هذه الظاهرة إذا تم تطبيق ا

تفعيل العقوبات بشكل أكثر جدية من خالل تسليط أقص ي العقوبات وعدم تخفيف ا م ما كان الدافع إلى  -

 .ذل 

طاف وتحيل ألاسباب والدوافع خاصة النفسية والاجتماعية، القيام بدراسة شاملة ملرتكب جريمة الاخت -

 .وذل  ملحاولة ف م الدوافع الحقيقية وبالتالي الوقاية منها والحد من الظاهرة

ضرورة القيام بحملة تحسيس داخل املجتمع من أجل نشر الوعي، تشمل ألاطفال وألاولياء واملجرمين  -

 .والجيران

ذا ندوات و مؤتمرات حول إختطاف ألاطفال ، وتوجيه رسائل إعالمية يجب عمل نقاش و ورش عمل و ك -

حاربة التسبب في إنحراف السلون و ألاخالق و الدعوى لإلنضباط بالتعريف مملختلف ف ات املجتمع تتعلة ب

 بالعقوبات الشديدة ال ي سيتعرضون ل ا 

ن تسعى ة و أداخل ألاسرة الواحد نشر الوعي بين أفراد املجتمع؛ لتقوية شبكة العالقات الاجتماعية  -

الدولة لتحقية العدالة الاجتماعية بين كل مكونات املجتمع؛ عن طرية الشفافية، وتكافؤ الفر  في 

 .  وغيرها...الشغل، والسكن 

إلاستراتيجية الوطنية واملحلية للوقاية من جرائم في وضع النصو  التنظيمية ال ي تحدد  إلاسراع  -

ي الجزائرإختطاف الاطفال ف  

2 املجتمع املدني أكثر في املكافحة الفعالة ل ذه الظاهرة ال ي عرفت تناميا متبايدا في  العمل على إشران   -

.املجتمع الجزائري في آلاونة ألاخيرة  

 تحقية النظر في تنفيذ عقوبة إلاعدام في هذه الجرائم وعدم إلاكتفاء بالنطة بها،ألنها ستؤدي إلى  إعادة  -

 إرتكابها نفسه له تسول  من في أثر زاجر لالزم ، ملا لتنفيذ هذه العقوبة من ا الردع

 

 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 240  

 : قائمة املصادر و املراجع 

 القرآن الكريم  -
 ،2 :ط ، التاسع املجلد ، العرب لسان ،  ( 1990)  إلافريقي منظور  بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي -

  م: ش لفكر،ا، دار  م: ش
اي الخاصة باآلثار املدنية شختطاف ألاطفال على صعيد الدولي املبرمة في اطار مؤتمر شهاي اتفاقية شه -

 .21/15/1485للقانون الدولي الخا  بتاريخ 
إلاتفاقية الدولية حقوق الطفل ، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصدية و الانضمام بموجب قرار  -

 .1484الجمعية العامة لألمم املتحدة في نوفمبر 
املتضمن لقانون العقوبات املعدل  1466يونيو سنة  8هـ املوافة 1386صفر  18املؤرخ في  116-66ألامر  -

املؤرخة في ( 37ج ر عدد ) ، 2516يونيو  14املوافة  1937رمضان عام  19املؤرخ  52- 16واملتمم بالقانون 

 .2516يونيو  22املوافة  1937رمضان  17
تفاقية حقوق الطفل املتعلة بإجراء  تقديم البالغات ، اتخذ في الجلسة العامة البروتوكول الاختياري ش -

 .2511ديسمبر /كانون ألاول  14، املعقودة في  84
الع د الدولي الخا  بالحقوق املدنية و السياسية ، اعتمد و عرض للتوقيع و التصدية و الانضمام  -

، تاريخ بدء 1466ديسمبر /كانون  16املؤرخ في  21-ف دأل 2255بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 .94، وفقا ألحكام املادة 1476مارس/آذار 23: النفاذ

 الحدیث، الجامعي املكتب طبعة دون  ألاشخا ، اختطاف جریمة ،  ( 2009) العمري  حسين ا عبد  -

 .إلاسكندریة
 .ر الجزائ ،، جريمة إلاختطاف، دار ال دى   (  2013) عكي  عنتر-

مجلة معالم  حماية الطفل من جريمة إلاختطاف في التشريع الجزائري،  ،   ( 2020) فاطمة الزهراء قرينح - -

 .2العدد 9القانونية و السياسية، املجلد للدراسات
بن ،   جامعة كلية الحقوق بن عكنون   ، جريمة اختطاف قاصر، ماجستير،   (  2011) فريدة مرزو ي   -

 . 1 الجزائر يوسف بن خدة، ،

، املنظمة الدولية للشرطة الجنائية و الجريمة املنظمة ، مذكرة من اجل    (  2012-2013) فنور حاسين - 

الحصول على ش ادة املاجستير في القانون الدولي و العالقات الدولية ، كلية الحقوق بن عكنون،  جامعة 

 . 51الجزائر 
 الحامد ، دار ،  1ط والعقوبات، إلارهاب مكافحة قانون  في الخطف جريمة ،  ( 2012)  محمد هللا عبد كمال -

  . ألاردن
 .، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان   ( 1989) محمد ابي بكر بن عبد القادر الرازي  -
، جريمة  إلاختطاف وجريمة إلاعدام، مجلة دفاتر السياسة و القانون،    ( 2017) محمد الصالح روان -

 .2517،جانفي  16دد الع
للمؤتمر  28لقانون ألاساس ي آللية إلاتحاد إلافريقي للتعاون الشرطي ، الذي إعتمدته الدورة العادية ا -

 .2517-51-35املنععقد بأديسا بابا ، اثيوبيا ، بتاريخ 
، لبنان، ن الكريم، بيروتآدار القر ، 9ط ، صفوة التفاسير، املجلد ألاول،   ( 1981) محمد علي الصابوني-

1481. 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 241  

عصابات إلاجرام ودورها في الاتجار باألشخا ، جامعة نايف العربية للعلوم ،     ( 2005) محمد فتمي عيد

،   2551ألامنية، مكافحة الاتجار باألشخا  وألاعضاء البشرية، مركز الدراسات والبحوث، السعودية، 

39 ،38 

 ماستر مذكرة الجزائري، القانون  في مكافحتها وآليات طفالألا  اختطاف جريمة ،   (  2014-2015) آمنة وزاني -

 .بسكرة خيضر محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الجنائي، القانون  تخصص   الحقوق  في

- r/594080https://www.djazairess.com/elkhaba  25.55على  الساعة   51/51/2522بتاريخ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/elkhabar/594080%20بتاريخ%2001/05/2022


الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 242  

 .حماية خطف ألاطفال في التشريع الجزائري 

Protection of Abduction In The Algerian Legistration. 
جامعة عبد الحميد إبن باديس ,تخصص قانون طبي ,طالب دكتوراه , بن ناصر عمر  .5
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 .الجزائر

University_of_Abdelhamid_Ibn_Badis_Mostaganem/Algeria. 

 :امللخص

يعد الحة في الحياة و الحة في ألامن من أهم املقومات ال ي نصت عليها القوانين السماوية و                

ا تكسبه حياة إلانسان من قيمة إش أن في الواقع ظواهر تخرق هذه ملالدولية الوضعية و املواثية 

و هذه الجريمة , الطفل من الجرائم الخطرة املاسة بحة الطفل في الحياة و ألامن اختطاففجريمة .القوانين

ألامر . مما جعل التشريع يعمل جاهدا للحد منها. عرفت تطورا ملحوظا من حيث دوافع و أساليب إرتكابها

ف و طرف ضعيف  قاصر،لكونه  الانتباههذا ألاخير يلفت . يدعو للقلة مادام أن إلاعتداء يقيد حرية الطفل

 .ومجتمعهش يؤثر هذا الفعل فقط عليه بل بأسرته  اكم. سريعيتأثر بشكل 

ن أنظمة عن طرية س وذل كسائر دول العالم قامت الجزائر بمواج ة هذا النوع من الجرائم               

 .قانونية تهدف لتكريس الحماية الجنائية للقاصر

فا شكال الذي يثور يكمن في الحماية القانونية للطفل وآلاليات ال ي استعمل ا املشرع الجزائري للحد من 

 خطف ألاطفال؟  

  :الكلمات املفتاحية

 .جزائري الالتشريع  –أنظمة قانونية  –الحماية الجنائية  –جريمة  – اختطاف –طفل  -

Abstract: 

                   The right of life and security important rights stipulated in all divine, positive laws and 

international conventions because value of human life is a priority. However, in reality many 

phenomenon break this laws, as the child kidnapping which is considered as a serious crime 

touching his right in life and security. This crime has seen a great development in its aim and way 

of execution in order to focus this subject, we present two axes the first one deals with the role of 

right organizations in protection from kidnapping crime and the second one speaks about 

protection of childs kidnapped the problem that arises lies in the legal protection of the child and 

the mechanisms used by the Algerian legislator to limit the kidnapping of chidren? 
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Key words : 
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 :مقدمة

ن موضـــوع الطفـــل يعتبــــر ذا أهميـــة كبــــرى فحقوقـــه مضــــمونة ملـــا ل ـــا مــــن اتصـــال وثيــــة بحيـــاة الفــــرد إ               

وكفــل لــه حقوقــا قبــل ان يخلــة وضــمن لــه منـــد  شــانه، لــه واعلــى مــن إلانســاني الــذي كرمــه الخــالة جــل جــال 

ـــا فــــي الكتــــاب  ـــر تلــــ  والســــنةصــــغره حيــــاة طبيــــة وفــــة ضــــوابط شــــرعية وقواعــــد تربويــــة منصــــو  عليهـ ، واعتبـ

الحقــــوق حمــــح مقدســــة يحمــــي بهــــا الطفــــل ســــواء قبــــل مجي ــــه الــــى الــــدنيا او بعــــده، وأكــــد علــــى بقائهــــا محميــــة 

كـــل مـــا يتصـــل بحياتـــه مـــن مبـــادئ دينيـــة وأخالقيـــة و اجتماعيـــة وســـلوكية ومـــع  ينوبـــ. اعتـــداءومصـــانة مـــن كـــل 

تطور املجتمعات وتفاقم مشاكل ألاطفال وكثرة قضاياهم وحرمـانهم مـن حقـوق م وانغمـاس الـبعض فـي عـالم 

مليء باملغريات واملخاطر ح ح اصبحوا يشكلون خطر على انفس م جراء ارتكابهم جريمة خطف ألاطفـال فهـي 

لجــرائم الخطــرة ال ــي تشــكل اعتــداء علــى حريــة الانســان وتمــس بــالفرد واملجتمــع علــى الســواء ، ذلــ  ان مــن ا

جريمــة الاختطــاف تعــد اعتــداءا علــى حــة املعنــي عليــه فــي التنقــل والتجــوال بحريــة كاملــة با ضــافة الــى الاضــرار 

ســـان واحتجـــازه وقيــــد بأمنـــه الشخصـــ ي باعتبـــاره دعامـــة مــــن دعـــائم الحريـــة الشخصـــية ،كمــــا ان اختطـــاف ان

 .حريته وإخافته وإرهابه وإرعابه ل و عدوان على املجتمع بأسره

هــذه الجريمــة تعتبــر مــن الجــرائم الغريبــة والدخيلــة علــى املجتمــع الجزائــري كونهــا تتعــارض مــع احكــام                

 .املحافظ املجتمع الجزائري ديننا الحنيف وتقاليد وأعراف 

ذا البحث أهمية خاصة إزاء ازدياد ظاهرة الاختطاف في آلاونة ألاخيـرة فـي الجزائـر واتسـام ا يكتسب ه              

بخطـــورة نتائج ـــا وكثـــرة ضـــحاياها وتخـــص بالـــذكر الطفـــل الـــذي هـــو موضـــوع الدراســـة فاشعتـــداء يقيـــد حريـــة 

 .الطفل، هذا ألاخير يلفت الانتباه كونه قاصر، ف و ضعيف يتأثر بشكل سريع

ان تكـــون هـــذه الدراســـة مســـتقبلية حـــول هـــذا املوضـــوع  نأمـــلكـــان اختيارنـــا للموضـــوع راجـــع شعتبـــار                 

هو كـائن فـي احكـام القـانون وانمـا تمتـد الـى بحـث مـا يجـب ان يكـون عليـه وصـوش  حيث ش تقتصر على بحث ما

 .هاالى الاقتراحات والتصورات ال ي تحقة سبل مكافحة هذه الجرائم وكيفية الوقاية من

ومن بين الصعوبات ال ي واج تنا في اعداد املوضوع قلة الدراسات املتعلقة باملوضوع ممـا يـؤدي الـى                 

كمـــا أن .وذلـــ  أن املشـــرع الجزائـــري لـــم يضـــع تعريفـــا محـــددا ل ـــذه الجريمـــة  صـــعوبة تحديـــد عناصـــر الجريمـــة

ثيـر الكثيــر مـن املشــكالت و العقبـات ســواء مــن هـذه الجريمــة تتخـذ صــورا متعـددة ممــا يجعـل دراســتها وبحثهــا ي

 .حيث تعدد ألاحكام أو تعارها أو إختالف ا
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الـــذي يثـــور يكمـــن فـــي الحمايـــة القانونيـــة للطفـــل وآلاليـــات ال ـــي اســـتعمل ا املشـــرع الجزائـــري  فا شـــكالوعليـــه 

 .؟للحد من خطف ألاطفال

هــذه إلاشــكالية  ــي معرفــة كيفيــة مســاهمة املشــرع وأفضــل طريقــة للوصــول إلــى الجــواب املالئــم عــن                 

ومن تـم سـتكون دراسـتنا ل ـذا املوضـوع معتمـدين علـى املـنه  . الجزائري في حماية ألاطفال املعرضين للخطف

وذل  من خالل دراسة ظاهرة إختطاف ألاطفال في التشريع الجزائري و كيف السبيل للحد منها إذ , التحليلي

أمـا الجـزء الثـاني . نعـال  فـي الجـزء ألاول إختطـاف ألاطفـال موضـوع الحمايـة , جـزئينقمنا بتقسيم البحث إلى 

ســــنتعرض لألليــــات الجزائيــــة لحمايــــة ألاطفــــال ضــــد إلاختطــــاف فــــي التشــــريع الجزائــــري ح ــــح تبقــــى هــــذه الف ــــة 

سسـاته و من تم فقد بات لزاما على كافة شرائح املجمـع وف اتـه وهي اتـه ومؤ , محمية و مصانة من أي إعتداء

 . الرسمية وغير الرسمية الوقوف صفا واحد ملواج ة هذه الظاهرة إلاجرامية والقضاء عليها

 .موضوع الحمايةاختطاف ألاطفال  :أوال

 :تعريف مصطلحي الطفل والاختطاف  .5

 :تعريف مصطلح الطفل 5.5

  التعريف اللغوي: 

بلــغ  وإذا"ه كـذل  ح ــح بلوغــه تبعــا لقولـه عــز وجــل ان مـا يقصــد بالطفــل هــو املولـود والولــد ويقــال لــ                 

ومـــن هنـــا فـــان مصـــطلح الطفـــل يطلـــة علـــى كـــل مـــن الـــذكر والانثـــح وهـــو مصـــطلح يتبـــع " ألاطفـــال مـــنكم الحلـــم

الصبي يدعى طفال حيـث يسـقط مـن بطـن امـه الـى ان "الطفل الى غاية بلوغه احتالمه وكما نقول ابن ال يثم 

 (855، صفحة 8552مسعود، ) ."نثحوالا يحتلم وهو يطلة على الذكر 

 :التعريف الاصطالحي

كـل انسـان " ألول مرة على انـه  1476عرف مصطلح الطفل في مشروع اتفاقية حقوق الطفل لسنة                 

 ".لم يتجاوز سن الثامنة عشر الا إذا بلغ سن الرشد قبل ذل ، بموجب قانون بلده

تــم الــنص فــي التشــريعات الوطنيــة علـــى دون  إذاحالــة مــا ان هــذا التعريــف يثيــر نــوع مــن الغمــوض خاصــة فــي 

امليثــاق الافريقــي لحقــوق ذلــ  الســن املحــدد فــي الاتفاقيــة او تعتبــر مــن يتجــاوزه بالغــا لســن الرشــد وكمــا نــص 

، صةفحة 8555جبةين ، ) ."الطفـل كـل انسـان يقـل عـن ثمـاني عشـر سـنة" 52فـي املـادة  1445ورفاهية الطفـل 

81) 

علـى اعتبــار ان الدولــة الجزائريــة عضــوا فــي املجتمــع الــدولي وتعمــل مــا بوســع ا لتجســيد هــذه الحقــوق                

رنسـ ي، والتعاليم الدولية فـي قوانينهـا الداخليـة تـأثرت فـي تشـريعاتها عامـة وبشـأن ألاطفـال خاصـة بالتشـريع الف
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والــذي بـــدوره تـــأثر بـــاملواثية الدوليـــة حيــث قـــرر إجـــراءات وتـــدابير خاصـــة لألطفــال يتوشهـــا قضـــاء خـــا  بهـــم، 

والقــانون الجنــائي يعنــي املوضــوعية املتعلقـــة بقــانون العقوبــات امــا القواعــد الشـــكلية فهــي املتمثلــة فــي قـــانون 

 .واقعة قانونيةإلاجراءات الجزائية وان الجريمة  ي 

منـــه بقولـــه  992جـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري نـــص علـــى تحديـــد ســـن البلـــوغ الجزائـــي فـــي نـــص املـــادة فقـــانون إلا 

مخالفــة منــه مــا نــص عليــه القــانون املــدني فــي تحديــد " يكــون بلــوغ ســن الرشــد الجزائــي فــي تمــام الثامنــة عشــر"

الا انــه يمكننـــا  يحــدد املشـــرع الجزائــري بــنص صــريح مـــاذا يعنــي بالطفــل عشــر لــمســن الرشــد بتمــام التاســـعة 

ســـن الرشـــد هـــو "... مـــن القـــانون املـــدني  95اســـتقراء بعـــض النصـــو  مـــن القـــانون الجزائـــري اذ تـــنص املـــادة 

 (80، صفحة 8555جبين ، ) ".تسعة عشرة كاملة

 ".ف وم سن الرشد املدنييقصد بسن الرشد في هذا امل" من قانون الجنسية الجديد  59وهو ما أكدته املادة 

 14تكتمـــل أهليـــة الرجـــل واملـــرأة فـــي الـــزواج بتمـــام " مـــن قـــانون الاســـرة الجديـــد املعدلـــة  57كمـــا نصـــت املـــادة 

 ...".سنة

القصــر الـذين لــم يكملـوا الواحــد " ن أونـص املشـرع فــي املـادة ألاولــى مـن قــانون حمايـة الطفولـة واملراهقــة علـى 

..." يمكـــن اخضـــاع م لتـــدابير الحمايـــة... الق ـــم او تـــربيتهم عرضـــة للخطـــر والعشـــرون عامـــا وتكـــون نـــحتهم واخ

   (89، صفحة 8555جبين ، ) .مما يصل الطفل حسب هذا النص من لم يبلغ واحد وعشرون سنة

 14ســنة او  18الجزائـري  وعليـه يعـد طفـال وفـة املشـرع كـل انسـان لــم يبلـغ سـن الرشـد وسـن الرشـد                

ســنة وبتوقيــع الجزائــر علــى الاتفاقيــة الدوليــة، لحقــوق الطفــل يحــل الاشــكال حســب مادتهــا ألاولــى  21ســنة او 

ـــن (53، صةةةةفحة 8559-8550جمعةةةةي، ) ســــنة 18متضــــمنة ان الطفــــل كــــل انســــان لــــم يتجــــاوز  ـــم يبلــــغ سـ ـــا لـ مـ

 18قانون املنطبة ، وعليه الطفل في التشريع الجزائري هو كل انسان لـم يتجـاوز الرشد قبل ذل  بموجب ال

املتضـمن بحمايـة الطفـل انـه  2511جـوان  11املـؤرخ فـي  11/12سنة ونص املشرع الجزائـري فـي القـانون رقـم 

يقصــد فــي مف ــوم هــذا القــانون الطفــل كــل شــخص لــم يبلــغ الثامنــة عشــر " منــه  52يقصــد بالطفــل فــي املــادة 

 (87، صفحة 8552نجيمي ، ) ".سنة كاملة

 :مصطلح الاختطاف تعريف 5.8

  التعريف اللغوي: 

الاختطاف لغـة مشـتة مـن مصـدر الخطـف ويعنـي الاخـذ فـي سـرعة ونقـول خطـف الشـ يء أي اخـذه فـي                

 (855، صفحة 8552مسعود، )' .سرعة
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 التعريف الاصطالحي: 

الخطــف فــي معنــاه العــام هــو الاحــد الســريع باســتخدام القــوة املاديــة او املعنويــة او عــن طريــة الحيلــة                 

امــا . والاســتدراج ملــا يكــون محــال ل ــذه الجريمــة وابعــاده عــن مكانــه او تحويــل خــط ســيره بتمــام الســيطرة عليــه

 .م بهذه الجريمة بصورة اصلية او تبعيةالخاطف ف و الذي يقو 

واســتنادا علــة هـــذا التعريــف يتضـــح ان جريمــة الاختطــاف  ـــي الاخــذ الســـريع او التعــرض املفـــاجئ او                  

التالية النقل او الابعاد او التحويل من مكان الى مكان اخر مج ول  باألفعالالسلب والانتباع بسرعة متنوعة 

 (889-880، الصفحات 8552جوهر و بن زكري ، ) .ع اخر بسرعة بعيدا عن ألانظارأي من وضع الى وض

 .وقد يرتكب هذا الفعل اما باستخدام القوة املادية او املعنوية او عن طرية الحيلة والاستدراج                

ماية الجنائية في جرائم الاختطاف نجد ان اغلب التشريعات تضمنت وعليه يكون القاصر محل للح                

. مصــطلح قاصــر للتعبيــر عــن الطفــل الــذي لــم يبلــغ ســن الرشــد بعــد واخلقــت فيمــا بينهــا فــي تحديــد ســن معــين

ـــتنادا لـــــذل  نصـــــت املـــــادة . كمـــــا ان املشـــــرع الجزائـــــري لـــــم يعـــــط تعريـــــف محـــــدد للقاصـــــر مـــــن قـــــانون  326واســ

ن الضـــحية قاصـــر محـــل الاعتـــداء فـــي جريمـــة الخطـــف اذ لـــم يكتمـــل الثامنـــة عشـــر مـــن العقوبـــات علـــى ان يكـــو 

 .العمر سوء كان ذكر او انثح

 :العوامل املؤدية الختطاف ألاطفال .8

تعتبـــــر ظـــــاهرة اختطـــــاف ألاطفـــــال مـــــن بـــــين الجـــــرائم املنتشـــــرة فـــــي مختلـــــف املجتمعـــــات، وهـــــذا راجـــــع                   

واملجتمـع الجزائـري كغيـره مـن املجتمعـات شـ د انتشـارا واسـعا ل ـا فـي السـنوات  للعوامل ال ي تسـ م ىفـي ذلـ 

ألاخيرة، حيث تسببت في فرع الاولياء على أطفال م وزعزعت استقرار املجتمع الجزائري وهددت امنـه خاصـة 

ـــاهرة  ـــار ظـ ـــ مت فــــي انتشـ ـــي أسـ ـــل ال ـ ـــين العوامـ ـــع و ــــي ألاطفــــال، ومــــن بـ ـــا اســــتهدفت أضــــعف شــــرائح املجتمـ وإنهـ

 ختطاف ألاطفال هنان عوامل داخلية وأخرى خارجيةا

 :العوامل الداخلية 5.8

 :ألاطفال فيما يلي اختطافيمكن حصر هذه العوامل املساهمة في                 

 النفسية الاضطرابات: 

ود أي يعد العامل النفس ي أحد العوامل الدافعة شرتكاب عملية الخطف، فعلمـاء الـنفس يـرون وجـ                

خلـــل أو اضــــطراب فـــي التكــــوين النفســــ ي للفـــرد يكــــون أســـاس القيــــام بالســــلون إلاجرامـــي، فســــبب الضــــغوطات 

مــا هــو إش دشلــة مــن  بصــاحبها لإلجــرام، فالســون إلاجرامــي حســب علمــاء الــنفس والانفعــاشت تــدفعالنفســية 

 (82، صفحة 8552عبد الحميد ، ) .شعورية تدفعه للجريمة ودوافع ش صراعات نفسية 
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فالشــــــــعب الجزائــــــــري عــــــــايش العديــــــــد مــــــــن ألاحــــــــداث أثــــــــرت عليــــــــه كالعشــــــــرية الســــــــوداء مــــــــن ناحيــــــــة                  

والتطـورات الســريعة للمجتمعــات مــن ناحيــة أخــرى، ولــدت الشـعور با حبــاط فــي أوســاط شــبابها ممــا أدى إلــى 

 .وغير اجتماعيةظ ور سلوكات عدوانية 

ـــا ان التهمــــــيش                  ــــة  وعــــــدم املســــــاواةكمــ ــــت وتعــــــاطي املخــــــدراتإلاجتماعيــ ـــة فإتج ــ ، ولــــــد نفســــــيات مطربـــ

 ومتابعتهم مـنجرائم م ضد خطف ألاطفال، فالحد من هذه الظاهرة لن يكون إش بالتكفل بهؤشء املنحرفين 

ســـ ي لـــه دور فـــي حصـــول الفعـــل فالعمـــل النف  ح يـــتم دمج ـــم مـــرة أخـــرى فـــي املجتمـــعالناحيـــة النفســـية، ح ـــ

 .إلاجرامي

 الديني وضعف الوازعالخلقي  الانحالل: 

، فتخلـــي واســـتفحال ايعتبـــر الـــوازع الـــديني مـــن أهـــم ألاســـباب فـــي إنتشـــار جريمـــة الخطـــف فـــي املجتمـــع                 

فـي املجتمـع بـال  والفـواحش والاعتـداءأفقد الناس إنسانيتهم، فعـم القتـل  وتعاليمهالناس عن الدين إلاسالمي 

 (03-08، الصفحات 8557سرايش ، ) .عن فطرتهم ال ي فطرهم هللا عليها ونتكسواحياء 

 .والانحــــراففتعــــاليم الــــدين إلاســــالمي ل ــــا دور فعــــال فــــي ضــــبط ســــلوكات ألافــــراد ومحاربــــة الجريمــــة                 

 (512، صفحة 8555نوري سعدون ، ) .ؤسسة تربوية أو قانونيةودوره وتأثيره يفوق دور أي م

ولضـــــمان فاعليـــــة التعلـــــيم الـــــديني شبـــــد أن تمتـــــد جـــــذوره فـــــي ألاســـــرة ال ـــــي  ـــــي اللبنـــــة ألاساســـــية ألي                 

 . بالرجوع إلى تعاليم الدين إلاسالمييتم القضاء على هذه الجريمة أو على ألاقل الحد منها الا  مجتمع، ولن

  :الخارجيةالعوامل  8.8

باشضـــــــافة الــــــــى العوامـــــــل الداخليــــــــة ســـــــالفة الــــــــذكر هنـــــــان عوامــــــــل خارجيـــــــة أدت شنتشــــــــار ظــــــــاهرة                     

 : يليالاختطاف تكمن فيما 

 انهيار منظومات القيم الاجتماعية: 

فهـي أهـم  أيضـا، ـي ذات بعـد اجتمـاعي  وحسب بلمشكلة أمنية  طفالألا لم تعد جريمة اختطاف                   

ألاطفـــال مـــن  شختطــافالعوامــل الدافعـــة للجريمــة ممـــا ش شـــ  فيــه أن تـــدني املســـتوى املعيشــ ي دفـــع الـــبعض 

 (512، صفحة 8555نوري سعدون ، ) .اجل طلب الفدية

الجريمــة كمــا ان عــد التــبام الاســرة  دوتعلــى  وألافــراد تــؤديعيشــ ا املجتماعــات فاألوضــاع الاجتماعيــة ال ــي ت

ـــدت لــــه  ـــا إلــــى مؤسســــات  الســــليمة وتخليهــــا عــــنالاجتماعيــــة  وهــــو التنشــــأةبال ــــدف الــــذي وجـ ألادوار املنــــوط بهـ

علـــى الطفـــل ســـواء فـــي تربيتـــه أو وســـائل الترفيهيـــة بـــه كمـــا ان التفكـــ  ألاســـري أحـــدث  وغيـــاب الرقيـــب بديلـــة،

 وجماعـة الرفــاقإضــافة إلـى ذلـ  املؤسســة  وبـا ي مؤسسـاتهشـرخا فـي ألاســرة الامـر الـذي انعكــس علـى املجتمــع 
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نةةوري ) .كل ــا عوامــل اجتماعيــة أدت إلــى حــدوث الجريمــة بســبب تخلــي هــذه املؤسســات التربويــة علــى أهــداف ا

 (519-518، الصفحات 8555سعدون ، 

بينهـا  ومـن ألاطفـال،كما أن ضعف وسائل الضبط الاجتماعي أسـ مت كثيـرا فـي انتشـار الجـرائم ضـد                  

 والقـــيم، والعـــادات كالضـــمير،جريمـــة الاختطـــاف ســـواء كانـــت هـــذه الوســـائل داخليـــة نابعـــة مـــن قلـــب املجتمـــع 

أو كانـــت وســـائل ضـــبط خارجيـــة  جتمـــع،للمالبنـــاء ال يكلـــي  وصـــيانةالســـائدة ال ـــي تضـــمن الاســـتقرار  واملورثـــات

إلاصــالح الاجتمــاعي ف ــذه الوســائل تمنــع مــن وقـــوع  ومؤسســات والقــوانينفــي قــوات الشــرطة  واملتمثلــةرســمية 

 .في املجتمع لكن  جزها يؤدي إلى ظ ور السلون إلاجرامي والانحرافالجريمة 

ـــم                   ـــا تقـــــد أن العامـــــل الاجتمـــــاعي يعـــــد أحـــــد أهــ ـــح ممــ ــــة  يتضــ ـــار جريمـ ـــ مت فـــــي انتشــ ـــي أســ ـــل ال ــ العوامــ

اختطاف ألاطفال كمـا ان أفـراد املجتمـع نتيجـة لغيـاب الـوعي لديـه أسـ مو فـي انتشـار هـذه الجريمـة و فـي تـوفير 

فرصـــــة ل ـــــروب املجـــــرمين مـــــن قبضـــــة الامـــــن و ذلـــــ  بســـــبب تصـــــرفاتهم غيـــــر مســـــؤولة  حيـــــث نجـــــد أن معظـــــم 

واء الشـرطة أو  الـدرن بتنبيـه بعضـ م الـبعض بوجـود نقـاط ألاشخا  يقومون في نقاط التفتيش ألامنية سـ

تفتــيش ، و هــذا ماســ ل بطريقــة غيــر مباشــرة فــي مســاعدة مختطــف الطفــل بــالفرار لــذل  علــى أفــراد املجتمــع 

الــوعي بهــذه ألامــور ، و علــيهم أن يــدركوا أنهــم بتصــرفاتهم غيــر الواعيــة و غيــر املســؤولة قــد يتســببوا فــي تســ يل 

 (12-12، الصفحات 8559عمارة ، ). اتساع بؤرة إلاجرام ل املجرمين و عم

  الحديثةالانفتاح املفرط على وسائل الاتصال: 

ـــي و                   يعتبــــر التقــــدم التكنولــــوجي الــــذي لحــــة البشــــرية فــــي جميــــع مجــــاشت الحيــــاة و منهــــا الجانــــب العلمـ

إلاعــالم بشــ ح أنواع ــا املســموعة و املرئيــة علــى الفــرد و املجتمــع رغــم إيجابيــات وســائل  الثقــافي ، فتــأثير وســائل

الاتصـــال الحديثــــة و تســــ يل ا للكثيــــر مــــن أمـــور الحيــــاة إش أنــــه ل ــــا العديــــد مـــن الســــلبيات بســــبب إلافــــراط  فــــي 

يـــة التواصـــل اســـتعمال ا و التعامـــل مع ـــا  ، حيـــث أصـــبح الفـــرد يقضـــ ي معظـــم وقتـــه أمام ـــا ممـــا أثـــر علـــى عمل

الاجتماعي و ألاسري خاصة في آلاونة ألاخيرة و أنعكس آثارها علـى الشـباب و قلـل مـن تـرابط م العـائلي كمـا أن 

 (58، صفحة 8559بوهنتالة و بوهنتالة ، ) . استعمال هذه ألاج زة دون رقابة أثر في زيادة معدل الجريمة

كما تجدر إلاشارة إلى ان معظـم ضـحايا الاجـرام إلالكترونـي هـم ألاطفـال حيـث أكـدت الدراسـة ال ـي                   

 والالتـــي تتـــراوحمـــن الفتايـــات فـــي الســـويد /  26أن أكثـــر مـــن "  youth barometer "   يـــوث بـــارومتر" قــام بهـــا 

ـــين دعـــــوات  عامـــــل 18و 11أعمـــــارهم مـــــن بـــــين  ـــعنـــــدما يـــــدخلن شـــــبكة ألانترنـــــت يتلقــ أشـــــخا  ش  ية مـــــنجنســ

هـــذه الشـــبكات فـــي انتشـــار العديـــد مـــن  ولقـــد أســـ مت ألاطفـــال،يكشـــفون عـــن هـــويتهم لإليقـــاع بضـــحاياهم مـــن 

 (77، صفحة 8553العبيدي، ) .الجنس ي وخاصة الاستغاللالجرائم ضد ألاطفال 

 وتطـــوير البحـــثعـــاون مـــع ال ي ـــة الوطنيـــة لترقيـــة الصـــحة فـــي الجزائـــر قـــام مرصـــد حقـــوق الطفـــل بالت               

توصــلت الدراســة إلــى أن الجزائــريين متفتحــون جــدا علــى  الجزائــر، وألاطفــال فــيبدراســة حــول جــرائم ألانترنــت 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 249  

ــــت  رقابـــــة علـــــيهم ممـــــا أدى إلـــــى ارتفـــــاع مخاطرهـــــا علـــــى  وبـــــدون فـــــرضبإســـــتعمال ا  ويســـــمحون ألطفـــــال مألانترنـ

أن هــذا الــوعي لــم يــنعكس علــى مخــاطر  ووعــيهم إش رغــم املســتوى التعليمــي ألوليــاء  وأصــبحو ضــحايا،ألاطفــال 

 (2-7، الصفحات 8559بايوسف، ) .الانترنت بالنسبة ألطفال م

 الانفالت ألامني وعجز املنظومة القانونية في مكافحة الجريمة : 

ـــي للــــبالد كــــان لــــه أثــــر علــــى  أمنــــي،ف ألاطفــــال جريمــــة ذات بعــــد اختطــــا تعتبــــر جريمــــة                  فــــاشنفالت ألامنـ

يميــب عمل ــا ومــا  إرهابيــة،خــالل العشـرية الســوداء ال ــي ارتبطــت بظ ــور جماعـات  ومــا عانتــهاملجتمـع الجزائــري 

خـــالل تلـــ  الفتـــرة هـــو الاختطـــاف الـــذي كـــان منصـــب علـــى جميـــع شـــرائح املجتمـــع وهـــذا إن دل إنمـــا يـــدل علـــى 

 (2516عمارة ، ) .ابع ا إلاجراميط

ففي ظل الظروف الاجتماعية ال ي تعيش ا الجزائـر أصـبح مـن السـ ل أن تسـتغل أي جماعـة الطـابع                 

ولـــبس عباءتهـــا وتكـــوين جماعــــات ألاشـــرار يمارســـون مـــا يحلـــو ل ـــم مـــن أشــــكال  إلارهابيـــة،إلاجرامـــي للجماعـــات 

 .جـــــرام، فاشختطـــــاف فـــــي الجزائـــــر أخـــــد منحنـــــح أخـــــر وتمظ ـــــر فـــــي شـــــكل عصـــــابات مـــــن اجـــــل ترويـــــع املـــــواطنينإلا 

 .البالدوزعزعة استقرار (9، صفحة 8551كركوش ، )

  .نليات الجزائية لحماية ألاطفال ضد الاختطاف في التشريع الجزائري  :ثانيا

عرفــت الجزائــر فــي الســنوات الخيــرة ظــاهرة إجراميــة دخيلــة علــى املجتمــع الجزائــري ويتعلــة ألامــر  لقــد                

بجريمـــة اختطـــاف ألاطفـــال ال ـــي أصـــبحت تعصـــف بف ـــة ألاطفـــال خاصـــة أن الـــبعض مـــنهم بقـــي لحـــد الســـاعة 

علــى خــرى أصــبحت هــذه الظــاهرة تشــ د فــي كــل مــرة اهتمامــا اعالميــا واســعا تــنعكس أثــره أمج ــول، مــن ج ــة 

الرأي العام الذي أصبح ينتابه القلة والرعب بسبب تفاعله مـع مـن ينشـر مـن اخبـار عـن هـذه الحـاشت، ومـن 

أجـل ذلـ  تسـعى الدولـة ملجابهـة هـذه الظـاهرة مــن خـالل اسـتحداث آليـات قانونيـة وعمليـة تمثلـت اساسـا فــي 

قـــانون العقوبـــات وقـــانون حمايـــة تجـــريم وتشـــديد العقوبـــات ملثـــل هـــذه ألافعـــال املتعلقـــة باشختطـــاف علـــى إثـــر 

 . الطفل من ج ة، ومن ج ة اخرى تم استحداث ما يسمح بمخطط إلانذار في حالة وقوع الاختطاف

 :الحماية املقررة في قانون العقوبات .5

لقــد عكفــت العديــد مــن املنظمــات الدوليــة علــى وضــع النصــو  القانونيــة، ســواءا عامــة أو متعلقــة                 

لطفــل،  يجــاد حمايــة خاصــة لــه، بســبب عــدم نضــجه الجســمي والعقلــي بدايــة مــن إلاعــالن العــالمي حصــرا با

والع ـدين الـدوليين  1414نـوفمبر  25إلى إعالن حقوق الطفـل الصـادر فـي  1498لحقوق إلانسان الصادر عام 

ـــــام  ـــــة 1466لعـ ــــي حالـ ـــــال فـــ ــــاء وألاطفـ ـــة النســـ ــ ـــــأن حمايـ ـــــدة بشــ ـــم املتحـ ــ ــــة لألمــ ــــة العامــ ـــالن الجمعيـــ ــ الطـــــــوارئ  واعـ

، وصــــوش إلــــى اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل ال ــــي اعتمــــدتها الجمعيــــة العامــــة لألمــــم 1479واملنازعــــات املســــلحة عــــام 
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، والواقــع أن قيمــة هــذه الطائفــة مــن الاتفاقيــات وإلاعالنــات الدوليــة قــد بــرزت  1484نــوفمبر  25املتحــدة فــي 

 .صة دون تمييب بينهم ألي سبب كانمن خالل ما تضمنته من حقوق اتجاه إلانسان عامة و ألاطفال خا

فـــاملجتمع يعتـــرف ويقـــر بضـــعف ألاطفـــال البـــدني والنفســـ ي وحـــاجتهم إلـــى رعايـــة خاصـــة والعمـــل علـــى                  

إش ، (19، صةةفحة 8551بةةن علةةي، ) حمايــة حقــوق م بســبب ســ ولة تعرضــ م لإليــذاء ولــذل  وجبــت حمــايتهم

انون العقوبـــات مـــن أقـــرب التشـــريعات العاديـــة لفكـــرة حقـــوق إلانســـان ملـــا يتضـــمنه مـــن ضـــمانات ســـواءا أن قـــ

وفـــي حالـــة . لحمايتـــه الحـــة فـــي الحيـــاة او فـــي الحريـــة او فـــي حرمـــة شخصـــه ونفســـه أو فـــي حمايـــة مالـــه أو عرضـــه

 (89، صفحة 8585خريفي ، ) .إلاخالل بهذه الحقوق فإن القانون يدين مرتكبها ويعرضه للعقوبة

 :بشكل عام إلى نوعين الاختطافوتجدر إلاشارة أن املشرع الجزائري حدد حاشت وقوع جريمة                

والنـــوع الثـــاني عـــن طريـــة العنـــف والحيلـــة  تهديـــد،أوشهمـــا أن يحصـــل الخطـــف بغيـــر عنـــف أو حيلـــة أو               

 .والتهديد

 :الطفال بدون عنف أو حيلة أو تهديد خطف 5.5

مـن قـانون العقوبـات حيـث يعاقـب كـل مـن خطـف أو أبعـد قاصـرا  326نصت على هذه الحالة املادة                

سـنوات  51لم يكتمل الثامن عشر وذل  بغير عنف او تهديد او تحايل أو شرع في ذل  بالحبس ملدة سنة إلـى 

 .دينار جزائري  155.555إلى  25.555وبغرامة من 

إش انه إذا تزوجـت القاصـرة املخطوفـة أو املبعـدة مـن خاطف ـا فـال تتخـذ اجـراءات املتابعـة الجزائيـة                  

ضد ألاخير إش بناءا على شكوى ألاشخا  الذين ل م صفة فـي طلـب إبطـال الـزواج وش يجـوز الحكـم عليـه إش 

ء نـص املـادة السـابقة يتضـح لنـا لقيـام هـذه الجريمـة يجـب تـوافر بعد القضاء بإبطال هذا الزواج من استقرا

مجموعـــة مـــن ألاركـــان و ـــي العناصـــر ألاساســـية ح ـــح تعتبـــر محققـــة قانونـــا و ـــي ذات طبيعـــة مختلطـــة ل ـــا علـــى 

 :ألاقل جانبان

 إليه من نتائج وآثار،  وما تؤديمادي يتمثل فيما يصدر عن مرتكبيها من أفعال : الجانب ألاول 

أي علــم وإرادة تــدفع  وقــرارات،معنــوي حيــث يتمثــل فيمــا يــدور فــي نفــس مرتكبيهــا مــن خــواطر : الثةةانيالجانةةب 

" الـركن املفتـرض" صاحبها للقيام بها ولكي تكتمل ألاركان شبد كذل  مـن تـوافر مـا يطلـة عليـه فق ـاء القـانون 

اطه بعـدم املشـروعية، وهو ما يجـب تـوفره وقـت مباشـرة الفاعـل لنشـاطه إلاجرامـي ح ـح يتحقـة ويوصـف نشـ

إضـافة إلــى  الشــرعي،غيـر ان فق ـاء القــانون يضـيفون عنصــرا م مـا وركنــا شبـد منــه وهـو مــا يطلـة عليــه الـركن 

الـــركنين الســـابقين فمـــن البـــديهي تـــوفر الـــركن الشـــرعي، والـــذي يتمثـــل فـــي الـــنص القـــانوني الـــذي يجـــرم الفعـــل 

مــــة ش تكــــون خاضــــعة ألســــباب التبريــــر ال ــــي يقرهــــا كــــذل  مــــن البــــديهي أيضــــا ان هــــذه الجري. ويجعلــــه محظــــورا

 (2511-2515مرزو ي، ) .القانون وهو ما يجعل ا تحتفظ بصفتها إلاجرامية
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 :خطف ألاطفال بالعنف أو الحيلة أو الههديد5.8

علــى أنــه يعاقــب بالســجن  1ر مكــر  243جعــل املشــرع الجزائــري مــن الفعــل جنايــة حيــث نصــت املــادة                  

املؤبــد كــل مــن يخطــف أو يحــاول خطــف قاصــر لـــم يكمــل ثمــاني عشــرة ســنة، عــن طــرق العنــف أو التهديـــد أو 

 .الاستدراج أو غيرها من الوسائل

وإذا تعرض القاصر املخطوف إلى تعذيب أو عنف جنس ي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسـديد                  

سنوات إلى عشرين ( 15)رتبت عليه وفاة الضحية، فيعاقب الفاعل بالسجن املؤقت من عشرة فدية او إذا ت

دينار جزائري كل موظف يمارس او يحرض او يأمر بممارسة  1.655.555إلى  855.555سنة وبغرامة من ( 25)

 . التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو ألي سبب آخر

ش يسـتفيد الجـاني مـن . ن العقوبة السجن املؤبد إذا أدى الخطف إلى وفـاة الشـخص املخطـوفوتكو                 

 .ظروف التخفيف، إش انه يستفيد الجاني من ألاعذار املخففة إذا وضع فورا للحبس أو الحجز أو الخطف

ض او الحـبس أو الحجــز أيـام كاملـة مـن يـوم الاختطـاف القـب 15وإذا الحـبس أو الحجـز بعـد أقـل مـن                  

وقبل اتخاذ اية اجراءات تخفف العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة املنصو  عليها 

 242و  241أشــ ر إلــى ســنتين فــي الحــالتين املنصــو  ا عليهمــا فــي املــادتين  56و إلــى الحــبس مــن  243فــي املــادة 

كاملــة مــن يــوم الاختطــاف أو القــبض او الحــبس أو الحجــز  أيــام 15وإذا انتهــح الحــبس او الحجــز بعــد أكثــر مــن 

إلـى عشـرة سـنوات فـي الحالـة املنصـو   51وقبل الشروع في عملية التتبع فـتخفض العقوبـة إلـى الحـبس مـن 

 .سنوات في جميع الحاشت ألاخرى  51و إلى الحبس من سنتين إلى  243عليها في املادة 

ســنوات فــي الحالــة املنصــو  عليهــا فــي الفقــرة  15إلــى  51ســجن املؤقــت مــن وتخفــض العقوبــة إلــى ال                 

 53و 52سنة في الحاشت الـواردة فـي الفقـرتين  25إلى  15مكرر، وإلى السجن املؤقت من  243ألاولى من املادة 

 .نفس املادة من

 :الحماية املقررة في قانون حماية الطفل 8

لــدول ان تتماشـ ح ومضــامين الاتفاقيـات واملواثيــة السـالفة الــذكر مـع مراعــاة حاولـت الجزائــر كبقيـة ا                

املتعلــــة بحمايــــة  2511جويليــــة ســــنة  11املــــؤرخ فــــي  12-11خصوصــــيتها الوطنيــــة، فاســــتحدثت القــــانون رقــــم 

الطفــل بصــفة عامــة، أقــر حمايـــة اجتماعيــة للطفــل مــن خــالل إنشـــاء هي ــة وطنيــة لحمايــة وترقيــة الطفولـــة، 

اكز اجتماعية على املستوى املحلي ال ي تعرف بمصالح الوسط املفتـوح ال ـي تنشـأ علـى مسـتوى كـل وإنشاء مر 

بعـض الجـرائم ، وشية، كما نص على حماية القضائية املسندة إلى قا  ي ألاحداث، وحمايـة ألاطفـال ضـحايا 

، 8552نجيمةةي ، ) .وأقـر املشـرع هـذه الحمايـة كــون الطفـل يمثـل أحـد اهـم الف ــات الضـعيفة املعرضـة للخطـر

 (57-59الصفحات 
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ـــ                 ــ قـــــــانون خـــــــا  مكمـــــــال للقـــــــوانين ألاخـــــــرى يكـــــــرس حمايـــــــة أكثـــــــر للطفـــــــل وفـــــــة  12-11القـــــــانون  ر ويعتبــ

 (31، صفحة 8552القينعي، ) .املستجدات الجديدة ويهدف إلى آليات حماية الطفل

فاملشرع الجزائري كان ملزما بوضـع آليـات تحمـي الطفـل، هـذا ألاخيـر أصـبح محـل خطـر كبيـر لظـاهرة                 

ملا ل ا من تداعيات ونتائج سلبية، وهذا ما جعل املشرع الجزائري يجتهد الاختطاف، هذه آلافة تهدد املجتمع 

 (97، صفحة 8559فاتح ، ) .لظاهرةويسارع في إيجاد آليات كفيلة للحد من هذه ا

هـــذا القـــانون يهـــدف إلـــى وضـــع قواعـــد وآليـــات خاصـــة لتـــدعيم حمايـــة الطفـــل ال ـــي تثبـــت مـــن مبـــادئ                

 وثقافة املجتمع الجزائري ومن الاتفاقيات الدولية ال ي صادقت عليها وشارن في إعداده عدة قطاعـات وعـدد

اللتــان  منــه 61و 63مــن الخبــراء فــي مجــال الطفولــة، ويجــد أساســه أيضــا فــي أحكــام الدســتور خاصــة املــادتين 

تؤكدان حماية الطفل ومجاراة آلاباء في رعاية أبنائهم وبذل  ف و يهـدف إلـى وضـع إطـار قـانوني شـامل لحمايـة 

 .من ألاطفالالطفل بحيث يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لف تين 

كمــا يهــدف هــذا القــانون إلــى تســ يل عمــل ال ي ــات املختصــة بالطفولــة ووضــع قنــوات لتنســية عمل ــا                

 .بغية تجسيد وتطبية آليات الحماية وضمان فاعليتها ونجاعتها في امليدان

ـــلحة باعتمــــاد مشــــروع هــــذا القــــانون علــــى فلســــفة جديـــــدة فــــي حمايــــة الطفولــــة مب                 نيــــة أولويــــات املصــ

الفضـــل للطفـــل وعلـــى مســـؤولية ألاســـرة باعتبارهـــا املكـــان الطبيعـــي لـــه ثـــم مســـؤولية الدولـــة فـــي الحفـــاظ علـــى 

 .حقوقه وذل  عن طرية هي ات تابعة ل ا با ضافة إلى تل  التابعة إلى املجتمع املدني

 :استحداث مخطط إلانذار 3

ـــي مجم                ـــدت الحكومـــــة ممثلـــــة فــ ـــف القطاعـــــات اعــ ـــل تشـــــكلت مـــــن مختلــ وزارة العـــــدل، وزارة ) وعـــــة عمــ

الداخليـــــة والجماعـــــات املحليـــــة، املديريـــــة العانـــــة لألمـــــن الـــــوطني ، قيـــــادة الـــــدرن الـــــوطني، وزارة النقـــــل، وزارة 

( الاتصـــــال، وزارة البريـــــد وتكنولوجيـــــات إلاعـــــالم والاتصـــــال، ســـــلطة البريـــــد واملواصـــــالت الســـــلكية والالســـــلكية

مــن  97مــن قــانون إجــراءات جزائيــة واملــادة  17باختفــاء او اختطــاف ألاطفــال اســتنادا إلــى املــادة  مخطــط إنــذار 

القــانون املتعلــة بحمايــة الطفــل، يهــدف مــن خاللــه إلــى إشــران وســائل إلاعــالم فــي إطــار الاحترافيــة وامل نيــة فــي 

  توصــــل ا للمعلومــــة مــــن املخططــــات العملياتيــــة للبحــــث والتحــــري عــــن ألاطفــــال املختفــــين أو املختطفــــين وذلــــ

، 8585يعقةةةةةوب ، ) .مصـــــدرها بطريقـــــة مدروســـــة دون ان تـــــؤثر علـــــى ســـــير ألابحـــــاث أو تعـــــرض ضـــــحايا للخطـــــر 

 (585صفحة 

يتم تفعيل املخطط تحـت إشـراف وكيـل الجم وريـة قصـد ضـمان التـوازن بـين احتـرام قرينـة البـراءة،                

 .دخل السريع وإلانذار عن حالة الاختفاء أو الاختطاف وجمع املعلومات ال ي تفيد التحرياتوالت
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إش أنــــه مــــا تجــــدر إلاشــــارة إليــــه أن اللجــــوء إلــــى هــــذه آلاليــــة لــــيس حتميــــا بــــالنظر إلــــى ان بعــــض حــــاشت                

ذار وتحريــر مضــمونه يقــع علــى الاختفــاء تكــون طوعيــة ينعــدم فيهــا الوصــف الجنــائي فتقريــر مالئمــة اطــالق إلانــ

وكــــالء الجم وريــــة ملكــــان وقــــوع الاختفــــاء فــــي أي مرحلــــة تصــــل اليهــــا املخططــــات العملياتيــــة ملصــــالح ألامــــن ال ــــي 

تجري تنفيذها وبعد أن يتبين أنه بحاجة إلى الدعم بمعلومات إضافية يمكن استغالل ا في ألابحاث وفـي هـذا 

اســتقبال اوليــاء الضــحايا، كمــا أن الحصــول علــى مــوافقتهم  عــالن  الســياق يتعــين علــى ممثلــي النيابــة العامــة

 (588، صفحة 8585يعقوب ، ) .كلما كان ذل  ممكناإلانذار أمر ضروري 

م بمعلومـات كما تجدر إلاشارة بأن آلية إلانـذار باشختفـاء أو الاختطـاف ش تتعـارض واطـالع الـرأي العـا                

من قانون إلاجراءات الجزائية ف ما إجراءان مختلفان يمكن اللجوء إليهما معا،  11عن الحادثة طبقا للمادة 

، 8585يعقةةةةوب ، )  .كمــــا يمكــــن فــــي حــــاشت أخــــرى الاكتفــــاء بــــاطالع الــــرأي العــــام بعناصــــر عــــن الحادثــــة فقــــط

 (588صفحة 

 :خاتمة

مـــن خــــالل مــــا ســــبة نخلــــص أن جريمـــة إختطــــاف ألاطفــــال تعــــد مــــن أخطـــر الجــــرائم تــــأثيرا علــــى أمــــن                 

 واملعـول عليـهللمجتمـع  والبنـاء التح ـيألن هذه الجريمـة تمـس الشـريحة ألاساسـية  وإستقرار الدولة،املجتمع 

 .و ي الطفلفي املستقبل للنهوض بالدولة أش 

كما تجدر إلاشارة أن العقوبات املالية ال ي رصدها املشرع الجزائري ملرتكبي جريمة إختطاف ألاطفال                

الضــرر خاصــة إذا مــا صــاحب إلاختطــاف القتــل و  وش تجبــر تخلفــه الجريمــة  الضــرر الــذيش تمثــل البتــة حجــم 

 ألاعضـاء، ـا تنتهـي بالقتـل و بثـر و الواقـع يثبـت ذلـ  فعمليـات إلاختطـاف فـي معظم. إلاعتداء و التنكيـل بالجثـة

كمــــا أن إختطــــاف ألاطفــــال ش زال يطــــال البــــراءة رغــــم التطــــور الحاصــــل فــــي أليــــات حمايــــة الطفــــل و مســــاهمتها 

امللموسة في حماية حقوق الطفل مثل مخطط إلانذار املستحدث مـن طـرف الدولـة الجزائريـة إش أنـه بحاجـة 

أليـــة الـــردع و العـــالج ملحكمـــة جنائيـــة إلـــى ج ـــود كبيـــرة لتفعيل ـــا و بينمـــا تحتـــاج , إلـــى تفعيـــل أكثـــر و تنســـية أدق

و هذا بالنظر إلى قلـة القضـايا ال ـي نظرتهـا , تمكين إحالة الجرائم عليها و ال ي تدخل في إختصاص ا على ألاقل

 .املحكمة بخصو  ألاطفال

 :لذا نرى انه من الضروري وللحيلولة دون خطف ألاطفال تفعيل الحلول آلاتية

بد من إنتهاج مـنه  الشـريعة إلاسـالمية ال ـي تعتبـر جريمـة إختطـاف ألاطفـال مـن جـرائم الفسـاد فـي ش  .1

 .عقوبته إلاعدام وكل مفسد ألارض،
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والحـــدائة  وأمــاكن التســلية وروضــة ألاطفـــالتــوفير ألامــن فــي ألامـــاكن ال ــي يرتادهــا ألاطفـــال كاملدرســة  .2

نه كلما توفر ألامن نقص حد الجريمة و اندثر شرطيين على ألاقل أمام كل مؤسسة تربوية أل  كوضع

 .زاد الجرم و إرتفع منو كلما غاب ألا 

ــــي الجانـــــب الاجتمـــــاعي  .3 ــــديني للتحـــــدثتـــــوفير أخصـــــائيين فـ ــــادي والقـــــانوني والـ ـــع  والنفســـــاني والاقتصـ مــ

ـــوء إلـــــى مثـــــل هـــــذه الجـــــرائم ملعرفـــــة الخطـــــط املســـــتقبلية  ـــبب اللجــ ـــن ســ املجـــــرمين املقبـــــوض علـــــيهم عــ

 .قبل وقوع ا وكيفية تجنبهاهذه الجريمة  قائع ملكافحةوالو الحقيقية 

وكيفيـــة إدراج موضـــوع إختطـــاف ألاطفـــال فـــي املنـــاس  التربويـــة لتعلـــيم النشـــأ بمخـــاطر هـــذه الظـــاهرة  .9

خطر الجريمـة يـؤدي إلـى إلابتعـاد  وبتعليم ألاطفال املجتمع،ألن املدرسة يرتادها كل أطياف  إجتنابها

 .عنها

دني فـــي التوعيـــة والتحســـيس بغيـــة تشـــكيل دعـــم للج ـــات الرســـمية فـــي مجـــال تفعيـــل دور املجتمـــع املـــ .1

 .حماية الطفل من الخطف

مراعــاة الجانــب الوقــائي والتربــوي بتظــافر ج ــود ألاســرة كنــواة أولــى حاضــنة للطفــل واملدرســة كوعــاء  .6

 .تربوي 

 .طفالدور السلطة في الرقابة على فضاءات ألانترنت واملواقع ال ي يستهدف من خالل ا ألا  .7

وهنـا نصـل إلــى تظـافر ج ـود الكــل، ألن الكـل معنــي والكـل مسـؤول علــى سـالمة الطفـل الــذي هـو مســتقبل 

 .املجتمع

 :قائمة املراجع

الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر شبكة الانترنت،  ة، جريم(2513(أسامة بن غانم العبيدي،  .1

ة إلامارات العربية املتحدة العدد، جامع،دراسة قانونية مقارنة ، مجلة الشريعة و القانون 

 .13كلية القانون، العدد 

، النشر (ط.د)، املنير في قضاء ألاحداث الجزائري قانونا وممارسة، (2521)أشروق يعقوب،  .2

 .الجامعي الجديد، الجزائر

، أثر العوامل ألاسرية في جنوح ألاحداث، امللتقى (2516)أمال بوهنتالة، ف يمة بوهنتالة، .3

كلية الحقوق و العلوم , حداث قراءات في واقع و أفاق الظاهرة و عالج االوطني جنوح ألا 

 .19-52جامعة الحاج لخضر باتنة ، الصفحات  ،السياسية

املتعلة  12-11،الحماية الجنائية لألحداث على ضوء القانون (2518), بن سوف القينعي .9

 1، العدد 7جلد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصاد، امل ،بحماية الطفل

 .19-32،الصفحات 

، اختطاف ألاطفال، الطبعة ألاولى، دار الشافعي للنشر والتوزيع، (2516)بن عبد القادر فاتح،  .1

 .الجزائر
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،جريمة اختطاف ألاطفال في القانون الجزائري، املجلة إلافريقية (2518), خثير مسعود .6

الفحات .2العدد ،2زائر، املجلد للدراسات القانونية و السياسية، جامعة أحمد دراية الج

144-215 

، جريمة اختطاف ألاطفال دراسة استقرائية لألسباب و العالج في (2517)الطاهر سرايش، .7

ضوء الشريعة إلاسالمية، مجلة العلوم الاجتماعية و إلانسانية، جامعة محمد بوضياف 

 .34-57،الصفحات 12،العدد 57املسيلة، املجلد 

، الحماية الجزائية للطفل في التشريع الجزائري والتشريع (2521)عبد القادر خريفي، .8

 .،النشر الحامعي الجديد، الجزائر (ط.د)املقارن،

،تقييم السياسة الجنائية و التصدي لجرائم اختطاف (2514)عمار جوهر، بن زكري مديحة،  .4

املجلد  ،يةالقصر في التشريع الجزائري، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياس

 224-223،الصفحات 1،العدد 9

،اختطاف ألاطفال القصر في الجزائر  إلاجراءات القانونية املجرمة للفعل (2516), عمارة شيخ .15

، مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعية، جامعة بليدة الجزائر، املجلد (تشخيص حالة)

 .19-99،الصفحات 7،العدد 9

في الجزائر  دراسة تشخيصية وقائية،املجلة ،اختطاف ألاطفال (2519)،فتيحة كركوش .11

 .298-223،الصفحات 1،العدد 1املغاربية للدراسات التاريخية و الاجتماعية،املجلد 

اختطاف القاصر، مذكرة ماجيستير في الحقوق،  م، جرائ(2511-2515)فريدة مرزو ي،  .12

 .جامعة الجزائر

ن القانون الجزائري والشريعة ، حماية الطفل دراسة مقارنة بي(2556-2551)ليلى جمعي،  .13

إلاسالمية، أطروحة دكتوراه في القانون الخا ، جامعة وهران، ليلى جمعي، حماية الطفل 

أطروحة دكتوراه في القانون  دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الشريعة إلاسالمية،

 .جامعة وهران الخا ،

جاشت الاستخدام والاشباعات ،الطفل و الانترنت املنبلي م(2516)مسعودة بايوسف، .19

مجلة الباحث في العلوم إلانسانية و الاجتماعية جامعة قاصدي مرباح  ،املتحققة

 .998-937،الصفحات 27،العدد  8ورقلة،املجلد 

، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل و تأصيل، الطبعة الثالثة دار (2514)نجيمي جمال،  .11

 .الجزائر ،هومة

الطبعة ) ،دراسة تحليلية للسلوكات إلاجرامية، السلون إلاجرامي (2558)، نسرين عبد الحميد .16

 .مصر ،دار الجامعة الجديدة للنشر ( الاولى، املحرر 
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، حقوق الطفل في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير جامعة ألامير عبد (2551)نظيرة جبين،  .17

سالمية، قسم الفقه و أصوله، القادر إلاسالمية، كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة إلا 

 .الجزائر

الاجتماعية املؤثرة في ارتكاب الجريمة دراسة  ل، العوام(2511)نوري سعدون عبد هللا،  .18

مجلة  ،ميدانية ألثر العوامل الاجتماعية ال ي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة في مدينة الرمادي

 . 1، العدد ألانبار للعلوم إلانسانية كلية آلاداب  قسم علوم الاجتماع

، حماية حقوق إلانسان في القانون الدولي و القانون الداخلي، (2559)يحياوي نورة بن علي،  .14

 .، دار هومة، الجزائر(ط.د)

 :الههميش

 نيــــة جريمـــة الاســـتغالل الجنســـ ي لألطفـــال عبــــر شـــبكة ألانترنـــت دراســـة قانو (. 2513ينــــاير . )أســـامة بـــن غـــانم العبيـــدي

 .13مجلة الشريعة و القانون،جامعة إلامارات العربية املتحدة كلية القانون،العدد . مقارنة

  النشــــر الجــــامعي : الجزائــــر ، الجزائـــر. املنيـــر فــــي قضـــاء ألاحــــداث الجزائـــري قانونــــا و ممارســـة(. 2521. )أشـــروق يعقــــوب

 .الجديد

  ة اســتقرائية لألســباب و العــالج فــي ضــوء الشــريعة جريمــة اختطــاف ألاطفــال دراســ(. 2517, 56 28. )الطــاهر ســرايش

، الصـفحات  12،العـدد 57مجلة العلـوم الاجتماعيـة والانسـانية،جامعة محمـد بوضـياف املسـيلة،املجلد . ,إلاسالمية

57-34. 

  داث امللتقـى الـوطني جنـوح ألاحـ. أثـر العوامـل ألاسـرية فـي جنـوح ألاحـداث(. 2516. )آمال بوهنتالـة ، و ف يمـة بوهنتالـة

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية : 51جامعــة باتنــة (. 19-52الصــفحات )قــراءات فــي واقــع و أفــاق الظــاهرة و عالج ــا 

 .،قسم الحقوق 

 املتعلــة بحمايــة الطفــل 12-11الحمايــة الجنائيــة لألحــداث علــى ضــوء القــانون (. 2518, 51 51. )بــن ســوف القينعــي .

 .19-32، الصفحات 1، العدد 7املجلد , قتصادمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الا

  دار هومة : الجزائر . الطبعة الثالثة, قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل و تأصيل(. 2514. )جمال نجيمي. 

  تشـــخيص )اختطـــاف ألاطفـــال القصـــر فـــي الجزائـــر إلاجـــراءات القانونيـــة املجرمـــة للفعـــل (. 2516, 51 58. )شــيخ عمـــارة

 .19-99، الصفحات 57،العدد  59الحكمة للدراسات الاجتماعية،املجلد مجلة (. حالة

  الجزائــــر . ,(ط.د), الحمايــــة الجزائيــــة للطفــــل فـــي التشــــريع الجزائــــري و التشــــريع املقــــارن (. 2521. )عبـــد القــــادر خريفــــي :

 .النشر الحامعي الجديد

  دار الشافعي للنشر و التوزيع : الجزائر. الطبعة ألاولى, اختطاف ألاطفال(. 2516. )عبد القادر فاتح. 

  العوامــــل الاجتماعيــــة املــــؤثرة فــــي ارتكــــاب الجريمــــة دراســــة ميدانيــــة ألثــــر العوامــــل (. 2511. )عبــــد هللا نــــوري ســــعدون

مجلـــة جامعـــة ألانبـــار للعلـــوم الانســـانية،كلية آلاداب . الاجتماعيـــة ال ـــي تـــؤدي إلـــى ارتكـــاب الجريمـــة فـــي مدينـــة الرمـــادي

 .114-132ع،العدد ألاول، الصفحات قسم علوم الاجتما
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  تقيــيم السياســة الجنائيــة و التصــدي لجــرائم اختطــاف القصــر فــي (. 2514, 56 54. )عمــار جــوهر، و مديحــة بــن زكــري

 .234-223، الصفحات 9،املجلد 1مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية ،العدد . التشريع الجزائري 

  املجلـة املغاربيـة للدراسـات . طـاف ألاطفـال فـي الجزائـر دراسـة تشخيصـية وقائيـةاخت(. 2519, 56 51. )فتيحـة كركـوش

 .298-233، الصفحات 1العدد , 1املجلد , التاريخية و الاجتماعية

 كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، . مـــــذكرة ماجيســـــتير . جـــــرائم اختطـــــاف القاصـــــر(. 2511-2515. )فريـــــدة مرزو ـــــي

 .الجزائر 

 أطروحـــــة -حمايــــة الطفــــل دراســــة مقارنــــة بــــين القــــانون الجزائــــري و الشــــريعة إلاســــالمية(. 2556-2551. )ليلــــى جمعــــي

 .جامعة وهران ، الجزائر . دكتوراه في القانون الخا 

 املجلــــة الافريقيــــة للدراســــات . جريمــــة إختطــــاف الاطفــــال فــــي القــــانون الجزائــــري (. 2518, ديســــمبر 25:. )مســــعود خثيــــر

 .215-144، الصفحات (2العدد )2، مجلد 2العدد ،2القانونية و السياسيةاملجلد 

 مجلــــــة . مجـــــاشت الاســــــتخدام والاشـــــباعات املتحققـــــة:الطفـــــل وإلانترنــــــت املنبلـــــي (. 2516, 12 51. )مســـــعودة بايوســـــف

 .998-937، الصفحات 27،العدد 58الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية،املجلد 

  مصـر ( الطبعـة الاولـى، املحـرر . )امـي دراسـة تحليليـة للسـلوكات إلاجراميـةالسـلون الاجر (. 2558. )نسرين عبد الحميـد

 .دار الجامعة الجديدة للنشر : ، مصر

  كليـة أصـول الـدين و , جامعـة ألاميـر عبـد القـادر إلاسـالمية. حقوق الطفـل فـي التشـريع الجزائـري (. 2551. )نظيرة جبين

 .لجزائرقسم الفقه و أصوله، ا, الشريعة و الحضارة إلاسالمية

 دار : الجزائـــر . , (ط.د), حمايــة حقــوق إلانســـان فــي القــانون الـــدولي و القــانون الــداخلي(. 2559. )نــورة يحيــاوي بــن علـــي

 .هومة 
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في التصدي لجريمة  58-50دور الهيئات الوطنية املستحدثة بموجب قانون 

 اختطاف ألاطفال
The role national bodies established under 15-12 law in addressing the crime of 

child abduction 

 قشيوش رحمونة. د

 جزائرال/ تلمسان، ركز الجامعي مغنية، املأستادة مؤقتة-دكتوراه تخصص قانون خاص 

 

 :امللخص

ى بقدر تعد جريمة اختطاف ألاطفال من الجرائم الخطيرة ال ي تهدد أمن واستقرار املجتمع، ولذل  فإن الطفل يحظ

كبير من الحماية سواء على الصعيدين الداخلي أو الدولي، باعتباره أحد أفراد ألاسرة والحلقة ألاضعف فيها مما يجعله محال 

شنتهاكات ش ح، ولعل من أشنع الاعتداءات املاسة باألطفال وال ي أصبحت تؤرق املجتمع الجزائري جريمة اختطاف ألاطفال 

 .يان وفاة الطفل ضحية الاختطاف بعد الاعتداء عليهوال ي مصيرها في غالب ألاح

املتضمن قانون حماية الطفل، تعمل  12-11وعلى هذا ألاساس فقد تم استحداث عدة هي ات وطنية بموجب قانون 

على توفير الحماية الالزمة للطفل من أي اعتداء بمختلف صوره سواء البدني أو النفس ي، لسيما فيما يتعلة بجريمة اختطاف 

 .ألاطفال، وذل  من خالل وضع مخطط ردعي وقائي يعمل على التصدي والحد من ظاهرة اختطاف ألاطفال

 الطفل، جريمة إلاختطاف، قانون حماية الطفل، ال ي ات الوطنية، مصالح الوسط املفتوح  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The crime of abduction of children is a serious crime that threatens the security and stability of society. The 

child is therefore highly protected, both inernally and internationally, as a member of the family and the most 

vulnerable in the family. 

On this basis, several national bodies have been established under act 15-12 of child protection law, which 

provides the child with the necessary protection against all forms of physical and psychological abuse, 

particularly with regard to the crime of abduction of children, through the development of a preventive deterrent 

to address and reduce the phenomenon of child abduction. 

Key words: The child, kidnapping, the child protection law, national bodies, open center interests. 

 

 :مقدمة

ما من ش  أن الجریمة قديمة قدم إلانسانية، غير أنها تطورت بتطور املتغيرات الاجتماعية، 

فمجرم الیوم بات یتفنن في ارتكاب جرائمه سواء من حیث تنوع الوسائل ...قتصادیة، التكنولوجيةالا

والتقنیات املستعملة أو من حیث الف ات العمرية املستهدفة؛ هذا وتعد الطفولة الف ة ألاكثر استهدافا من 
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ان بوجه عام یفقد كیانه قبل املجرمين ملا تحمله من هشاشة وضعف في تكوينها، ومن ثم م ح كان الانس

 319.بإزهاق روحه فانه یفقد وجوده بفقدانه لحریته الشخصیة ال ي  ي أساس الحریات ألاخرى 

ولعل ما يثور في زمننا الحاضر من جدل حول صور إلاساءة لألطفال، حيث أجمعت جل التشريعات 

طاف من الجرائم ال ي على أن الطفل كائن ضعيف ش يستطيع الدفاع عن نفسه، حيث تعد جريمة الاخت

 .يمكن أن تمس بحياة الطفل وحريته

حيث تعتبر جريمة الاختطاف ذات سلون إجرامي يؤدي شيوعه الى اضطراب املجتمع، لذل  تناولتها 

مختلف املنظومات القانونية بالتجريم وبينت الجزاء املقررة ل ا في ظل سياسة جنائية تهدف إلى التصدي 

 .ه الظاهرة على املجتمعومكافحة والحد من حجم هذ

وأمام الارتفاع املذهل في آلاونة ألاخيرة لظاهرة إختطاف ألاطفال في الجزائر، فقد دعت أوساط 

املجتمع املدني بتشديد العقوبات املقررة ل ا للتصدي ل ذه الجريمة ال ي تهدد كل أفراد املجتمع، ولذل  

حيث تناول هذا  320إختطاف ألاشخا  ومكافحتها، فقد أصدر  املشرع الجزائري قانون الوقاية من جرائم

 .القانون الجوانب الوقائية وكيفية حماية ضحايا الاختطاف

عدة هي ات وطنية،تعمل على  321املتضمن قانون حماية الطفل 12-11ولذل  فقد استحدث قانون 

ل وذل  من خالل توفير الحماية الالزمة للطفل من أي إعتداء، لسيما فيما يتعلة بجريمة إختطاف ألاطفا

 .وضع مخطط ردعي وقائي يعمل على التصدي والحد من ظاهرة إختطاف ألاطفال

هل يمكن لل ي ات الوطنية ال ي استحد ها : وإنطالقا مما تقدم فإنه يمكن طرح الاشكالية التالية

كافحة املتضمن قانون حماية الطفل أن تساهم في التصدي وم 12-11املشرع الجزائري ضمن أحكام قانون 

 جريمة اختطاف ألاطفال؟

ولإلجابة عن هذه الاشكالية فإننا نستعين باملنه  التحليلي من خالل التطرق إلى مختلف النصو  

القانونية ال ي استحدث ال ي ات الوطنية ال ي يمكن أن تساهم بشكل كبير في التصدي لجريمة اختطاف 

محورين نعال  في املحور ألاول إلاطار املفاهيمي  ألاطفال، وعليه فإننا سنقسم هذه الورقة البحثية إلى

لجريمة إختطاف ألاطفال، أما املحور الثاني فسنتطرق إلى ال ي ات الوطنية لحماية ألاطفال من جريمة 

 :الاخطاف ضمن أحكام قانون حماية الطفل وهذا وفة ما يلي

 

                                                           
319

مجلة آفاق  ،املعالجة الجزائية لجريمة اختطاف ألاطفال في الجزائر ،(2525سبتمبر) زرارة ،لخضر وزيتونة ، لينة ب. 

 .976  ، 59، عدد 12املجلد العلمية، املركز الجامعي تمنراست، ، 
ر، . ، املتضمن قانون الوقاية من جرائم إختطاف ألاشخا  ومكافحتها، ج2525ديسمبر  35املؤرخ في  11-25قانون رقم .  320

 .2525ديسمبر  35، املؤرخة في 81العدد 
 .2511يوليو  14، املؤرخة في 34ر، العدد . ، املتضمن قانون حماية الطفل، ج2511يوليو 11املؤرخ في  12-11قانون .  321
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 إلاطار املفاهيمي لجريمة إختطاف ألاطفال : املحور ألاول 

ريمة اختطاف الطفل من الجرائم الشنيعة الدخيلة على املجتمع الجزائري، ال ي تمس ف ة تعتبر ج

جد حساسة من أفراد املجتمع أش و ي ف ة ألاطفال، وال ي أصبحت تعد من الجرائم ال ي تهدد أمن وسالمة 

ة فقد أصبح من املجتمع عامة والطفل بصفة خاصة، وأمام تنامي هذه الظاهرة بشكل كبير في آلاونة ألاخير 

 .الضروري تظافر الج ود من أجل الحد من هذه الظاهرة

وعليه فإن شبد من تقديم تعريف لجريمة إختطاف ألاطفال وخصائص ا قبل الولوج في ال ي ات ال ي 

 :املتضمن قانون حماية الطفل وهذا وفة ما يلي 12-11استحد ها املشرع الجزائري بموجب قانون 

 :تطاف ألاطفالتعريف جريمة إخ -أوال

لتحديد تعريف لجريمة إختطاف ألاطفال، فإن ألامر يتطلب تقديم تعريف من الناحية اللغوية وكذا 

الفق ية ثم التطرق بعد ذل  إلى موقف املشرع الجزائري من هاته الجريمة وكيف عالج ا، وذل  وفة 

 :  الشكل آلاتي بيانه

 :التعريف اللغوي -5

معناه سريع ويقال نظرة " خاطف"أي مر سريعا، " خطف»صدر كلمة اختطاف اسم مشتة من امل

نشل، انتبع، ويقال اختطف شخصا، وكذل  يقال اختطفه املوت أي انتبعه : خاطفة أي سريعة، اختطف

 .وذهب به

 322.ومن هنا نالحظ أن الاختطاف لغة يقوم على الفعل وألاخذ السريع أو السلب والاختالس السريع

 وم اللغوي لجريمة الاختطاف عامة على أنها تقوم على الفعل السري وألاخذ أو ونالحظ في تحديد املف

 .السلب

" الخطفة" بينما أطلة العرب قديما أسماء وألقاب اشتقت من ذات املصدر، فمن ذل  يطلة لفظ 

على ما أخذ مرة بسرعة، كما يطلة على ما أختطفه الذئب من أعضاء الشاة و ي حية، وكذل  أطلة اسم 

اطف على بعض الطيور ألنها تخطف الصيد خطفا أي تأخذه بسرعة وتذهب به كما أطلة هذا الاسم الخ

في موضوع إلاجرام واملجرمين حيث نجد " خطف"على الذئب، وألامر الذي يهمنا هو ما اشتة من مصدر 

جل اللص على الر " الخطاف"العرب قديما قد استخدموا هذا الاسم في هذا املوضوع، حيث تم إطالق اسم 

 323.السارق 

                                                           
املركز الجامعي  ،اختطاف ألاطفال في الجزائر، مجلة العلوم إلانسانية ، أسباب(2517)نادية عيادي، مراد كشيشب،  322

 .264.   ،53العدد الجزائر ،  –تندوف 
 .19-20.، دار ال دى، الجزائر،  01زء جريمة الاختطاف، الج، (2513)كي ، نتر عع   323
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 :التعريف الفقهي-8

عرف فق اء علم إلاجرام الخطف بصفة عامة على أنه ذل  الفعل إلاجرامي املخالف للقانون 

، وله عدة صور من بينها جريمة اختطاف الطفل 324باستخدام القوة و الاحتيال  جبار شخص على ألاسر 

جريمة اختطاف ألاطفال على أنها تتمثل في نقل  من قبل احد والديه نتيجة صراعات أسرية بينهما، فتعرف

طفل دون سن الثامنة عشر أو حجزه أو القبض عليه أو أخذه أو اعتقاله، وكذل  احتجازه أو أسره، بصفة 

مؤقتة أو دائمة ، و ذل  باستعمال القوة أو التهديد أو الخداع ، و تعتبر أيضا على أنها كل انتباع للذين هم 

 325.إبعادهم عمن ل م حة رعايتهم سنة ، و  18دون سن 

أما بعض الفقه فقد عرف ا على أنها انتباع ألاطفال من مكان إقامتهم الطبيعي والقانوني قصد تحقية 

أو  ي تتمثل في سلب الفرد ألاقل من ثمانية عشرة سنة حريته باستخدام  326.مقصد إجرامي جسيم

ما يخضع لسيطرتهم ولرقابة هؤشء املختطفين  أسلوب أو أكثر من أساليب العنف والاحتفاظ به في مكان

 327.تحقيقا لغرض معين

 :التعريف القانوني-3

أما فيما يخص تعريف الاختطاف من الناحية القانونية فنجد أن اغلب التشريعات املقارنة لم 

اثة هذه تعرفه، و إنما اكتفت بتحديد أركان الجريمة و العقوبات املقررة ل ا، و يعود السبب في ذل  إلى حد

الجريمة من ناحية ، ومن ناحية أخرى كون إن الجريمة تخضع للتطور املستمر من حيث الوسائل و الطرق 

ومن حيث املجال، ل ذا رأى املشرع الجزائري انه من ألاحسن عدم التقيد بمعنح واحد و محدد قد ش 

يمة وش عقوبة إش بنص، يستوعب حاشت مستقبلية، و يؤدي إلى إفالتها من العقاب تحت غطاء ش جر 

فالطريقة ال ي انتهج ا املشرع الجزائري تعطي مرونة كبيرة لجريمة الاختطاف تجعل ا قادرة على استعادة ما 

 328.يطرأ عليها من مستجدات و متطورات

                                                           
 .151.،  07مف وم جريمة اختطاف ألاطفال، مجلة تنوير، العدد، (2518)عباس زواوي،   324
دور الاتصال في معالجة ظاهرة اختطاف ألاطفال في الجزائر، مجلة دراسات  ، (ت.د)سعيد عبد الرزاق، حمدي أحمد،  325

 .348،  01، العدد12وأبحاث، مجلد 
دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقوانين الجنائية لدول )جريمة خطف ألاطفال القصر ، (2517-2516)مد دليبة، أح 326

 .14.  ،01، مذكرة ماجستير، كلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة (-الجزائر، تونس، املغرب  –املغرب العربي 
لتشريعية لجرائم اختطاف ألاطفال، مجلة دراسات وأبحاث، املعالجة ا ،(2525)بن عمران،إنصاف مراوي، خديجة ع  327

 .512.،  03، العدد 12مجلد 
الحماية الجنائية "جريمة خطف ألاطفال في القانون الجزائري واملقارن، ملتقى دولي حول ، (2513)يحل، مال كك  328

 .4.،  الجزائر –، جامعة أدرار "لألطفال
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، و يمكن  329فاشختطاف يعد عمل غير مشروع، و جريمة قائمة بحد ذاتها، ح ح و لو لم يفض بقتل 

من قانون العقوبات  329إلى 326 تطاف ألاطفال من خالل قراءة نصو  املواد من تعريف جريمة اخ

سنة بعنف أو تهديد أو تحايل و دون ذل  ، من ألاماكن ال ي و   18أخذ قاصر لم يبلغ  سن " الجزائري بأنه 

عي وعدم ضعوه فيها من ل م حة حضانته أو رعايته أو إلاشراف عليه و حرمانه من محيطه الاجتماعي الطبي

 330".حفظ حقه في التمتع بحريته و حقوقه املكفولة قانونا

كما تعتبر جريمة الاختطاف عامة من جرائم الضرر بالنظر إلى النتيجة املترتبة عنها وال ي تتضمن 

نتيجة مادية ونتيجة قانونية، فجريمة الاختطاف ش تتم دون ضرر واقع للمخطوف، ف ذه الجريمة  ي 

ومن هنا يمكن أن نعرف جريمة اختطاف ألاطفال 331.جريمة اشد منها كالزنا والقتل مثالوسيلة للوصول إلى 

على أنها ذل  الاعتداء املعتمد الذي يقع على حرية الطفل الذي لم يبلغ سن ثمانية عشرة كاملة يوم 

 332.اختطافه فيقيدها

 :خصائص جريمة إختطاف ألاطفال-ثانيا

الجرائم املرتكبة في املجتمع الجزائري، وكذل  ألامر لكل جريمة خصائص تميبها عن غيرها من 

 :بالنسبة لجريمة اختطاف ألاطفال، حيث تتميب بمجموعة من الخصائص والسمات سنجمل ا فيما يلي

 :جريمة اختطاف الطفل من الجرائم املركبة-5

مة مستقلة، تعتبر الجريمة املركبة تل  الجريمة ال ي تتكون من عدد من ألافعال وكل فعل يشكل جري

فيتم جمع هذه الجرائم وجعل ا جريمة مستقلة يكون ل ا حكم واحد، أما إذا كانت تقوم بفعل واحد يكفي 

  333.لحدو ها وقيام ا فإنها تسمح بجريمة بسيطة

ومنه فال يمكن تصور جريمة خطف الطفل أنها تتم بفعل واحد غير مشروع بل تشمل مجموعة من 

تها جرائم، فهي جريمة مركبة ألنه يتطلب ألامر  تمام ا تتبع الطفل واستدراجه ألافعال ال ي تعتبر في حد ذا

أو خطفه بسرعة ونقله من مكان ألخر واحتجازه، ف ذه مجموعة من ألافعال تعتبر في حد ذاتها جرائم، لكنها 

 . 334تفرغ من الناحية القانونية في جريمة واحدة أش و ي جريمة اختطاف ألاطفال

                                                           
 .260 .،  16ختطاف وعقوبة إلاعدام، دفاتر السياسة والقانون، العدد جريمة الا ، (2517)محمد الصالح روان،   329
، املؤرخ في 16-02املتضمن قانون العقوبات، املعدل و املتمم، بالقانون رقم  1966يونيو  8املؤرخ في  ،66-156ألامر رقم   330

 .2016يونيو  22 ، املؤرخة بتاريخ37ر،  العدد .، ج 2016يونيو 19
جريمة اختطاف ألاطفال وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، املجلة النقدية، دون ، (ت.د)رابح صافية، اقلولي أولد   331

 .20.عدد،  
 .513. بن عمران، املرجع السابة،  إنصاف مراوي، خديجة ع332

 .32.كي ، املرجع السابة،  نتر عع  333
 .153.عباس زواوي، املرجع السابة،     334
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 :اف الطفل جريمة سريعة التنفيذجريمة اختط-8

يعد املوضوع محل الاختطاف سواء كان فردا أو جماعة أو شي ا أو أشياء غير ذل  فإنما يتم التنفيذ 

ومنه فالفاعل أو  335فيها بسرعة و في وقت قصير و لذل  فهي تعتبر بأنها عملية مستهجنة اجتماعيا،

لتنفيذ ح ح ش ينكشف أمرهم من ج ة، وح ح ش يالقوا الفاعلون يلج ون إلى هذا ألاسلوب من السرعة في ا

 336.الاستهجان الاجتماعي من ج ة أخرى 

 :جريمة اختطاف الطفل من الجرائم الجسيمة-3

تعتبر جريمة خطف الطفل من الجرائم الجسيمة و ذل  بالنظر إلى العقوبة املخصص ل ا و 

العقوبات الجزائري ، يتضح لنا أن عقوبات  من قانون 1مكرر  293 و   326املنصو  عليها في املادتين  

جريمة الاختطاف  ي عقوبات متفاوتة بحسب الظروف املصاحبة للجريمة كما نجد أن املشرع الجزائري 

يكيف هذه الجريمة على أنها جنحة تارة و تارة أخرى يعطيها وصف الجناية  وذل  نظرا لجسامة هذه 

سنوات من يوم وقوع الجريمة ،أما العقوبة  10ها بمرور الجريمة ، فإن الدعوى العمومية تنقض ي في

 .سنة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائي 20فتتقادم بمض ي 

 :جريمة اختطاف الطفل من جرائم الضرر -1

تعتبر جريمة خطف ألاطفال من جرائم الضرر ش الخطر، ألن ال دف من الخطف ليس مجرد 

فس ي بأحد الوالدين، أو تقييد حريته، واحتجازه وتعذيبه، وممكن سرقة الخطف، وإنما إلحاق ألاذى الن

 337.أعضائه أو الاعتداء عليه وربما قتله

الهيئات الوطنية لحماية ألاطفال من جريمة الاخطاف ضمن أحكام قانون : املحور الثاني

 حماية الطفل

توفير الحماية الالزمة للطفل لعل من أبرز الوسائل التشريعية ال ي سنها املشرع الجزائري في سبيل 

املتضمن قانون حماية الطفل الذي  12-11من كل صور الاعتداءات ال ي يمكن أن تطاله، أش وهو قانون 

 .سايرت إلى حد بعيد إلاتفاقيات الدولية

                                                           
عباس ، جريمة اختطاف ألاطفال قراءة قانونية سوسيولوجيا ،  مجلة الحقوق و العلوم السياسية، (2517)منال نيكية ،   335

 .938 . ، 08، العدد   02خنشلة   ، الجزء –الغندور 
قراءة سوسيولوجية في ألاسباب و  :واقع اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري ، (2518)لبكاي، جمال بوحنيكة، ندير ب  336

  04الجلفة ،  العدد –جامعة زيان عاشور ، ليات الوقاية،  مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية و إلانسانية املعمقةالنتائج و آ

،  111. 
جريمة اختطاف ألاطفال بالعنف في الجزائر، املجلة النقدية للقانون و العلوم ، (2514)وفاء شيعاوي، حميد زعباط،   337

 .60.،    02العدد تيبي وزو، السياسية، 



الجزء الثاني  سبل الحمايةو    عالواق اختطاف ألاطفال واختفاؤهم  تمر الدوليؤ امل      

 

 برلين –المانيا / يجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االسترات 264  

 12-11ولذل  فقد دعت الضرورة إلى استحداث مجموعة من ال ي ات الوطنية بموجب قانون 

الطفل، ال ي تناط ل ا من م مة حماية الطفل من جريمة الاختطاف واملتمثلة أساسا املتضمن قانون حماية 

في ال ي ة الوطنية لحماية لحماية وترقية الطفولة وكذا مصالح الوسط املفتوح، وهو ما سنتطرق إليه وفة 

 :مايلي

 :الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة-أوال

املتضمن قانون حماية الطفل ال ي ة الوطنية  12-11نون لقد إستحدث املشرع الجزائري بموجب قا

الذي حدد شروط وكيفيات  339-16لحماية وترقية الطفولة، حيث كرس نظام ا املرسوم التنفيذي رقم 

 338.تنظيم وسير ال ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

ول، هي ة وطنية لدى الوزير ألا  تحدث،:" من قانون حماية الطفل على أنه 11حيث تنص املادة 

لحماية وترقية الطفولة يرأس ا املفوض الوطني لحماية الطفولة، تكلف بالس ر على حماية وترقية حقوق 

 .ملالي الطفل، تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل ا

واملادية  تضع الدولة، تحت تصرف ال ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كل الوسائل البشرية  

 ةالالزم

 ...."للقيام بم ام ا

فإن ال ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تتولى حماية  339-16وبالرجوع إلى املرسوم التنفيذي رقم 

الطفل من خالل فحص كل وضعية مساس حماية الطفل من خالل فحص كل وضعية مساس بحقوق 

له، أو تكون ظروف معيشته أو الطفل الذي تكون نحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة 

سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر املحتمل أو املضر بمستقبله، أو يكون في بي ة تعرض سالمته البدنية 

أو النفسية أو التربوية للخطر، تعاينها أو تبلغ بها، كما تتولى ترقية حقوق الطفل بالتنسية مع مختلف 

شخا  املكلفين برعاية الطفولة ومختلف املتدخلين في هذا إلادارات وال ي ات العمومية، وكذا كل ألا

 339.املجال

من  57لقد حدد املشرع الجزائري هياكل ال ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بموجب املادة 

تضم ال ي ة، تحت سلطة املفوض الوطني لحماية الطفولة، ال ياكل : " أنه 339-16املرسوم  التنفيذي رقم 

 :آلاتية 

                                                           

يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير ، الذي 2516ديسمبر  14املؤرخ في  339-16املرسوم التنفيذي رقم .  338

 .2516ديسمبر  21، املؤرخة في 71ر، العدد . ال ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ج
 .339-16من املرسوم التنفيذي رقم  53املادة .  339
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 مانة عامة،أ -

 مديرية لحماية حقوق الطفل، -

 مديرية لترقية حقوق الطفل، -

 ."لجنة تنسية دائمة -

 :املفوض الوطني-5

أنه يعين املفوض الوطني لحماية  339-16من املرسوم التنفيذي رقم  58بالرجوع إلى نص املادة 

ملعروفة باشهتمام الذي توليه الطفولة، بموجب مرسوم رئاس ي، من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة وا

وظيفة املفوض الوطني لحماية الطفولة، وظيفة عليا للدولة، يحدد تصنيف ا وألاجرة املرتبطة بها . للطفولة

 .دراسات( 2)يساعد املفوض الوطني مديرا . بموجب نص خا 

ى بهذه الصفة، يتولى املفوض الوطني لحماية الطفولة تسيير ال ي ة وتنشيط ا وتنسية نشاط ا، ويتول

 340: على الخصو  ما يلي

 إعداد برنامج عمل ال ي ة والس ر على تطبيقه،-

 إدارة عمل مختلف هياكل ال ي ة وتنسيق ا وتقييم ا، -

 إبداء الرأي في التشريع الوطني املعمول به املتعلة بحقوق الطفل، -

 الوسط املفتوح،اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر، بالتنسية مع مصالح  -

 استغالل التقارير ال ي ترفع ا إليه مصالح الوسط املفتوح، -

 تنسية ألاشغال املتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات ال ي ة، -

 تمثيل ال ي ة لدى السلطات الوطنية وال ي ات الدولية، -

 التسيير إلاداري واملالي لل ي ة، -

 قضاء وفي كل أعمال الحياة املدنية،تمثيل ال ي ة أمام ال -

                                                           
 .339-16قم من املرسوم التنفيذي ر  54املادة .  340
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 توظيف وتعيين مستخدمي ال ي ة طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما، -

 ممارسة السلطة السلمية على جميع املستخدمين، -

 إعداد النظام الداخلي لل ي ة، -

 تفويض إمضائه ملساعديه، -

ة حقوق الطفل، يرفعه إلى رئيس إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقي -

 .الجم ورية

 :مسير ألامانة العامة-8

أنه يتولى تسيير ألامانة العامة، أمين عام،  339-16من املرسوم التنفيذي رقم  15بالرجوع إلى املادة 

يكلف على الخصو  بضمان التسيير إلاداري واملالي لل ي ة، ومساعدة املفوض الوطني في تنفيذ برنامج 

 ي ة، وكذا تنسية عمل هياكل ال ي ة، وإعداد تقديرات امليبانية وتسيير الاعتمادات املالية عمل ال

يساعد ألامين العام نائب مدير . املخصصة لل ي ة، با ضافة إلى متابعة العمليات املالية واملحاسبية لل ي ة

 (.2)سائل مكتبين تضم املديرية الفرعية للمالية وإلادارة والو . املالية وإلادارة والوسائل

 :مديرية لحماية حقوق الطفل-3

تكلف مديرية حماية حقوق الطفل على الخصو ، بوضع برامج وطنية ومحلية لحماية حقوق 

الطفل بالتنسية مع مختلف إلادارات واملؤسسات وال ي ات العمومية وألاشخا  املكلفين برعاية الطفولة 

ي تدخل ضمن السياسة الوطنية لحماية الطفل، ومتابعة ألاعمال وتقييم ا الدوري، وكذا تنفيذ التدابير ال 

املباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسية بين مختلف املتدخلين، با ضافة إلى وضع آليات عملية 

لإلخطار عن ألاطفال املوجودين في خطر، والس ر على تأهيل املوظفين واملستخدمين في مجال حماية 

ر سياسات مناسبة لحماية الطفل من خالل تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفولة، وتطوي

 341.الطفل،وكذا تشجيع مشاركة هي ات املجتمع املدني في مجال حماية حقوق الطفل

 :مديرية لترقية حقوق الطفل-1

، على أنه تكلف مديرية ترقية حقوق الطفل 339-16من املرسوم التنفيذي رقم  12بالرجوع إلى املادة 

الخصو  بوضع برامج وطنية ومحلية لترقية حقوق الطفل بالتنسية مع مختلف إلادارات واملؤسسات 

                                                           
 .339-16من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة .  341
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وال ي ات العمومية وألاشخا  املكلفين برعاية الطفولة وتقييم ا الدوري، وتنفيذ برنامج عمل هياكل 

ال حماية حقوق ال ي ة في مجال ترقية حقوق الطفل،وكذا القيام بكل عمل تحسيس ي وإعالمي في مج

الطفل وترقيتها، وإعداد وتنشيط ألاعمال التحسيسية في مجال ترقية حقوق الطفل بالتنسية مع املجتمع 

با ضافة إلى تسيير النظام املعلوماتي الوطني حول وضعية ألاطفال في الجزائر،وتشجيع مشاركة  املدني،

 .التظاهرات وألاعياد الخاصة بالطفلهي ات املجتمع املدني في مجال ترقية حقوق الطفل، وإحياء 

 :لجنة تنسيق دائمة-0

من املرسوم السالف الذكر فإنه م ام ا تتمثل في دراسة املسائل املتعلقة بحقوق  11بموجب املادة 

الطفل ال ي يعرض ا عليها املفوض الوطني لحماية الطفولة والتشاور بين ال ي ات ومختلف القطاعات 

 342.اصة، بحيث تزودها هذه ألاخيرة باملعلومات الخاصة بالطفولةوال ي ات العمومية والخ

 :مصالح الوسط املفتوح-ثانيا

تلعب مصالح الوسط املفتوح دورا هاما وفعاش في حياة الطفل، حيث تتولى ضمان الحماية 

 الاجتماعية لألطفال على املستوى املحلي بالتنسية مع مختلف ال ي ات واملؤسسات العمومية وألاشخا 

 .املكلفين برعاية الطفولة، وال ي تكلف بالس ر على الحفاظ على الطفل وسالمته

وعليه فإنه فيما يتعلة بإنشاء مصالح الوسط املفتوح فإنه تنشأ مصلحة واحدة في كل وشية، غير أنه 

د تم ق 1411في يمكن إنشاء عدة مصالح في الوشيات ال ي تعرف كثافة سكانية كبيرة، ولذل  فإنه في سنة 

طفل تتراوح  2971مركز  عادة التربية على مستوى كامل التراب الوطني، حيث تكفل ب  35إنشاء حوالي 

  343.مصلحة للمالحظة والتربية في الوسط املفتوح 92سنة، وكذل   18سنة إلى  16أعمارهم ما بين 

 :تشكيلة مصالح الوسط املفتوح-5

 قانون حماية الطفل من موظفين مختصين من 21تتشكل مصالح الوسط املفتوح حسب املادة 

 شسيما مربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين وحقوقيين، حيث تقوم بمتابعة

 الطفل في خطر ومساعدة أسرهم،  وال ي تخطر من قبل الطفل أو ممثل الشرعي أو الشرطة القضائية أو

 هي ة عمومية أو خاصة أو جمعية تنشط في مجال حمايةالوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي أو كل 

                                                           
الحماية الاجتماعية للطفل في الجزائر بين الواقع واملأمول، مجلة البحث في العلوم إلانسانية ، (2518)ألامين سويقات، .  342

 .313،   33والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 
 – 124  . ة انحراف ألاحداث في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  ظاهر ، (2511)فتيحة كركوش، .  343

135. 
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الطفل أو املساعدين الاجتماعيين أو املربين أو املعلمين أو ألاطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي بكل ما قد 

 .املفتوح تلقائيا يعد خطرا على نحة الطفل وسالمته كما يمكن في مقابل ذل  أن تتدخل مصالح الوسط

 :وسط املفتوحمهام مصالح ال -8 

، حيث تخطر  . املفتوح بمتابعة وضعية ألاطفال في  خطر  ومساعدة  أسرهم الوسط تقوم مصالح

لس  لمجالشرعي  أو  الشرطة  القضائية  أو  الوالي  أو  رئيس ا أوممثله/هذه املصالح  من  قبل  الطفل  و 

 أو في  مجال  حماية  الطفل  الشعبي  البلدي، أوكل  جمعية  أو  هي ة  عمومية أو  خاصة  تنشط

ملربين أو  املعلمين أو  ألاطباء  أو  كل شخص طبيعي  أو  معنوي  آخر، بكل  ما   املساعدين الاجتماعيين أو  ا

 . من  شأنه  أن يشكل  خطرا  على  الطفل  أو  على  نحته  أو  سالمته البدنية  أو  املعنوية

ح باألبحاث الاجتماعية والانتقال إلى أماكن تواجد الطفل وفي مقابل ذل  تقوم مصالح الوسط املفتو 

والاستماع إليه وإلى ممثله الشرعي من أجل التأكد الفعلي من وجود حالة الخطر لتحدد وضعيته  تخاد 

املتعلة بحماية الطفل على إبقاء الطفل  12 - 11من قانون  21قد نصت املادة ولذل  ف .التدبير ألانسب له

 :اقتراح أحد التدابير الاتفاقية التاليةفي أسرته مع 

إلزام ألاسرة باتخاذ التدابير الضرورية املتفة عليها  بعاد الخطر عن الطفل في آلاجال ال ي تحددها مصالح -

تقديم املساعدة الضرورية لألسرة وذل  بالتنسية مع ال ي ات املكلفة بالحماية  - الوسط املفتوح

 .الاجتماعية

أو رئيس املجلس الشعبي البلدي املختصين أو أي هي ة اجتماعية من أجل التكفل الاجتماعي  إخطار الوالي -

 .بالطفل

اتخاذ الاحتياطات الضرورية ملنع اتصال الطفل مع أي شخص يمكن أن يهدد نحته أو سالمته البدنية أو -

 .املعنوية

 اث في الحاشت ال يكما يتوجب على مصالح الوسط املفتوح أن ترفع ألامر إلى قا  ي ألاحد

 :من قانون حماية الطفل الحاشت وال ي تتمثل فيما يلي 27نصت عليها املادة 

 . عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إخطارها-

 .تراجع الطفل أو ممثله الشرعي -

 .فشل التدبير املتفة عليه، بالرغم من مراجعته -

طفل املختطف فإنه يمكن لوكيل الجم ورية أن يقوم بشر إعالنات وأوصاف وعليه فإنه بالنسبة لل 

أو صور عن الطفل املختطف، قصد تلقي معلومات وبالغات ال ي قد تساهم بشكل كبير في التحريات 

 .الاولية مع مراعاة الحياة الخاصة للطفل

 :الخاتمة

الجرائم الخطيرة ال ي تمس املجتمع، وفي ألاخير فإننا نخلص إلى أن جريمة اختطاف ألاطفال تعد من 

لذل  أصبح من الضروري أن تتظافر الج ود من أجل التصدي ل ذه الظاهرة، بإعتبار أن جريمة اختطاف 
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ألاطفال أصبحت من الجرائم املستفحلة في املجتمع لب ي أدت إلى زعزعة كيان الاسرة واملجتمع على حد 

 . سواء

لبحثية قد حاولنا معالجة موضوع ال ي ات الوطنية املستحدثة في وعليه فإننا من خالل هذه الورقة ا

قانون حماية الطفل وال ي من شأنها أن تساهم في مكافحة جريمة اختطاف ألاطفال لنخرج بمجموعة من 

 :التوصيات ال ي تتمثل أساسا فيما يلي

 .لتحقية العدالة الاجتماعية الذي من شأنه الحد من حجم ظاهرة اختطاف ألاطفا-1

ضرورة إعادة النظر في املواد ال ي تجرم اختطاف ألاطفال مع ضرورة التشديد في العقاب بالنسبة للجناة -2

 .ال ي تؤول ل م نفس م أن الاعتداء على حة الطفل في الحياة

شبد من تفعيل نشاط جمعيات حقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة ال ي يستوجب عليها القيام -3

 .ية وتوعوية عن خطورة هذه الظاهرةببرامج تحسيس

 :قائمة املصادر واملراجع

 :قائمة املصادر -أوال

املتضمن قانون العقوبات، املعدل و املتمم، بالقانون رقم  1966يونيو  8املؤرخ في  ،66-156ألامر رقم -1

 .2016يونيو  22 ، املؤرخة بتاريخ37ر،  العدد .، ج 2016يونيو 19، املؤرخ في 02-16

 14، املؤرخة في 34ر، العدد . ، املتضمن قانون حماية الطفل، ج2511يوليو 11املؤرخ في  12-11انون ق-2

 .2511يوليو 

يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير ، الذي 2516ديسمبر  14املؤرخ في  339-16املرسوم التنفيذي رقم -3

 .2516ديسمبر  21في ، املؤرخة 71ر، العدد . ال ي ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ج

، املتضمن قانون الوقاية من جرائم إختطاف ألاشخا  2525ديسمبر  35املؤرخ في  11-25قانون رقم -9

 .2525ديسمبر  35، املؤرخة في 81ر، العدد . ومكافحتها، ج

 :قائمة املراجع-ثانيا

قه إلاسالمي والقوانين دراسة مقارنة بين الف)، جريمة خطف ألاطفال القصر (2517-2516)أحمد دليبة، -1

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم إلاسالمية، (-الجزائر، تونس، املغرب  –الجنائية لدول املغرب العربي 

 .01جامعة باتنة 

، جريمة اختطاف ألاطفال وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، املجلة (ت.د)اقلولي أولد رابح صافية، -2

 .النقدية، دون عدد

، الحماية الاجتماعية للطفل في الجزائر بين الواقع واملأمول، مجلة البحث في (2518)سويقات، ألامين -3

 .33العلوم إلانسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

، املعالجة التشريعية لجرائم اختطاف ألاطفال، مجلة (2525)خديجة عمراوي، إنصاف بن عمران،-9

 .03، العدد 12د دراسات وأبحاث، مجل

،  دور الاتصال في معالجة ظاهرة اختطاف ألاطفال في الجزائر، (ت.د)سعيد عبد الرزاق، حمدي أحمد،-1

 .01، العدد12مجلة دراسات وأبحاث، مجلد 
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 .07، مف وم جريمة اختطاف ألاطفال، مجلة تنوير، العدد(2518)عباس زواوي، -6

 .، دار ال دى، الجزائر01جزء ، جريمة الاختطاف، ال(2513)عنتر عكي ، -7

 .، ظاهرة انحراف ألاحداث في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر(2511)فتيحة كركوش، -8

الحماية "، جريمة خطف ألاطفال في القانون الجزائري واملقارن، ملتقى دولي حول (2513)كمال كيحل، -4

 .الجزائر –، جامعة أدرار "الجنائية لألطفال

، املعالجة الجزائية لجريمة اختطاف ألاطفال في الجزائر، (2525سبتمبر) لينة بوزيتونة ، لخضر زرارة ،-15

 .59، عدد 12مجلة آفاق العلمية، املركز الجامعي تمنراست، ، املجلد 

 .16، جريمة الاختطاف وعقوبة إلاعدام، دفاتر السياسة والقانون، العدد (2517)محمد الصالح روان، -11

، جريمة اختطاف ألاطفال قراءة قانونية سوسيولوجيا ،  مجلة الحقوق و العلوم (2517)منال نيكية ، -12

 .08، العدد   02خنشلة   ، الجزء –السياسية، عباس الغندور 

 ، أسباب اختطاف ألاطفال في الجزائر، مجلة العلوم إلانسانية،(2517)نادية عيادي، مراد كشيشب،-13

 .53الجزائر ، العدد  –دوف املركز الجامعي تن

قراءة  :، واقع اختطاف ألاطفال في املجتمع الجزائري (2518)ندير بوحنيكة، جمال بلبكاي، -19

سوسيولوجية في ألاسباب و النتائج و آليات الوقاية،  مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية و إلانسانية 

 . 04الجلفة ،  العدد –املعمقة، جامعة زيان عاشور 

، جريمة اختطاف ألاطفال بالعنف في الجزائر، املجلة النقدية (2514)اء شيعاوي، حميد زعباط، وف-11

 . 02للقانون و العلوم السياسية، تيبي وزو، العدد 
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