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 الجزائري التشريع و الدولية المواثيق في الطفل حقوق
 (الجزائر) بومرداس بوقرة، أمحمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية  جليلة عياد بن. د

  

 

 المداخلة ملخص

 

 الصفات أك السلوؾ يف ذلك أكاف سواء عمره بقية يف كاضحة آثار ألحداثها ك اإلنساف حياة من أساسية مرحلة الطفولة تشغل    

 شؤكنو كافة يف عناية ك رعاية إذل دائم بشكل ك الطفل فيها زنتاج ضعف مرحلة كوهنا كثَتا مهمة الطفولة مرحلة كتعترب ، الشخصية

.  عليو بالغ اثر العمر ىذا يف الطفل يتلقاه الذم للتوجيو أف كما ، الشراب ك الطعاـ عن فضبل االجتماعية ، النفسية ، البدنية سواء

 العنف من يوميا يعانوف العادل يف األطفاؿ من ادلبليُت أف إال ،اإليذاء ك االستغبلؿ ك العنف من احلماية يف احلق ذلم األطفاؿ فجميع   

.  اإليذاء ك االستغبلؿك

 للمخاطر التعرض مستول يكوف ما غالبا لكن ك ، االقتصادم أك االجتماعي الوضع أك األصل أك اجلنس حبسب سنتلف اخلطر فنوع   

 غَتىم ك األـ ك األب ذلك يف دبا للطفل معركؼ شخص قبل من يكوف ما غالبا االعتداء ك األيتاـ ك اإلعاقة ذكم األطفاؿ لدل عاليا

.  عنها التبليغ يتم االعتداءات من  قليلة فئة ك ، العمل ارباب ، اجلَتاف ، ادلعلموف ادلربوف ك األسرة أفراد من

  ؟  االعتداء اشكاؿ كافة من ضبايتهم تتم كيف ك ، األطفاؿ استغبلؿ أنواع ك مفهـو ما : اآلتية اإلشكالية نطرح لذلك

:  زلورين إذل البحث بتقسيم سنقـو يةاإلشكاؿ على لئلجابة  ك

    .  اجلزائرم التشريع ك الدكلية ادلواثيق يف الطفل ضباية الثاين باحملور نتناكؿ ك  استغبللو انواع ك الطفل تعريف األكؿ كرادلح يف كؿنتنا 

 

:  مقدمة

 الصفات أك السلوؾ يف ذلك أكاف سواء عمره بقية يف كاضحة آثار ألحداثها ك اإلنساف حياة من أساسية مرحلة الطفولة تشغل   

 شؤكنو كافة يف عناية ك رعاية إذل دائم بشكل ك الطفل فيها زنتاج ضعف مرحلة كوهنا كثَتا مهمة الطفولة مرحلة كتعترب ، الشخصية

.  عليو بالغ اثر العمر ىذا يف الطفل يتلقاه الذم للتوجيو أف كما ، الشراب ك الطعاـ عن فضبل االجتماعية ، النفسية ، البدنية سواء

 العنف من يوميا يعانوف العادل يف األطفاؿ من ادلبليُت أف إال اإليذاء، ك االستغبلؿ ك ؼالعن من احلماية يف احلق ذلم األطفاؿ فجميع   

.  اإليذاء ك االستغبلؿك
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 للمخاطر التعرض مستول يكوف ما غالبا لكن ك ، االقتصادم أك االجتماعي الوضع أك ؿػػػاألص أك اجلنس حبسب سنتلف رػػػػػػاخلط فنوع   

 غَتىم ك األـ ك األب ذلك يف دبا للطفل معركؼ شخص قبل من يكوف ما غالبا االعتداء ك اـػػػػاأليت ك عاقةاإل ذكم األطفاؿ لدل عاليا

.  عنها التبليغ يتم االعتداءات من فقط قليلة فئة ك ، العمل أرباب ، اجلَتاف ، ادلعلموف ادلربوف ك األسرة أفراد من

  ؟  االعتداء اشكاؿ كافة من ضبايتهم تتم كيف ك ، استغبللو أنواع ك  الطفل تعريف ىو ما:  اآلتية اإلشكالية نطرح لذلك

:  زلورين إذل البحث بتقسيم سنقـو اإلشكالية على لئلجابة  ك

.     اجلزائرم التشريع ك الدكلية ادلواثيق يف الطفل ضباية الثاين باحملور نتناكؿ ك  استغبللو انواع ك الطفل تعريف األكؿ احملور يف نتناكؿ 

  

 استغالله أنواع و الطفل تعريف:  األول المبحث

.  طفل كصف عليو يصدؽ من لبياف معيارا السن معيار اال يوجد ال انو الواقع

.  الطفل قانوف أحكاـ عليو تسرم ك ، طفبل يكوف عشرة الثامنة بلوغو حىت_  كالدتو_  ميبلده ساعة منذ فئلنساف

 حسب تتنوع ك تتعدد(  استغبلؿ)  عتداءاتإلا من للكثَت الربمء الشخص ىذا يتعرض قد الطفل حياة من ادلهمة ادلرحلة ىذه يف لكن

:   يلي فيما استغبللو أنواع كذا ك الطفل تعريف من كل سنتناكؿ ك الظركؼ ك احمليط ك ادلكاف

 

   الطفل تعريف: األول المطلب

 ، الناعم الرخص ىو بالفتح الطفل ك ، احملكم الرخص البناف ىو الطفل ك ،"  طفل"  مادة من مأخوذة العربية اللغة يف" طفل" كلمة
.  بظلمتو كدنا أقبل أم الليل طفل ك ، طفوؿ ك طفاؿ صبعوك

 ،طفل الدكاب أك الناس من فالصغَت ، حدثا أك عينا شيء كل من الصغَت ىو الطاء بكسر الطفل ك ، الصغَتاف ذنا الطفلة ك الطفل ك
"  طفبل لنخرجكم مث" تعاذل قولو إذل يستند القوؿ ىذا ك ، زنتلم حىت أمو بطن من يسقط حُت طفبل يدعى يبالص"  اذليثم ابن يقوؿك
.  األنثى ك الذكر ك اجلماعة ك الفرد على تطلق العربية اللغة يف طفل كلمةك 

 ،حدث أك نبات أك حيواف أك إنساف كاف سواء شيء كل من الصغَت تعٍت العربية اللغة يف طفل كلمة أف لنا يتضح تقدـ ما صباع من ك
 طفل، البلوغ إذل ادليبلد من نسافاإل فصغَت

.   طفل النهار أكؿ ك طفل الليل أكؿ كذلك ك

 من ك ، ادلراىقة مرحلة قبل ما حىت ك كالدتو منذ اإلنساف على عادة يطلق مصطلح ىو(  مؤنثة الطفلة)  فالطفل القانونية الناحية من أما

 عن كثَتا زنيد ال أف على لديها الرشد سن ربدد أف دكلة لكل ك ، احلماية من خاصة جوانب يستحق السن ىذه كفد شخص أم فإف مث

  .الدكلية ادلعايَت

                                                           
. 5سىرج انحج اآليح رقى (  
1

 (   

16ص – 2007دار انجايعح انجذيذج االسكُذريح   –حًايح حقىق انطفم في انقاَىٌ انذوني انعاو و االساليي  –يُرصر سعيذ حًىدج / د( 
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 أصبل ادلعد_  الرمسي احملرر_  الرمسي الكتايب الدليل ىي ادليبلد شهادة أف الشك ك ، ميبلده شهادة دبوجب الطفل سن إثبات يكوف

.  ادلولود سن إلثبات

 تسمح الطفل سن كانت ،اذا الشخصية بطاقتو اك سفره كجواز آخر رمسي مستند تقدًن ميبلده شهادة عن يغٍت حياتو أثناء لكن ك

.   ذلك من شيء باستخراج

 من أحكامها تستمد اليت ك ، النور إذل الظلمات من الناس زبرج اليت ، اذلادية اخلاسبة جل ك عز اهلل شريعة كوهنا اإلسبلمية الشريعة أما

 على الفقهاء أصبع اليت الطفولة مرحلة ربديد ك الطفل مفهـو ديدتح حوؿ خبلؼ أم  فيها يوجد ال ادلعصـو النيب سنة ك الكرًن القرآف

 من الذين استأذف كما فليستأذنوا احللم منكم األطفاؿ بلغ إذا ك"  لقولو بالبلوغ تنتهي ك أمو رحم يف اجلنُت تكوين حلظة منذ تبدأ أهنا

.   " قبلهم

  األطفال استغالل أنواع:  الثاني المطلب

:  أخطرىا ك أذنها يف حنصرىا سوؼ لكن اجملتمع يف األطفاؿ استغبلؿ صور تتعدد

:  اقتصاديا األطفال استغالل:  أوال

 انتشار أسباب من ك الفئة ىاتو تشغيل سبنع العادل تشريعات أغلبية يف قوانُت كجود رغم األطفاؿ عمالة ظاىرة اصبعو العادل يف انتشرت

:  الظاىرة ىذه

.  التعليم يف فائدة كجود عدـ من األسر ىذه باقتناع كذلك:  األسرة يف الثقايف ادلستول_ 

.  اليومية االحتياجات يف األسرة مساعدة أجل من ؿللعم طفاؿاأل أغلبية خركج:  الفقر_ 

.  ادلسكن عن جدا بعيدة ادلدارس أف أك مدارس هبا توجد ال معزكلة دبناطق اإلقامة بسبب ىذا ك:  ادلدارس قلة_

.  األطفاؿ تشغيل دبنع تقضي اليت ك العمل قوانُت معرفة عدـ:  بالقانوف اجلهل_ 

.  العنصرية_ 

.  األزمات ك احلركب ك االستعمار_

.  ادلدارس بعض يف سيء تعليم نظاـ كجود بسبب ىذا ك:  للمدارس الذىاب يف الرغبة عدـ_ 

 الغَت التجارة يف ـستغبللوا يتم أك ادلدارس عن يبعدىم ما ىذا ك هبم التسوؿ طريق عن ادلاؿ جٍت أجل من األطفاؿ استغبلؿ شنتد قد كما

.  ادلخدرات تركيج أك بيع يف زبدامهمباس ىذا ك ادلشركعة

  : جنسيا األطفال استغالل:  ثانيا

 يف ـػػػػػػػػػكاستغبللو اؿػػػػػػػػػلؤلطف اجلنسي الؿػػاالستغ صور تتعدد ك ، احلياء سندش ك اإلنساف جسم يطاؿ فعل كل ىو اجلنسي االستغبلؿ
 العركض يف كاستغبلذلم ادلشركعة الغَت ادلمارسات أك الدعارة  ك االغتصاب يف استغبلذلم ك استخدامهػػػػم أك أخبلقي ال اطػػػػػػػنش ةػػػػػػػمزاكؿ

                                                           
.118ص  2001انًكرة انجايعي انحذيث ، عصاو اَىر سهيى ـ حقىق انطفم ـ / د (  
1
 ( 

.59سىرج انُىر اآليح رقى (  
2
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 حبيث علنيا فاضح فعل تيافبإ  أك، لآلداب ادلنايف ك اءػػػػػػباحلي ةػػػػػػػادلخل ارةػػاإلش أك كؿػػػػػػػػبالق ادلتعمد العورة كشف ك رمػػػػػػػػػكالتع اإلباحية

. كفاآلخر يسمعو أك يراه

"  الدكلية الشرطة ك بشدة الدكلية ادلنظمات معها ملاتتع كما العادل دكؿ قوانُت أغلبية عليو تعاقب لؤلطفاؿ اجلنسي االستغبلؿ

.  "األنًتبوؿ

:  بيعهم طريق عن األطفال استغالل:  ثالثا

 كضع يتعُت فإنو لذا ، العادل أحناء صبيع يف كثَتا ادلنتشرة اجلرائم من أصبحت حاليا لكن القليلة اجلرائم من األطفاؿ بيع جرشنة انتؾ

 بأم يتصرؼ أك يهدم ، يبيع ، يشًتم من كل دبعاقبة ذلك يكوف ك ، مرتكبيها دبعاقبة ذلك ك حدكثها عدـ لضماف ردعية عقوبات

.  األشكاؿ من شكل بأم فيو التصرؼ بغرض إنساف منها صدر أك للببلد جلب من كل العقاب يشمل ك ، إنساف يف كاف تصرؼ

 بسبب ىذا ك كبدىم فلذات لبيع يلجئوف الذين (  الوالدين)  األىل طرؼ من تكوف قد األطفاؿ بيع ظاىرة أف إال نشَت أف يفوتنا ال ك

.  ادلاؿ كراء ركضا اجلشع بسبب آك الفقر

 يذاءاإل أك باالعتداء اخلطف اقًتف مىت العقوبة تشديد رنب فإنو ؼاخلط طريق عن البشعة اجلرشنة ىذه كانت إف احلاالت كل يف رنب ك

.  القتل أك التعذيب أك

:  أعضائهم بيع طريق عن األطفال استغالل:  رابعا

.  الوطنية احلدكد خارج أك الداخل يف سواء اإلنساف عضاءأ من عضو بأم ادلتاجرة احلالة ىذه يف نقصد ك

 

 الجزائري القضائي و القانوني النظام و الدولية المواثيق في الطفل حقوق: الثاني المبحث

:  ىي ك اإلنساف حلقوؽ الدكرل بادليثاؽ يسمى ما تشكل أساسية كثائق ثبلثة إذل اإلنساف حقوؽ حلماية ادلتحدة األمم نظاـ يستند

  ادلدنية للحقوؽ الدكرل العهد ك ، يةالثقاؼ ك االجتماعية ك االقتصادية للحقوؽ الدكرل العهد ك اإلنساف حلقوؽ العادلي اإلعبلف

 ناكؿلنت صبيعها ذلا سنتطرؽ لذا الطفل حلقوؽ الدكلية كاالتفاقية عنها الصادرة األخرل القانونية الوثائق ك األعماؿ إذل إضافة السياسيةك

.  قضائي ك قانوين تنظيم من اجلزائرم ادلشرع بو جاء دبا بعد فيما

 الدولية المواثيق في الطفل حقوق: األول المطلب

 1948 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن: أوال

 امتناع ك ، دكلة 48 بأغلبية 1948 ديسمرب 10 يف أ/217 رقم بقرارىا اإلنساف حلقوؽ العادلي اإلعبلف ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية تبنت

 احلريات ك احلقوؽ فػـ العديد تضمنت ، مادة ثبلثُت ك ديباجة من اإلعبلف يتكوف ك ، عليو معًتضة دكلة أية ىناؾ يكن دل ك ، دكؿ شباف

  . فيو يعيش الذم اجملتمع يف بتواجده أـ بشخصو تعلقت سواء ، لئلنساف البلزمة األساسية

 متساكين يعاجلم أف منو 07 ادلادة يف جاء كالذم اإلنساف حلقوؽ العادلي اإلعبلف زلل كاف كالذم البشرم الكياف من جزء ىو الطفل إف 

.  القانوف ضباية كيف ادلساكاة يف سبييز كدكف القانوف أماـ
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 احلقوؽ سبس اليت األعماؿ ضد ادلختصة الوطنية القضائية اجلهات أماـ اللجوء يف احلق شخص لكل انو من 08 ادلادة نصت كما

.  كالقانوف الدستور طرؼ من هبا ادلعًتؼ األساسية

.  شخص الم مربر الغَت النفي اك كاحلجز توقيفاؿ جواز عدـ على 09 ادلادة كنصت

 افعاؿ على شخص معاقبة رنوز كال ادلختصة القضائية اجلهات من ادانتو اثبات غاية اذل بريئا متهم ام يعد أنو على منو 11 ادلادة أما

  ذلا ارتكابو كقت رلرمة غَت كانت

.  القانوف يكفلها كالعائلية شخصيةاؿ حياهتم كسرية االشخاص شرؼ ضباية أف منو 12 ادلادة نصت كما

  ضبايتها الدكلة على كاف للمجتمع ادلشكلة النواة ىي االسرة أف أيضا 16 ادلادة نصت كما

  .ببلده لقدرات تبعا كادلالية االجتماعية كضعيتو كترقية االجتماعي الضماف دبزايا التمتع يف احلق شخص لكل أنو منو 22 ادلادة كنصت

.  شرعي غَت اك شرعي زكاج عن ناتج الطفل كاف سواء كالطفولة باالمومة خاصا تكفبل التكفل الواجب من أنو أيضا 25 ادلادة كنصت

 كأف السياسية أك العرقية العنصرية اك ادلذىبية الطائفية التوجهات عن بعيدا التعليم تلقي يف احلق شخص لكل انو منو 26  بادلادة جاء ك

.  ألطفاذلم التعليم دنط اختيار يف احلق للوالدين انو كما ،  الشعوب بُت كالتواصل حملبةا اسس تلقُت كاجب على ـالتعلي يشتمل

: والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد: ثانيا

 االنضماـ أك التصديق كثيقة إيداع بعد)  3/1976/ 23 يف نافذا أصبح ك 16/12/1966 يف العهد ىذا ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية تبنت

    :أذنها احلقوؽ من العديد العهد منتض قد ك ،(  العهد من 49 للمادة بالتطبيق ، 35 رقم

 كما سنة 18 عن أعمارىم تقل الذين األشخاص يرتكبها اليت للجرائم بالنسبة باإلعداـ احلكم األحواؿ من حاؿ أم يف شنكن ال أنو_  

(  06 ادلادة)  احلوامل النساء ذباه تنفيذىا شنكن ال أنو

 القانونية اآلجاؿ يف احملاكمة كتسريع ادلتابعة زلل كالتهم ادلقًتفة باجلرائم ادلسبق اإلخطار ضركرة على أيضا التاسعة ادلادة أقرت كما_ 

 اجلهات أماـ ادلؤقت احلبس يف الطعن من األفراد سبكُت كضركرة األفراد حرية على اإلبقاء ىي القاعدة فاف كعليو اإلفراج طائلة ربت

  احلبس شرعية يف الناضرة ادلختصة

 كادلتهمُت البالغُت ادلتهمُت بُت الفصل ضركرة يف أساسا كتتلخص ادلوقوفُت األطفاؿ زبص ىامة تدابَت منو العاشرة ادلادة أقرت كما

 على ادلختلفة الدكؿ يف السجوف نظاـ يشتمل فأ كضركرة ، شلكن كقت أسرع يف األحداث قضايا يف النظر يف اإلسراع كضركرة األحداث

 يقـو القصر فئة سنص متميز قضائي نظاـ بالضركرة ذلك كيتبع ردعهم قبل تربيتهم كضركرة لسنهم مناسب ادلوقوفُت بالقصر خاص نظاـ

. الردعي كليس الًتبوم الوقائي القضاء مبدأ على

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد:   ثالثا  

 النفاذ سَت دخل كالذم كالعشرين الواحدة الدكرة يف 16/12/1966 بتاريخ ادلتحدة لؤلمم العامة باجلمعية عليو ادلصادؽ العهد كىو   

(.  العهد من 27 للمادة بالتطبيق 35 رقم االنضماـ أك التصديق كثيقة إيداع بعد)  03/01/1976 بتاريخ
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 الدكؿ ك الناس اىتمامات كانت أنو ذلك ، ببعيد ليس عهد حىت قليبل الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية باحلقوؽ االىتماـ كاف لقد

.  السياسية ك ادلدنية احلقوؽ على منصبة

 التكفل أجل من كادلساعدة للحماية خاصة إجراءات تستوجب كاليت منو الثالثة ةالفقر تضمنتو ما عليها ادلنصوص ادلبادئ أىم من  ك 

 الذم للخطر كتعريضهم كصحتهم بأخبلقهم ادلساس شأنو من ما كل أك كاجتماعي اقتصادم استغبلؿ من كادلراىقُت األطفاؿ بكل

 مرتكبو يعرض إخبلؿ كل كأف لؤلطفاؿ العاملة دارل تشغيل جواز كعدـ للعمل ادين سن ربديد الدكؿ على كأنو الطبيعي دنوىم يعيق

. القانوف دلعاقبة

. للجميع بتدائياال التعليم كرلانية إجبارية سيما التعليم يف احلق تضمنت كما

  الطفل لحقوق الدولية االتفاقية:  رابعا 

 معدالت ارتفاع إذل أدل ما ىذا ك حقوقهم ابسط على اعتداءات من قيعانوف ما إذل بالنظر ،األطفاؿ حبقوؽ ادلتحدة األمم اىتمت

 األطفاؿ كجود ك ، اخلطرة األعماؿ ك الدعارة يف استغبلذلم ك معاملتهم سوء ، الصحية العناية نقص بسبب ىذا ك األطفاؿ بُت الوفاة

.    اخل... الدكلية أك الداخلية ادلسلحة النزاعات ضحايا األطفاؿ ، ادلعتقلوف

 يف كالستُت الواحدة العامة اجللسة يف الثقافية اللجنة تقرير على بناءا ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية قرار دبوجب جاءت  االتفاقية كىذه
30/11/1989 .

 ضباية ذلك يف دبا خاصة كرعاية كقاية إذل زنتاج كالعقلي البدين نضجو عدـ كبسبب القاصر احلدث أك الطفل أف ادلتحدة األمم ترل  

 سن يبلغ دل ما عمره من عشر الثامنة يتجاكز دل إنساف كل نوبأ الطفل مفهـو االتفاقية ىذه حددت ك الوالدة كبعد الوالدة قبل خاصة

. عليو ادلطبق الوطٍت القانوف كجبمب الرشد

:  يلي ما االتفاقية نصوص أىم ك

 ك التنفيذية ك التشريعية الدكلة سلطات قبل من بو خاص قرار أك إجراء أم ازباذ عند االعتبار يف طفللل العليا ادلصلحة اخذ ضركرة_ 
.  القضائية

.  جبدية رأيو اخذ ك الطفل مساع رنب أم ، نضجو درجة ك سنو إذل بالنظر ، هتمو مسألة كل خبصوص لرأيو الطفل إبداء ضركرة _

.  ميبلد منذ جنسية ك اسم على احلصوؿ ك ، احلياة يف احلق_ 

  الطفل دلصلحة ك ادلختصة السلطات من بقرار إال ، كالديو عن الطفل فصل جواز عدـ_ 

.  ادلعنوية ك ادلادية القاسية ادلعامبلت ضد الطفل ضباية _

.  جيدة بصحة التمتع يف احلق_ 

.  اإللزامي ك اجملاين األكرل التعليم يف احلق_ 

.  اللعب ك احةللر كقت على احلصوؿ يف احلق_ 

                                                           
ـ انطثعح احًذ اتى انىفا ـ  انحًايح انذونيح نحقىق اإلَساٌ في إطار يُظًح األيى انًرحذج و انىكاالخ انذونيح انًرخصصح ـ دار انُهضح انعرتيح / د ( 4

. 56ـ ص  2005انثاَيح   
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.  رفاىيتو أك صحتو ذلإ يسيء أك بتعليمو يضر الذم االقتصادم االستغبلؿ ضد للطفل الدكلة ضباية_ 

.  للمخدرات ادلشركع غَت االستعماؿ ضد للطفل الدكلة ضباية_ 

. سنة 18 من اقل ىم من على ادلؤبدة الشاقة األشغاؿ اك اإلعداـ عقوبة توقيع جواز عدـ_ 

.  ادلسلحة النزاعات يف سنة 15 عن عمره يقل الذم الطفل شًتاؾا جواز عدـ _

 هبم اخلاصة لغتهم ك ديانتهم ك الثقافية حبياهتم سكانية أقليات إذل ادلنتمُت األطفاؿ سبتع_ 

 ، أسرىم من دائمة بصفة أك مؤقتا احملركمُت لؤلطفاؿ بالنسبة اإلسبلمية الشريعة قررتو الذم الكفالة بنظاـ كذلك االتفاقية أخذت كما
 أك ، اإلسبلمية للشريعة كفقا ادلقررة الكفالة تشمل أف شنكن اليت ك ، خاصة عناية على احلصوؿ حقو من الطفل يكوف احلالة ىذه يف

.  باألطفاؿ للعناية مناسبة مؤسسات يف اإليداع أك التبٍت

. للطفل ادلتكامل للنمو عنو غٌت ال األبوم التوجيو أف على كذلك االتفاقية أكدت_ 

  . حبقوقهم سبتعهم كفالة ك البلجئُت األطفاؿ ضباية ضركرة على االتفاقية نصت_ 

 

  الجزائري القضائي و القانوني امالنظ في الطفل حقوق:  الثاني المطلب

:  الجزائري الدستور في الطفل حقوق:  أوال

 كل ذبعل ك عامة كانت 29 ادلادة بو جاءت ما ك الطفل حقوؽ موضوع سنص فيما مادة سنصص دل 1996 لسنة اجلزائرم الدستور إف

. خاصة حبماية القصر زبص أف دكف القانوف أماـ سواسية ادلواطنُت

 الدستور من 48 ادلادة تعدؿ بأنو 14 ادلادة تعديل اقًتاح يف فجاء  الدستور بتعديل تتعلق اقًتاحات ىناؾ كانت أنو إذل اإلشارة ذبدر ك

:   يلي كما ربررك

.  ساعة( 48)  أربعُت ك شباف مدة يتجاكز أف شنكن ال ك ، القضائية للرقابة اجلزائية احلريات رلاؿ يف للنظر التوقيف سنضع" 

.  سرتوبأ فورا االتصاؿ يف حبقو ، للنظر يوقف الذم الشخص يعلم أف رنب

.  نوفابالق احملددة للشركط ككفقا ، استثناء إال ، للنظر التوقيف مدة سبديد شنكن ال ك

.  اإلمكانية هبذه يعلم أف على ، ذلك طلب إف ، ادلوقوؼ الشخص على طيب فحص رنرم أف رنب ،للنظر التوقيف مدة انتهاء لدل ك

. "  إجبارم للقصر الطيب الفحص

:  يلي كما ربرر ك 15 ادلادة يف ىذه ك 53 ادلادة تعديل االقًتاحات تضمنت انو كما

.  للتعليم الوطنية ادلنظومة الدكلة تنظم" 

                                                           
سيح و ذُظيًاخ يذَيح و شخصياخ طرفا تيٍ أحساب سيا 150وجه وزير انذونح رئيس ديىاٌ انرئاسح في انجسائر أحًذ اويحي دعىاخ إنى ( 5 

.يادج  47سياسيح نهًشاركح في انًشاوراخ انسياسيح حىل انذسرىر ، و يس انرعذيم   

.ور و أرفقد يع انذعىاخ انرعذيالخ انًقررحح انري صاغرها نجُح يٍ انخثراء كاٌ انسيذ رئيس انجًهىريح قذ كهفها يسثقا تإجراء يراجعح نهذسد
1
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.  مضموف التعليم يف احلق

.  القانوف زنددىا اليت الشركط حسب رلاين العاـ التعليم

.  إجبارم األساسي التعليم

."   ادلهٍت التكوين ك بالتعليم االلتحاؽ يف التساكم على الدكلة تسهر

:  كاأليت ربرر اليت ك 58 ادلادة بتعديل اقًتاح يوجد انو كما

  اجملتمع ك الدكلة حبماية األسرة ربظى"

  دخل ببل ادلسنُت ك ادلعوقُت تسعف ك ، المشردين األطفال الدولة تحمي

  " ادلادة ىذه تطبيق كيفيات ك شركط القانوف زندد

:  الجزائية اإلجراءات قانون في الطفل حقوق:  ثانيا 

 باجملرمُت اخلاصة القواعد بو كتابا تضمن ادلتمم ك ادلعدؿ اجلزائية اإلجراءات قانوف ادلتضمن 8/6/1966 يف ادلؤرخ 155_66 رقم األمر إف

. األحداث

.  لؤلحداث متابعة بأية اخلاصة اإلجراءات ك القواعد زندد باب كل أبواب ستة الثالث الكتاب تضمن ك

 من بقرار اعواـ3 دلدة االحتياطيوف ك األصليوف احمللفوف يعُت ، زللفُت قاضيُت من ك رئيسا األحداث قاضي من األحداث قسم يتشكل 

 سنة 30 من كثرأ ـعمره يبلغ أف على هبا درايتهم ك بتخصصهم ك األحداث بشؤكف يهتموف أشخاص بُت من سنتاركف ك العدؿ كزير

.    جزائرية جنسية منك

 اجمللس دبقر يوجد الذم األحداث قسم هبا فيختص اجلنايات بينما األحداث يرتكبها اليت اجلنح يف بالنظر األحداث قسم سنتص

 قاضي يعُت االقتضاء عند ك ، احملاكمة ك ادلتابعة مراحل صبيع يف كجويب احلدث دلساعدة زلاـ حضور أف إذل اإلشارة رنب ك ، القضائي

 ك القانوين نائبو معو ك بنفسو احلدث حضور يتعُت ك كلػػػػالدع أطراؼ يسمع ك ةػػػػسرم يف ةػػػػػػػاحملاكم ؿػػربص ك حدث،لل زلاميا األحداث
  . زلاميو

:  العقوبات قانون في الطفل حقوق:  ثالثا

 العنف ك اجلرشنة لردع العقوبات ك النصوص تضمن ادلتمم ك ادلعدؿ العقوبات قانوف ادلتضمن 8/6/1966 يف ادلؤرخ 156_66  رقم األمر إف

. األطفاؿ فئة فيهم دبا اجملتمع فئات كل على االعتداء أنواع كل ك

 دبوجب ذلك ك التعديبلت من دبجموعة 2014 سنة يف قاـ  القصر على االعتداءات لكثرة نظرا ك اجلزائرم ادلشرع أف إذل اإلشارة رنب ك

 اليت ادلواد اىم  يلي فيما سنذكر ك العقوبات قانوف ادلتضمن ك 66/156 رقم األمر يتمم ك يعدؿ 2/2014/ 4 يف ادلؤرخ 01_14 القانوف

:  يلي ماؾ ذلك ك  01_14 القانوف هبا جاء ليتا التعديبلت اىم ك القصر على االعتداء زبص بعقوبات جاءت

 كما أصبحت ك اجلزائية ادلسؤكلية عنواف ربت الثاين الفصل  الثاين الباب ،  الثاين الكتابب تقع اليت ك 49 ادلادة يف تعديل جاء لقد _  1

:  يلي
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.  سنوات( 10) عشر يكمل دل الذم القاصر اجلزائية للمتابعة زلبل يكوف ال" 

.  التهذيب اك احلماية تدابَت إال سنة 13 من اقل إذل 10 من سنو يًتاكح الذم القاصر على توقع ال

.  للتوبيخ إال زلبل يكوف ال ادلخالفات مواد يف فإنو ذلك مع ك

"  سلففة لعقوبات اك التهذيب اك احلماية لتدابَت اما سنة 18 إذل 13 من سنو يبلغ الذم القاصر سنضع ك

"  كاآليت صهاف ك االستغبلؿ أشكاؿ صبيع من الطفل ربمى اليت ك مكرر 195 ادلادة العقوبات قانوف يف اجلزائرم ادلشرع استحدث_  2

.  للتسول يعرضه أو سنة 18 يكمل لم بقاصر تسول من كل( 2) سنتُت إذل أشهر( 6) ستة من باحلبس يعاقب

"  عليو سلطة لو شخص أم أك القاصر أصوؿ احد الفاعل يكوف عندما العقوبة تضاعف

  القاصر على تقع اليت العمدية العنف أعماؿ لكل عقابية نصوصا العقوبات قانوف من  272 ك271 ، 270 ، 269 ادلواد يف جاء كما_  3

 اليت ك 1مكرر 293 رقم ربت مادة استحدث فقد العقوبات قانوف يتمم ك يعدؿ الذم 01_  14 القانوف دبوجب ك اجلزائرم ادلشرع اف_  4

 اجلزائرم ادلشرع تشدد ىو ادلادة نص على يبلحظ ما ك ، لذلك ادلقررة العقوبات ك خطفهم زلاكلة ك األطفاؿ خطف عن تتحدث

.  األخَتة السنوات يف اجلزائر يف األطفاؿ خطف نسبة تزايد بسبب ىذا ك اجلرشنتُت ذلاتُت ادلقررة للعقوبات بالنسبة

 سواء للخطر قاصر طفل صحة ك حياة يعرض اك طفبل يًتؾ من كل ضد عقابية بنصوص زائرماجل العقوبات قانوف جاء كما_  5

. الثاين القسم يف مكرر 320 إذل 314 من ادلواد يف ىذا ك زلظور بفعل قيامو أك ذباىو كاجب فعل عن بامتناعو

 ترؾ يف:  يلي كما الثاين القسم عنواف من عدؿ العقوبات قانوف من 01_14 القانوف دبوجب كاف الذم التعديل أف إذل اإلشارة ذبدر ك

 18 دكف األطفاؿ شراء ك بيع على تعاقب اليت ك مكرر 319 ادلادة استحدثؼ   األطفاؿ بيع ك للخطر تعريضهم ك العاجزين ك األطفاؿ

.  منيةاأل بالفًتة فتعلق مكرر 320 ادلادة مس الذم التعديل أما ، األشكاؿ من شكل بأم ك األغراض فـ غرض ألم

 عقابية نصوصا"  الطفل شخصية من التحقق دكف احليلولة شأهنا من اليت اجلنح ك اجلنايات" ب ادلعنوف ك الثالث القسم يف جاء كما_  6

 يف ذلك ك تضع دل المرأة كلدا انو على األخَت ىذا تقدًن ك بآخر طفل استبداؿ أك إخفاء أك العمد بالنقل تتعلق رلرمة أفعاال زبص
.  شخصيتو من التحقق من يتعذر أف شاهنا من ظركؼ

 مكرر 329 إذل 326 ادلواد من عقابية بنصوص جاء الذم ك " تسليمهم عدـ ك القصر خطف يف"  ب ادلعنوف ك الرابع القسم ليليها_  7

.  حملضونو يسلم دل أك ابعد أك خطف طفل لكل

:  اآلتية األفعاؿ يرتكب من لكل 332 إذل 330 ادلواد يف عقابية نصوصا قرفأ " األسرة ترؾ"  اخلامس القسم أما_  8

.  األبوية سلطتو على ادلًتتبة التزاماتو كافة عن يتخلى ك شهرين تتجاكز دلدة أسرتو مقر يًتؾ الذم الوالدين أحد(  1

 أك السكر على باالعتياد ذلم سيئا مثبل يكوف كأ معاملتهم يسئ بأف جسيم خلطر احدىم أك أبنائو صحة يعرض الذم الوالدين احد(  2
.  رعايتهم يهمل بأف أك السلوؾ سوء

.  الشهرين تتجاكز دلدة أبنائو ئدةلفا هبا احملكـو النفقة مبالغ دفع عن امتنع من كل(  3
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 قاصرا صور من كل على تعاقب اليت ك 1 مكرر 333 جديدة مادة " اآلداب انتهاؾ"  السادس القسم  يف اجلزائرم ادلشرع استحدث _ 9

 للقاصر اجلنسية األعضاء صور أك ، حقيقية غَت أك حقيقية ، مبينة بصفة جنسية أنشطة شنارس ىو ك كانت كسيلة بأم سنة 18 يكمل دل

 متعلقة إباحية مواد حيازة اك بيع اك عرض اك تصدير أك استَتاد أك تركيج أك نشر أك توزيع أك  بإنتاج قاـ اك أساسا جنسية ألغراض

.  بالقصر

 آلة اك النقاؿ باذلاتف التصوير طريق عن اعتداءات من زندث ما ك التكنولوجي التطور مع ىذا ك استحداثها من البد كاف مادة ىذه

 التويًت اك الفايسبوؾ يف الفيديهات طريق عن االنًتنت بشبكة ادلشًتكُت بقية مع(  تقسيمها)  ارساذلا ك احلاسوب جهاز من أك التصوير

  اخل...

:  يقـو من لكل 2/ 335 ك 334 من بادلواد عقوبات تضمن ك ىذا

.  ذلك يف شرع اك عنف بغَت أنثى أك كاف ذكرا 16 يكتمل دل قاصر ضد باحلياء ادلخل الفعل(  1

.   بالزكاج راشدا بعد يصبح دل ك 16 ذباكز لو ك قاصر ضد  األصوؿ احد من ادلرتكب باحلياء ادلخل الفعل(  1(  2

 مكرر 337 ك  336 دادلوا التعديل مس كما

 من 156_  66 األمر من  344 ك 342 ادلواد التعديل مس فقد الدعارة ك الفسق على القصر بتحريض ادلعنوف ك السابع القسم اما_  10

:  اآلتية األفعاؿ يرتكب من كل يعاقب عليو ك تعديل بدكف القسم ىذا يف ادلواد باقي لتبقى ادلتمم ك ادلعدؿ العقوبات قانوف

 ،عرضية بصفة لو ك لو تسهيلو اك عليو تشجيعو أك األخبلؽ فساد اك الفسق على سنة عشرة الثامنة يكمل دل قاصرا حرض من كل(  1
.  السابقة اجلنحة ارتكاب يف الشركع على يعاقبك

 قىذ اقتسم اك متحصبلهتا من عاش اك ، كانت طريقة با ذلك ك الدعارة على الغَت اغرل اك دعارة ضبى اك عاكف اك ساعد من كل(  2
 تقـو اليت التأىيل اك ادلساعدة اك االشراؼ ك الوقاية عملية عرقل من كل ك االعماؿ ىذه يف الوسيط كذا ك آخر شخص مع احملصبلت

.  ادلمارسات ىذه ضحايا للقصر متخصصة منظمات هبا

 ضباية منح زناكؿ 01_14 نوفالقا دبوجب عليو كقعت اليت التعديبلت خاصة ك العقوبات قانوف خبلؿ من اجلزائرم ادلشرع باف كاضح

.   االلكًتكنية اجلرشنة ظهور ك االجراـ تزايد مع خاصة(  االطفاؿ) للقصر اكثر

:  العمل قانون في الطفل حماية:  رابعا

 ادلتعلق كادلتمم ادلعدؿ 21/04/1990 يف ادلؤرخ 90/11 رقم القانوف تضمن فقد اجلزائرم القانوين التشريع يف الطفل ضباية لسياسة تعزيزا انو

 عقود اطار يف تدخل اليت احلاالت يف اال سنة 16 عن للتوظيف األدىن العمر يقل أف باتا منعا منو 15 ادلادة نص كيف العمل بعبلقات

 العامل اـاستخد   رنوز ال أنو كما الشرعي كصيو من مكتوبة رخصة على بناء اال االطار ىذا يف القاصر توظيف رنوز كال التمهُت

.  بأخبلقو سبس أك بصحتو تضر أك النظافة فيها تنعدـ اليت اك اخلطَتة االشغاؿ يف القاصر

: والمراهقة الطفولة حماية: خامسا

 يكتفي كدل العقوبات قانوف ضمن معنويا اك جسديا بالطفل مساس كل ضد ردعية عقابية نصوص يف كرد دبا اجلزائرم ادلشرع يكتفي دل

 القانونية النصوص اسطوؿ عزز بل  زائيةاجل االجراءات قانوف ضمن للقاصر خاصة زلاكمة تكفل اليت القانونية لنصوصا دبجموعة أيضا
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 كأمل ادلستقبل رجل ىو الطفل أف باعتبار  كادلراىقة الطفولة حبماية ؽادلتعل 10/02/1972 يف ادلؤرخ 72/03 باالمر الطفل حبماية ادلكلفة

 ادلنسجم النمو اذل االيلة كالًتبية كاالماف للصحة كالعامة الطلقة كاحلماية ادلبلئمة التدابَت من امتيازم بشكل ينتفع أف بدفبل الببلد

 للخطر ينادلعرض كادلراىقُت باالحداث اخلاصة العناية بواجب يقـو اف بالنتيجة اجملتمع على يتعُت كعليو كاالدبية الذىنية حلاجياتو

. ادلعنوم

 للخطر عرضة تربيتهم اك كاخبلقهم صحتهم كتكوف عاما 21 يكملوا دل الذين القصر كل اذل احلماية من لتوسع كذلاال ادلادة جاءت كقد

. الًتبوية كادلساعدة احلماية لتدابَت اخضاعهم فيمكن دبستقبلهم مضر سلوكهم اك حياهتم كضع يكوف اك

 اك البلدم الشعيب اجمللس رئيس اك اجلمهورية ككيل اك كليو طرؼ من سواء احلدث يعيشها اليت ادلعنوم اخلطر حالة عن التبليغ كيكوف
 ادلتخصصُت ادلندكبُت

:  كىي االمر من 5 ادلادة عليها نصت كاليت الضركرية التدابَت بازباذ معنوم خطر يف احلدث ملف تلقيو فور االحداث قاضي يقـو

 عائلتو يف القاصر ابقاء_ 

  احدذنا اك كالديو اذل القاصر اعادة_ 

 القاصر لفائدة هبا احملكـو الغذائية النفقة مبالغ استبلـ يف احلق الشخص ذلذا كاف بو موثوؽ لشخص اك اقاربو احد اذل القاصر تسليم_ 

 القانوف ىذا من 15 ادلادة عليو نصت ما كىو ادلقررة العائلية ادلنح ككذا

  متخصص معهد اك ادلهٍت للتكوين دبركز إحلاقو_ 

 مصلحة مثل سلتصة ىيئة كتكليف احملركسة احلرية نظاـ ربت احلدث بوضع امر ازباذ اإلحداث لقاضي رنوز السابقة االتاحل كيف انو غَت

 السليم كالنفسي اجلسدم دنوه تعيق أخرل أخطار أية من كضبايتو سلوكو تقوًن على االشراؼ اذل ادلفتوح بالوسط كادلبلحظة الًتبية

 مؤقتة بصفة يأمر باف ادلفتوح كسطاؿ ضمن احلدث إبقاء جدكل عدـ حالة يف األحداث قاضي زبذم اف جواز على 06 ادلادة نصت كما

 الًتبية إعادة للجنة ترأسو عند سواء ضركرم األحداث قاضي طرؼ من متخصصة مراكز أية أك ادلسعفة الطفولة دبركز احلدث إحلاؽ

 من يستلمها اليت الدكلية التقارير طريق عن أك االجتماعي اإلدماج كإعادة السجوف تنظيم قانوف من 126 ادلادة عليها نصت لؤلحداث

. ادلؤسسة داخل القاصر كضعية تطور حوؿ ادلؤسسات مدراء طرؼ

     

:  الخاتمة

 ك ذلك يف توفق دل ىذا من بالرغم لكن االعتداء اشكاؿ كل من الطفل ضباية الدكلية ادلواثيق ك الكربل الدكؿ من الكثَت حاكلت لقد
.  االقتصادم ك االجتماعي الوضع ، االصل ك اجلنس حبسب ذلك ك االعتداء انواع لتعدد ذلك

 على خطرا منو رنعل ما ىو ، العاطفي ك الفكرم ك العقلي ك اجلسدم دنوه من كل على تأثَت لو الطفل استغبلؿ اف إذل اإلشارة رنب ك

:  يلي كما اآلتية اجلوانب على تاثَت لو االطفاؿ استغبلؿ ك ، الحقا عليو يعوؿ الذم ادلستقبل رجل يكوف اف من بدال اجملتمع

.  السمع ك البصر ك كةػػػػػػالق ك العضوم التناسق ةػػػػػػػػناحي من الطفل ةػػػػػػػصح رػػػػػػػتتأث:  سدماجل النمو ك التطور_ 
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 القراءة على قدراتو يف اخنفاض إذل يؤدم ك يتأثر العلمي تطوره أف ذلك ، ادلدرسة يًتؾ الذم للطفل ادلعريف التطور يتأثر:  ادلعريف التطور_ 

.  الدراسة مقاعد عن ابتعاده بسبب ىذا ك بداعاال ينقص كما ، الكتابة ،

.  أسرتو عن البتعاده ىذا ك ، ينقص االسرم ارتباطو ك لذاتو احًتامو يفقد:  العاطفي التطور_ 

 على يؤثر ما ىذا ك الشارع أم اخلارجي باحمليط يتشبع سوؼ فإنو أسرتو عن بعيدا ينشأ الطفل أف دبا:  األخبلقي ك االجتماعي التطور_ 

.  الرفقة سوء بسبب ىذا ك خبلقوأ

:  رنب أنواعها بكل األطفاؿ استغبلؿ ظاىرة من للحد بالتارل ك

. البلحقة حياتو مراحل يف الطفل استغبلؿ عن تعود اليت السلبية بالتأثَتات أسرم كعي ىناؾ يكوف أف رنب أم ادلربُت ك األىل توعية_ 

.  للطفل االستقرار ضمنم ادلتكاملة ك ادلتوحدة األسرة على احلفاظ:  األسرة كحدة_ 

 ك احلب ك األماف إذل زنتاج الطفل ألف ذلك ، هتديدىم عدـ ك اعصاهبم ىدكء على احلفاظ ك األطفاؿ مع حبذر عاملالت رنب_ 
.  الطمأنينة

.   جبدية رأيو اخذ ك مساعو ك الطفل تصديق_ 

.  الطفل تعليم على احلرص_ 

.  اإلعتداء أشكاؿ كل من األطفاؿ ربمي  اجلرشنة تطور مع تتماشى ك صارمة قوانُت كضع_ 

.   ادلستويات صبيع على باألطفاؿ للتكفل ىذا ك االجتماعية اخلدمة ك  النفسية الصحة رلاؿ يف مؤسسات توفَت_ 

 

:  المراجع

:  المؤلفات_   أ

 العربية النهضة دار ػػػػػ ادلتخصصة الدكلية الوكاالت ك ادلتحدة األمم منظمة إطار يف اإلنساف حلقوؽ الدكلية احلماية:  الوفا أبو أضبد/  د_  1

.  2005 الثانية الطبعة ػػػػ

.  2006 اجلامعيُت دار ػػػػ"  مقارنة دراسة"  اإلنساف حلقوؽ اجلنائية احلماية:  الكباش أضبد خَتم/  د_  2

. 2001 احلديث اجلامعي ادلكتب ػػػػػػ الطفل حقوؽ:  سليم أنور عصاف/  د_  3

.  2007 ػػػػ اجلديدة اجلامعة دار ػػػػ اإلسبلمي ك العاـ الدكرل القانوف يف الطفل حقوؽ ضباية:  ضبودة سعيد منصر/  د_  4

. 1965 الثانية الطبعة ػػػػ احلديثة الكتب دار ػػػ ادلتحدة األمم اعبلف ك اإلسبلـ تعاليم بُت اإلنساف حقوؽ:  الغزارل زلمد_  5

:  القانونية النصوص_  ب

:  الدساتير_ 

. 1996 نوفمرب 28 يف الصادر اجلزائرية اجلمهورية دستور
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:  القوانين

.  ادلتمم ك ادلعدؿ اجلزائية االجراءات قانوف ادلتضمن 1966 يونيو 8 يف ادلؤرخ 155_  66 األمر

.  ادلتمم ك ادلعدؿ العقوبات قانوف ادلتضمن 1966 يونيو 8 يف ادلؤرخ 156_  66 األمر

. ادلراىقة ك الطفولة حبماية تعلقادل 1972 فيفرم 10 يف ادلؤرخ 03_  72 األمر

   . ادلتمم ك ادلعدؿ الفردية العمل القاتبع ادلتعلق 24/4/1990 بتاريخ الصادر 11_90 رقم القانوف


