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( اآلثار و العوامل بين) الجزائري المجتمع في االطفال اختطاف ظاهرة

 ( الجزائر) مليانة خميس جامعة/  االجتماع علم في دكتوراه/  فوزية مصبايح. د

 

: التلخيص 

  العاـ الرأي شغلت أهنا إذ ، اجلزائري اجملتمع على الدخيلة اجلرائم من اجلزائر يف االطفاؿ اختطاؼ ظاىرة تعترب

 القانونية اجملاالت يف ادلتخصصُت و الباحثُت من الكثَت أنظار زلط صارت كما ، العادلي وأ احمللي الصعيد على سواءا

 الندوات يف ادلسئولُت طرؼ من عناية زلل و ، االقتصادية حىت و السياسية و النفسية و االجتماعية و القضائيةو

 تفاقمها و انتشارىا عوامل و اسباب على الوقوؼ الظاىرة ىذه حياؿ الباحثُت على لزاما كاف ذلذا و ، ادلؤسبراتو

 تدخل اليت للمستجدات الفقهي و القانوين التكييف على العمل و الظاىرة ىذه من للحد اسًتاتيجيات عن البحثو

.  الظاىرة ىذه نطاؽ يف

 خالؿ من تفسَته زلاولة و االختطاؼ اظلاط اذل التطرؽ مع ادلوضوع مفاىيم ربديد ادلداخلة ىذه خالؿ من ضلاوؿ

 اليت و اجلاين و بالضحية اخلاصة االجتماعية العوامل و النفسية االسباب اىم ذكر اذل باالضافة  f. yan nye  ناي نظرية

   . اجلزائر يف االطفاؿ اختطاؼ ظاىرة تفسَت شأهنا من

 

:   مقدمة

 اجملتمعات اىتمتؼ ، النامية و منها ادلتقدمة حديثها و قدؽلها اجملتمعات مجيع عاصرت طبيعية إنسانية ظاىرة اجلرؽلة

 وصف إذل اذلادفة العلمية  الدراسة شكل يتخذ دل االىتماـ ىذا احلاؿ ،بطبيعة األزؿ قدًن منذ مرتكبيها أمر و بأمرىا

 ىي اجلرؽلة أف إذل تذىب اإلجرامية للظاىرة التفسَتات أوذل كانت حيث مواجهتها سبل و عواملها استقصاء و وتفسَت

 من البشري الفكر زبلص ،وحينما ذنبو عن التكفَت عليو وجب عاصيا سلالفها من ذبعل اإلذلية القدرة سبليو لألمر سلالفة

 باجملتمع الضارة األفعاؿ حدود يف  فاضلصرت إجتماعية بنظرة اجلرؽلة إذل يُنظر بدأ الدين رجاؿ سيطرة و الدينية التأثَتات

 يناقض ألنو إجتماعي ال أنو عليو يقاؿ ما أقل اإلنساف عن يصدر إنساين سلوؾ ىو اإلجرامي السلوؾ أف نقوؿ عليو ،و

 .اجملتمع يف السائدة ادلعايَت و قيماؿ  ذلك يف

 يف تغَتات إحداث إذل تكنولوجية و إقتصادية و إجتماعية أحداث من اجملتمعات هبا مرت اليت التغَتات أدت كما
 األطفاؿ اختطاؼ ظاىرة  اجلزائرية الشوارع يف مؤخرا عنها احلديث كثر اليت اجلرائم من و ، اجلرؽلة اذباه و النوع و الكم

  .آلخر رلتمع من وتفاقمها حدهتا درجة يف تتفاوت اهنا إال الظاىرة ىذه من واقع ؼللوا أف ؽلكن ال حيث
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 اختطاؼ ظاىرة تفسَت وزلاولة االختطاؼ أظلاط إذل التطرؽ مع ادلوضوع مفاىيم ربديد ضلاوؿ الورقة ىذه يف و

 اخلاصة االجتماعية والعوامل النفسية األسباب أىم ذكر إذل باإلضافة '' F.YAN NYE '' ناي نظرية خالؿ من االطفاؿ

 . األطفاؿ اختطاؼ ظاىرة تفسَت شأهنا من اليت و اجلاين و بالضحية

  المفاهيم تحديد -1

   االختطاف  -1-1

 بقوة األمر  وانتزاع بسرعة للشيء األخذ و ، االختالس و االستالب ىو و اخلطف من مأخوذ االختطاؼ : لغة* 

 إال «"  تعاذل قولو و  »  حوذلم من الناس يتخطف و "  تعاذل لقولو الكرًن القرآف يف ادلعاين هبذه اللفظ جاء و ،   سرعةو

 التحديد يف يالحظ ما و. "   أبصارىم ؼلطف الربؽ يكاد "  تعاذل وقولو »  ثاقب شهاب فأتبعو اخلطفة خطف من

 .السريع ختالسالا أو السريع األخذ على يقـو أنو لالختطاؼ اللغوي

 أو إعتقالو أو أخذه أو عليو القبض أو حجزه أو عشر الثامنة دوف طفل نقل ىو االختطاؼ:  اصطالحا أما *

.   '' اخلداع أو التهديد أو القوة باستعماؿ دائمة أو مؤقتة بصفة أسره أو احتجازه

 

  : قانونا أما *

 اجملرد تفكَتىم يف ويفتش البشر نفوس أعماؽ يف الغوص ادلشرع يستطيع فال اجلرؽلة يف التفكَت رلرد الشارع غلـر ال

 من بد ال االختطاؼ جلرؽلة ادلادي ادلظهر لنلتمس و . ماديا مظهرا التفكَت ىذا يتخذ أف دوف ، ذلك على ليعاقبهم

 الثامنة يكمل دل قاصرا أبعد أو خطف من كل" :نصها يف جاء اليت ياجلزائر العقوبات قانوف من 326 ادلادة دعن التوقف

 مالية وبغرامة سنوات 5 إذل سنة من دلدة باحلبس فيعاقب ذلك يف شرع أو وربايل أ هتديد أو عنف بدوف وذلك عشرة

.   "دج 2000 إذل 500 من

  :عنصرين توفر من بد ال وىنا

                                                 
 78 ص ،9 بَتوت،ط ، الصادر دار ، العرب ،لساف منظور ابن زلـر بن زلمد الدين مجاؿ الفضل ايب   
 37 األية ، العنكبوت سورة ، الكرًن القرآف  
 11 اآلية ، الصافات سورة ، الكرًن القرآف  
 21 اآلية ، البقرة سورة ، الكرًن القرآف  
 .20 ص ، 2113 ،مارس2 ،بند4 ،دورة افريقيا يف االطفاؿ اختطاؼ عن االنساف حلقوؽ السامية ادلتحدة األمم مفوضة تقرير ، ادلتحدة األمم 
. 40 ص ، اجلزائري العقوبات قانوف ، الشعبية الدؽلقراطية اجلزائرية اجلمهورية    
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 كانت إف يهتم وال ، عشرة الثامنة تكتمل دل قاصرا الضحية تكوف أف 326 ادلادة اشًتطت حيث :الضحيػػػػػػػػػة -أ

  .أنثى أو ذكرا

 . ربايل أو هتديد أو عنف بدوف اإلبعاد أو اخلطف فعل يف ويتمثل :ادلاديػػػػػػػػة ادلظػػػػػػػػاىر -ب

 : األطفال  -1-2

 يف جاء ما حسب و ، االنساف حقوؽ  اصدارات و الدولية االتفاقيات و الوثائق من العديد يف الطفل لفظ ورد
 القانوف دبوجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ دل ما ، عشرة الثامنة يتجاوز دل انساف كل '' انو  الطفل حقوؽ تفاقياتا

 بأهنا '' الطفولة مرحلة Berker باركر " يعرؼ و البلوغ سن إذل الوالدة من سبتد الطفولة مرحلة اف ادلعروؼ و.   عليو ادلطبق

 إلعدادىم االطفاؿ لتنشئة وسعي و للطفل سريع جسمي بنمو تتميز اليت و ، االنساف حياة دورة يف ادلبكرة ادلرحلة

 . غالبا الرمسي التعليم و اللعب وسائل خالؿ من مسؤولياهتم و البالغُت ألدوار

 العادل بلداف معظم اف إال الطفولة مرحلة ربديد حوؿ ادلتخصصُت بُت اتفاؽ ىناؾ ليس أنو االشارة ذبدر كما

 اف على ينص الذي و عنها الصادر بالتعريف تأخذ ادلتحدة االمم عن الصادرة الطفل حقوؽ اتفاقية على ادلصادقة

   .'' للرشد أصغر سنا الوطنية القوانُت ربدد مادل ، عشرة الثامنة يتجاوز دل انساف كل '' الطفل

 االختطاف جريمة أغراض و خصائص -2

 االجتماعية، الظواىر من غَتىا عن أو اجلرائم من غَتىا عن سبيزىا اخلصائص من دبجموعة االختطاؼ جرؽلة تتميز

 اذلدؼ باختالؼ األغراض ىذه وزبتلف االختطاؼ، عملية خالؿ من لتحقيقها تسعى أغراض على اجلرؽلة ىذه وتقـو

 :يلي كما تبيانو سيتم ما حسب ذلك و .منهػػػػػػػػػػا ادلرجو

 : فػػػػػػػػػػي تتمثل اخلصائص من رلموعة على االختطاؼ جرؽلة تقـو: االختطــــــــاف ظاهـــــــــرة خصائص -2-1

 : التنفيذ يف السرعة  --أ

 ويف بسرعة فيها التنفيذ يتم فإظلا ، ذلك غَت اشياءا أو شيئا أو مجاعة، أو فردا كاف سواء االختطاؼ زلل فادلوضوع

 يف السرعة من األسلوب ىذا إذل يلجئوف الفاعلُت أو فالفاعل ومنو ، اجتماعيا مستهجنة عملية بأهنا شلكن وقت أقصر
.أخػػػػػػػػػػرى جهة من االجتماعي االستهجاف يالقوا ال حىت و جهة من أمرىم ينكشف ال حىت التنفيذ

                                                 
 قسنطينة جامعة ، اجلنائية العلـو و العقوبات قانوف يف ماجستَت رسالة ،(  اجلنسي التحرش ، االغتصاب) القاصر ضد ادلرتكبة اجلنسية اجلرؽلة ، نياؼ أماؿ   

 .85 ص ، 2013 ،1
 91 ص ، 2009 ، ،الرياض االمنية للعلـو العربية نايف ،جامعة االتفاقيات و القوانُت يف باألطفاؿ االذبار ذبرًن ، السيد زلمد  
 42 ص ، 2010 ، الرياض ، االمنية للعلـو العربية نايف جامعة ، األطفاؿ إيذاء ، الرمحن عبد بنت منَتة سعود آؿ   
 .87ص ، 1979 ، السوداف إذل ادلتحدة االمم بعثة االنساف حقوؽ حدة ،و الطفل حقوؽ اتفاقية ، ادلتحدة األمم  
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 :  للعمػػػػػػػػػػلية عقػػػػػػػػػػلياؿ التدبَت حسن- -ب

 هناية إذل تؤدي اليت الطرؽ مجيع يدرسوف إذ احملكمة العقلية اإلجراءات من حبملة يقوموف الفاعلوف أو الفاعل إذ

 قبل من مسبقا ادلدروسة وؼ الضر حسب االختطاؼ عملية وإسباـ ، الضحايا أو الضحية على االنقضاض إذل ادلطاؼ

 ما حسب وذلك وسنوات شهور حىت أو أياـ، أو ساعات دلدة العقلي التدبَت مرحلة تستمر قد منو و . وفالفاعلػػػػػػػػػ
 .منهػػػػػػػػػا ادلرجوة األىداؼ و العملية، تتطلبو

  :وكمػػػػػػػػػي نوعػػػػػػػػػػػي أنو االختطاؼ يتميز - -ج 

 واختيار مجل، اختطاؼ غَت طائرة فاختطاؼ ميةالك أو بالنوعية، أغراضهم الفاعلوف أو الفاعل ػلدد ما فغالبا

 األساسية و ادلهمة اخلصائص من خاصة والكمية النوعية تعد وىكذا فقَتة، عائلة من غالـ اختطاؼ غَت أحيانا رىائن

 .االختطػػػػػػػػػػاؼ جرؽلة تتميز اليت

  :بالقصيدة االختطاؼ يتميز - -د

 األىداؼ باألغراض ونعٍت األغراض، بريئة وىي اجملتمعات من ما رلتمع يف سائدة اختطاؼ جرؽلة صلد أف ؽلكن فال

 .مسبقا بدقػػػػػػػػػػة زلددة نوايا و أىدافا تكوف وىي الفعل، ىذا خالؿ من اخلاطفوف لتحقيقها يسعى اليت النوايا و

  االختطـــــــاف جريمـــــــة أغراض -2-2

 : التػػػػػػػػػػارل النحو على وىذا.......الدينية وحىت االجتماعية ياسية،الس األغراض من العديد لتحقيق االختطاؼ يسعى

 :اجتماعػػػػػػػػػػية أغراض  -أ

 أف بعد لعشيقتو عشيق كاختطاؼ االجتماعية لذاتو اخلاطف الشخص اإلثبات ،وبعد الذايت األنا لتحقيق وذلك

 ىذه خالؿ من الذايت األنا إثبات إذل يسعىو شخصو يف التشكيك إذل يدعوه وىذا ، أسرهتا قبل من الرفض لقي

 . العملػػػػػػػػػية

  :ماديػػػػػػػػػػػػػة أغراض -ب

 يكوف و زلضا ماديا الفعل ىذا خالؿ من الغرض أي ادلاؿ، من ليجردوه شخص على استيالء إذل الفاعل كلجوء

 .كػػػػػػػػػػػػػذلك ليس أنو إال السرقة يشابو كاف واف وىذا ، الفقر و البطالة فيها تسود اليت اجملتمعات يف منتشرا

 . مػػػػػػػػا مؤسسة من أو مجاعة أومن شخص من ادلاؿ على احلصوؿ يف الرغبة لتلبية ادلادي الغرض يف االختطاؼ ويكوف

  :سياسيػػػػػػػػػػػة أغراض -ج

 ىذا دلمارسة سياسية بحز كلجوء االختطافات من غَته من أكثر إعالميا وقعا غالبا أو دوما ذلا كاف اليت ىي و

 الدورل أو الوطٍت العاـ الرأي للفت السياسي احلدث صنع: مثال منها سلتلفة بأغراض أو بغرض االختطاؼ من النوع
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  السياسػػػػػػػػػػػػي أو القانوين االعًتاؼ من تعاين اليت السياسية األحزاب إليو تلجأ ما غالبا األسلوب وىذا إليها

  :ػػػػػػػػةدينيػػػػػػػػ أغراض -د

 شلارسي من ذلا اعًتاؼ عدـ و رفضا تواجو األخَتة ىذه ألف األرضية الديانات إتباع بعض غالبا إليها يلجأ اليت وىي

 من مجاعة االختطاؼ بفعل ويقـو الصيػػػػػػػػػػػن ،اذلند أو مثال، الالتينية أمريكا شعوب يف ػلدث كما السماوية الديانات

   . الدينيػػػػػػػػػػػػػػػة بأقليتهم االعًتاؼ إذل األكثرية جد بغرض الدين ىذا شعائر رسوفؽلا شلن األقلية

 '' F.YAN NYE '' ناي نظرية خالل من األطفال إختطاف ظاهرة تفسير  -3-

 لدراسة مدخلُت ىناؾ اف افًتض و االجتماعي الضبط منظور من اإلضلراؼ و اجلرؽلة حوؿ بدراسات ناي قاـ

   : علا و  االجراـ و االضلراؼ

 . معينة دوافع عن ناشئ ادلنحرؼ السلوؾ من نوع اف افًتض. .1

 . مؤثرة غَت الضوابط كانت إذا أو الضوابط غياب نتيجة ػلدث ادلنحرؼ سلوؾ اف افًتض. .2

 السلوؾ ينشأ ضعفت أو غابت إذا اليت االجتماعي للضبط ميكانزمات أربعة نظريتو يف ناي حدد كما

 : ىي و ادلنحرؼ

 . الكوابح و القيود وضع و العقاب بوسائل اخلارج من يفرض الذي ادلباشر الضبط. .1

 . الوعي خالؿ من ؽلارس الضبط ىذا و )ذاتيا ادلستدمج ( الذايت الضبط. .2

 غَت آخرين أشخاص أو الوالدين مع العاطفي بالتوحيد يرتبط الضبط ىذا و ادلباشر غَت الضبط.3

 . منحرفُت

 . حاجاتو اشباع و اذلدؼ إذل كثَتة )طرؽ ( مسالك توفر خالؿ من الضبط. 4.

 عن يبعده فهذا اىدافو لتحقيق للمنحرؼ ادلشروعة الوسائل بتوفَت قمنا إذا ىو للضبط األخَت بادلكانيـز نقصد و

 . االجتماعي الضبط من نوع ىذا يعد و االضلراؼ طريق

 مبادئ الفرد يكتسب  لألفراد االجتماعية تنشئة خالؿ من انو االجتماعي للضبط نظريتو يف " ناي " ايضا يرى كما

 فالتنشئة '' رلتمعو ازاء التعاطف و احملبة روابط لديو فتتكوف ، منو  يتجزأ ال جزء يصبح و اجملتمع معتقدات و قيم و

                                                 
. 123 ص ، 2013 ، باتنة خلضر احلاج  جامعة ، العقاب علم و االجراـ علم يف ماجستَت رسالة ، االشخاص اختطاؼ جرؽلة ، جزار الزىراء فاطمة  
 .121 ص ، 2004 ،1 ط ، التوزيع و للنشر الوارؽ ، االجتماعي الضبط ، صاحل مصلح  
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 ترتبط وىذه ، العضو ىذا ضمَت يف اجلماعة قيم و األىداؼ غرس شكل تتخذ اجلماعة يف جديد لعضو االجتماعية

 عملية يف النجاح درجة عن النظر بصرؼ و ، مستقلُت احيانا اهنما مع اجلماعة اعضاء و الفرد بُت العاطفية بالعالقات

 الوالدين ؽلارسو الذي ادلباشر فالضبط االجتماعي للضبط مستقل مصدر ىي العاطفية الروابط فإف االجتماعية التنشئة

 . االجتماعي للضبط آخر مستقال  مصدرا سبثل الشرطة اجهزة و ادلدارس و

 الفرد قبوؿ ،فبمجرد االفراد على فعالة الضوابط تكوف اف غلب اجلرؽلة و االضلراؼ من الوقاية رلاؿ يف ايضا يرى كما

 اف غلب كما ، االجتماعي الضبط عملية حينها عليو تسري و اجلماعة يف عضو يصبح فانو اجملتمع معتقدات و قيم

 تنجح ال عندما أنو أيضا يرى كما ، مباشرة غَت أو ادلباشرة أو داخلية سواء االجتماعي الضبط مصادر مجيع تتضافر

 . اىدافو لتحقيق للمنحرؼ مشروعة وسائل توفَت يكفي فإنو ادلنحرؼ كبح يف االجتماعي الضبط مصادر

 ، ادلنحرؼ سلوؾ على االسرية العالقات تأثَت مدى و ، االجتماعي الضبط لعملية منظما تقوؽلا ناي نظرية سبثل ''
  '' ادلنحرفُت على الضبط للممارسة يعمل منفرد مصدر أىم االسرة تعتربو

 اف اعتبار على ناي للباحث االجتماعي الضبط نظرية خالؿ من األطفاؿ اختطاؼ ظاىرة تفسر حاولنا إذا و

 نقوؿ ، الدين و ادلبادئ و القيم تنايف ألهنا اجملتمع يرفضها و القانوف عليها يعاقب جرؽلة تعد االطفاؿ اختطاؼ ظاىرة

 ربقيق أو شاذة جنسية رغبات إلشباع إما لدوافع حتمية كنتيجة االختطاؼ بعملية يقـو ادلختطف أو اجلاين اف

 اعضائو لنزع قتلو أو ، االنتباه للفت أو الضحية اىل من لالنتقاـ نتيجة يكوف أو ، فدية طلب جراء مادي مكسب

 .  إخل... بيعو طريق عن بو االذبار أو البشرية

 عن االجتماعي الضبط مؤسسات و وسائل ضعف أو غياب ظل يف يكوف االختطاؼ بعملية اجلاين قياـ اف كما

 الفعل ىذا دلثل كوابح و قيود وضع يف العدالة و االمن اجهزة عجز يف يتمثل و مباشر الضبط أكاف سواء ، بدورىا قياـ

 فشل و عجز يف يتمثل و مباشر غَت الضبط كاف أو قانونا، اجملرـّ

 ىذه ، االسرة  افراد بُت التعاطف و االلفة و احملبة روابط غياب عنو ينجر بتارل و الفرد احتواء االسرة و الوالدين

 أوؿ بذلك فتتشكل الروابط ىذه تكوين يف االسرة فشلت فإذا  االفراد محاية على تعمل اليت ىي العالقة و الروابط

 . االضلراؼ و اجلرؽلة ضلو السَت اخلطوات

 

 

 

                                                 
. 123 ص ، ادلرجع نفس   
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 األطفال اختطاف لظاهرة المفسرة النفسية العوامل -4.

 :بالجاني الخاصة النفسية العوامل  -4-1

 ضغط أو عقلي خلل أو عاطفية اضطرابات و بأمراض مصاب يكوف االختطاؼ فعل على يقدـ الذي الشخص

 ذىنية تصورات ادلختطف لدى تتكوف ، الصدمة ربت يكوف أو االحباط و باالكتئاب مصاب يكوف قد أو نفسي

 العامل تأثَت ربت تكوف اليت االختطاؼ حوادث اف ايضا مالحظ ىو ما و االختطاؼ جرؽلة ارتكاب إذل تدفعو

 . دبفرده اجلاين يرتكبها النفسي

 الضحية اف باعتبار االطفاؿ االختطاؼ جرؽلة على اجلاين االقداـ يف النفسية االسباب أحد االنتقاـ دافع يعترب كما

 . ضعفا وأكثر مقاومة اقل يكوف '' الطفل ''

 تؤكده ما ىذا و ، اجلاين طرؼ من ادلكبوتة اجلنسية الغرائز اشباع ىو االطفاؿ اختطاؼ ظاىرة  وراء يكوف قد كما

 و لإلنتباه ملفت ىو ما و ، جنسيا عليها معتدى جثثهم على العثور يتم ادلخطوفُت االطفاؿ معظم اف االحصائيات
 من أو أئمة من يكونوف اجلنسية الغرائز اشباع اختطافهم وراء من الدافع يكوف الذي ادلختطفُت اف ىو التساؤؿ يثَت

  :ذلك أمثلة ومن اجلرؽلة و للعنف مصدر تعد العقلية  األمراض من كثَت أف البديهي من و .  ؟ القرآف حفظة

 يفسر شلا و االنتقاـ إذل ادليل إشباع سبيل يف إجرامية سلوكات ارتكاب عن يتواف ال من األفراد من ىناؾ : االنتقام -

  للشجاعة أسلوبا العنف ذبعل احمليط الوسط يف سائدة بتقاليد التشبع أيضا االضلراؼ و اجلرؽلة

 . اآلخرين إيذاء يف ادلتعة و باالرتياح يشعروف ألهنم ادلراىقُت عند ذلك يتوافر :باألذى حبا األذى فعل -

 . الغَتة من اجلرؽلة و العنف أعماؿ تتولد قد :الغيرة -

 أنو يشعر حيث الفرد، لدى النقص مركب من اجلرؽلة و العنف يتولد قد : النفسي أو الجسماني بالنقص الشعور -

 ىذا بسبب إىانة لو يوجهوف أهنم يعتقد من كل بالعنف فيقابل نفسي أو جسدي بعيب اآلخرين من مستوى أقل

 . العيب

 دبمارسة شغوفُت غلعلهم بالغرور يتميزوف أفراد طرؼ من ترتكب اجلرؽلة و العنف أعماؿ بعض ىناؾ:الغرور -

 .  . مركزه حبكم العنف

 

 

                                                 
 164 ،ص 2011 ، ،الرياض األمنية للعلـو نايف ئرية،جامعةزااجل الثانوية ادلدارس يف التالميذ لدى ،العنف دريدي بن أمحد فوزي  
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 '' الطفل '' بالضحية الخاصة النفسية العوامل -4-2-

 اليت اخلصائص و  ادلميزات من و '' سهلة فريسة ذبعلهم خبصائص يتميزوف االختطاؼ ضحايا اف صلد ادلقابل يف و

 يتميز اليت ادلرحلة ىذه طبيعة ىو  باالطفاؿ ادلتاجرين و للمجرمُت االصطياد سهلة ضحايا األطفاؿ ذبعل اف شأهنا من

 و خداعهم سهولة اف كما    '' سهلة فريسة منو ذبعل اليت العوامل ابرز من ىي و االدراؾ و الوعي بقلة الطفل فيها
 تتفق و ، هتريبهم و باألطفاؿ االذبار جلرؽليت كضحايا االطفاؿ بعض ايقاع يف بارزا عامال كاف هبم التغرير و إيهامهم

  راسة د و 1937 عاـ VON HINTIQ  دراسة مثل اجلرؽلة ضحايا تناولت اليت الدراسات من الكثَت مع النتيجة ىذه

FATTAH ، الربيء الضحية مفهـو ضمن يندرج ىذا و  

 األطفال اختطاف لظاهرة المفسرة اإلجتماعية العوامل  -5

 غَته مع بعالقاتو االمر يتعلق و ، حياتو بداية منذ بالشخص ربيط اليت الظروؼ أو البيئة االجتماعية بالعوامل نقصد

 .الرفاؽ أو اللعب مجاعة مث و بادلدرسة ر ا مرو االسرة رلتمع من ابتداءا حياتو رحل ا ـ مجيع يف الناس من

 بالجاني الخاصة اإلجتماعية العوامل  -5-1

 إذل  باألفراد تدفع ادلختلفة االجتماعية الظروؼ اف حيث للجرؽلة الدافعة العوامل اىم من االجتماعية العوامل تعد

 ىذه ؽلنح الذي ىو اجملتمع اف بل ، معينة سلوكية بنماذج مزود ىو و فرد يولد ال''  اضلرافية و اجرامية سلوكات تبٍت

 . ''  . معايَته و لقواعده تبنيو و دبجتمعو اخلاص احتكاكو خالؿ من و جهة من االجتماعية التنشئة خالؿ من النماذج

 على القائمة االسرية التنشئة االساليب استخداـ و االشراؼ و الرعاية نقص و التفكك و بالتصدع تتسم اليت فاألسرة

 و اجلرؽلة إذل ميلو يظهر وبالتارل اجملتمع مع التكيف على القدرة عدـ إذل األفراد تدفع اف شأهنا من التسلط و العنف
 أوؿ اف '' هبناـ رمسيس يقوؿ ىذا يف و كياهنا  يتخلخ و هتتز حينئذ فإهنا خلل أي االسرة اصاب فإذا ، راؼاالنح

  تًتاوح نسبة ىناؾ اف على الدوؿ مجيع يف االحصائيات دلت فقد تصدعها، و االسرة تفكك اجلرؽلة وراء تقع العوامل

 ادلستوى تدين اف كما . انفصاؿ أو طالؽ أو الوالدين بُت لنزاع اما متماسكة غَت اسرىم اجملرمُت من % 31 مابُت

 من االطفاؿ اختطاؼ إذل يلجؤوف قد بتارل و ادلاؿ لتحصيل سبل اغلاد إذل هبم يدفع اف شأنو من  لألفراد ادلعيشي

 ، اجلرؽلة ارتكاب على األفراد تشجيع يف تأثَت ذلا  اجلغرافية البيئة اف االشارة ذبدر كما .   للفدية طلبا الغنية األسر

                                                 
 2011 ،1 ط ،الرياض، االمنية للعلـو العربية نايف ،جامعة االطفاؿ من البشري التهريب ،ضحايا احلريب سليم بن خالد   

 236 ص .
 172 ص ، 1991 بَتوت، اجلامعية، الدار ،"العلمية وتطبيقاتو أسسو:اجلنائي النفس علم" عيساوي، زلمد الرمحن عبد  

10 
 .96 ص ، 2000 ، 1ط االردف، ، الدولية العلمية الدار ، العقاب علم و االجراـ عاـ ، صاحل نبيو    
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 يف اجلرؽلة معدالت تقل بينما ، عليهم القبض صعوبة و اجملرموف اختفاء لسهولة الوعرة اجلبلية ادلناطق يف اجلرائم فتكثر
 .عليهم والقبض تعقبهم صعوبة و اجملرمُت اختفاء لصعوبة الودياف و كالسهوؿ ادلنخفضة ادلناطق

 اف ''الباحثوف أجراىا اليت راسات الد اكدت حيث اجملرمُت انتاج يف كذلك دور ذلا ادلدرسية البيئة اف صلد كما

 معلميو من يتلقاىا اليت ادلعاملة سوء نتيجة ىذا يكوف ،و ادلدرسية البيئة مع التكيف يستطعوا ال من ىم اجملرموف اغلب

 التحصيل ضعف و التغيب كثرة و احلضور يف االنتظاـ عدـ و الفشل و كاذلروب رؼ ا االنح مظاىر عليو فتبدوا ،

 كاف ،فإذا بسلوكهم يتأثر فسلوكو الفرد سلوؾ يف الرفاؽ مجاعة دور كذلك االحباث اثبتت كما '' . الرسوب و الدرسي

 ثقافة اشكاؿ كل من تبثو ما و اذلوائيات انتشار اف كما''  اجملموعة إذل انقياده يف قويا احتماؿ كاف سوي غَت سلوكهم

 . االختطاؼ ظاىرة تفشي يف تساىم اجلرؽلة و العنف

 االستقرار عدـ اف حبيث للجرؽلة تدفع اليت العوامل اىم من تعترب االجتماعية التغَتات اف بالذكر اجلدير من و''

 مستويات إذل االفراد من البعض تعرض التغَتات ذلذه ادلصاحبة التقليدية االجتماعية الضوابط ضعف و القضائي

 .  االجراـ يف يتسبب اف شانو من ىذا و االجتماعي السلوؾ من متضاربة

 '' الطفل '' بالضحية الخاصة اإلجتماعية العوامل  -5-2

 تعيشها اليت الصعبة االجتماعية الظروؼ إذل ترجع االطفاؿ االختطاؼ ظاىرة اف االجتماع علم يف ادلختصوف يرى

 االطفاؿ اختطاؼ ظاىرة وقوع يف دور ذلا اليت و باألسرة ادلرتبطة العوامل من و االستقرار و االمن انعداـ و اجملتمعات

 احد غياب أو ىجر اف الدراسات اثبتت حيث '' االسري التفكك و ادلعيشي ادلستوى تدين وكذا االسرة حجم كرب صلد

 وىذا االسرة داخل االمن انعداـ من حالة تكوين على تعمل االسرة داخل اخلالفات و الشجارات كثرة و االسرة افراد

 لعمليات سهلة فريسة غلعلو شلا البيت خارج وقتو معظم قضاء بالتارل و ملجأ عن االسرة خارج للبحث الطفل يدفع ما

 . االختطاؼ

 يدفع شلا واالنتقاـ باحلقد الشعور إذل تؤدي اجلَتاف و األقارب و االىل و األسرة أفراد بُت العالقات يف التوتر اف كما

 اف كما '' . ادلناؿ السهلة الضحية ىو احلالة ىذه يف الطفل يكوف و االختطاؼ طريق عن اخلالفات ىذه تسوية إذل هبم

 ارتفع فكلما ، اخلصوص وجو على الطفل و عموما االسرة افراد على سلبا ينعكس لألسرة ادلتدين التعليمي للمستوى

 لألسرة التعليمي ادلستوى تدىن كلما و للجرؽلة كضحايا اطفاذلا وقوع إمكانية قلت كلما لألسرة التعليمي ادلستوى

  '' اجلرؽلة كضحايا اطفاذلا وقوع إمكانية زدادت ا كلما

                                                 
 ،1ط ، الرياض ، التدريب و االمنية  للدراسات العريب بادلركز النشر ،دار االجرامي السلوؾ تفسَت يف احلديثة النظريات ، السادسة العلمية الندوة احباث   

 11.1 ص ،1957
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 مسافات قطع إذل االطفاؿ يدفع شلا البيت و ادلدرسة بُت ادلسافة بعد صلد ادلدرسية بالبيئة ادلرتبطة العوامل من و

 مورست اليت العنف اعماؿ و االختطاؼ حاالت ىي ،فكثَتة لالختطاؼ عرضة غلعلهم شلا بادلدرسة لاللتحاؽ كبَتة

 طرؼ من ادلدرسة داخل االنضباط و  ادلراقبة قلة و التسيب اف كما . ادلدرسة إذل طريقهم يف ىم و االطفاؿ على

 احلصص اثناء التلميذ معاقبة أو االستاذ تغيب اثناء إما ذلك يكوف و لالختطاؼ عرضة االطفاؿ من غلعل ادلسئولُت

 .  الصف خارج بطرده  الدراسية

 : الجزائر في االطفال اختطاف واقع -6

 تتعُت إذا حيث ، عليو دخيلة طاىرة أهنا العلم مع اجلزائري اجملتمع وسط يف واسعا تطورا االختطاؼ ظاىرة عرفت

  خيالية بأرقاـ سنة إذل سنة من تضاعفت األعداد أف صلد حيث عرفتو الذي للتوسع لتفاجئنا لذلك الرمسية األرقاـ

 بالعشرية عرؼ ما مع السيما اجلزائر تاريخ عرفها اليت بالتطورات مقارنة ضخمة أرقاـ ىي و ىذه األرقاـ نتتبع وعندما

 .السوداء

 يف خاصة متصاعدا منحنا ترسم االختطاؼ عمليات من جعلت اليت الدوافع و العوامل إذل البحث إذل دعيي ىذا و
 أف صلد البلد ىذا يف االختطاؼ عمليات شهدهتا اليت التطورات نتبع عندما  .العشرين القرف بدايات مع األخَتة اآلونة

 :أف تغمد الرمسية األرقاـ

 . اختطاؼ عملية يعادؿ وىذا واحد شهر يف سبت اختطاؼ حالة 28 تسجيل شهدت 2000 سنة *

 .استهدافا أكثر ىن الفتيات أف نرى ومنو يـو كل فتاة 71 منهم حالة 117 اختطاؼ تسجيل مت 2002 سنة *

 اختطاؼ حالة 41 سجلت ادلختصة ادلصاحل أف غَت ،168 ليصل تضاعف قد ىذا األطفاؿ عدد فاف 2004 سنة يف أما*

 .2008 عاـ من األوذل أشهر ربعةاأل غضوف يف سبت

 يزيد شلا.تضاعف قد العدد أف 2002و 2000 سنة صلد حبيث مذىال تطورا عرفت األرقاـ ىذه أف شك دوف ومن *

.  باخلطر ينذر أمر وىو مرات مخسُت عن

 .جديدة تطاؼاخ حالة 45 ب تقدر بزيادة يتطور الرقم أف صلد فإننا 2004 سنة مع الظاىرة استفحاؿ قارنا ما وإذا*

 سنة ادلاضي جانفي شهر خالؿ األطفاؿ منهم اختطاؼ حالة 14 تسجيل إذل تشَت األمن مصاحل إحصائيات واف*

 لالعتداء رلملهم يف تعرضوا الضحايا أف ادلصاحل ذات وأضافت أسرىم إذل عادوا ، ذكور 5 و بنات 9 بينهم من 2008

  . اجلنسي

 مصاحل سبكنت والذين ، 2007و 2006 عامي خالؿ اختطافهم مت الذين األطفاؿ عدد أف ادلصاحل نفس وأوضحت*

                                                 
 .69 ص ،1992 ، اجلزائر للكتاب، الوطنية ادلؤسسة ، اجلزائري التشرعي يف االحداث جنوح ، قوامسية القادر عبد زلمد  
.  االطفاؿ اختطاؼ حوؿ احصائيات ، الوطٍت لالمن العامة ادلديرية ، الشعبية الدؽلقراطية اجلزائرية اجلمهورية    
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 متواصل تناـ يف الظاىرة أف علما وإناث ذكور بُت ما ، طفل 252 ، للعدالة سلتطفيهم وتفديهم عليهم العثور من الشرطة

 وىو ، 2006 يف ىماختطاؼ مت 108 مقابل 146 ادلختطفُت عدد بلغ حيث ، 2007 سنة يف ادلسجلة الزيادة ذلك ودليل ،

 ، األخَتتُت السنُت خالؿ فتاة 182 بعدد عرضة األكثر ىن الفتيات أف علما ، إضافية اختطاؼ حالة 38 يعٍت ما
 إذل و 2001 سنة منذ ، أنو األمنية اإلحصائيات وأضافت ، االغتصاب و اجلنسي التعدي يف يتمثل األساسي والغرض

 2013 و 2012 سنة يف أما ، سنوات العشر و الست بُت أعمارىم تًتاوح فلط 841 اختطاؼ مت ، ادلاضية السنة غاية

 اجلزائرية االسر داخل حقيقيا ىاجسا تشكل عادت حىت بسرعة انتشرت حيث جديدا منحٌت الظاىرة ىذه عرفت فقد

.  صاخبة اعالمية ضجة احدثوا الذين اخل.... ىاروف و سندس و شيماء اختطاؼ مع خاصة

:  االطفال اختطاف على المترتبة بيةالسل  االثار -7

 الشعورو النفس يف الثقة ضعف عنو ينتج  لالختطاؼ الطفل تعرض جراء تنجم اليت و فيها مرغوب الغَت االثار من 

 اللذين خاصة الداخلي الصراع و النقص و بالعجز الشعور و  القلق اذل باالضافة العدواف اذل ادليل و باالحباط

 ضحايا طفاؿاأل على أجريت اليت الدراسات نتائج كشفت لقدؼ . اجلنسي التحرش و لالغتصاب يتعرضوف

 يعرؼ فيما آثارىا تتبدى قد اليت اإلساءة صدمة يف بؤرهتا تكمن ادلعادل واضحة إكلينيكية صورة عن  االختطاؼ

 الشديد اخلوؼ)  مثل األعراض من متالزمة يف يظهر اضطراب وىو األطفاؿ عند الصدمة بعد ما ضغوط باضطراب

 عن وملحة متكررة ذكريات أو ادراكات أو أفكار أو ذىنية صور ووجود ادلستقر غَت أو ادلضطرب والسلوؾ واذللع

 وصعوبات الًتكيز وصعوبة الزائدة واالستثارة االنسحايب والسلوؾ النـو أثناء(  الكوابيس)  ادلزعجة واألحالـ الصدمة

 النفسية الصحة على التأثَت ونشطة قائمة تظل ختطاؼاإل صدمة عن الناذبة كيةلسلووا النفسية ادلشكالت إف.  النـو

 غريبة عادات وتشمل وغريبة شاذة سلوكيات معها يعيش والطفل الطفل مع تعيش والصدمة كخربة بقيت ألهنا للطفل

 ادلؤدلة للمنبهات أو االستجابة عن والعجز الذىٍت النمو يف واضطراب االجتماعي والسلوؾ والنـو والشرب األكل يف

 والشك الذات ولـو واخلوؼ والكبت واإلنكار الغضب تتضمن انفعالية أعراض األطفاؿ ىؤالء لدى ر يظو كما

.  والبالدة بالذنب والشعور الذات تقدير واطلفاض بالعجز والشعور

 الخاتمة

 ادلؤسسات فعلى اجملتمع استقرار و امن على السلبية آثارىا إذل بالنظر اذلامة القضايا من االطفاؿ اختطاؼ ظاىرة

 على تعديالت ادخاؿ و تكييف اجلزائري ادلشرع على يتوجب كما سلاطرىا، إزاء التوجيو و التوعية الرمسية غَت و الرمسية

 نفسو لو تسوؿ من كل حق يف مشددة جديدة مواد إقرار أو تعديالت ادخاؿ خالؿ من اجلزائري العقوبات قانوف

                                                 
   
. 230 ص ، سابق رلع ، جزار الزىراء فاطمة   
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 كما ، الظاىرة ذلذه حد لوضع التخفيف ظروؼ من االستفادة يف احلق عدـ مع ، االطفاؿ فئة االختطاؼ أو االعتداء

 . اجملتمع و الفرد على اضرارىا و الظاىرة ىذه دبخاطر التعريف و التوعية ضرورة االعالميُت على يتوجب

:   المراجع قائمة -

.  ،دت9 بَتوت،ط ، الصادر دار ، العرب ،لساف منظور ابن زلـر بن زلمد الدين مجاؿ الفضل ايب -1

 ،دورة افريقيا يف االطفاؿ اختطاؼ عن االنساف حلقوؽ السامية ادلتحدة األمم مفوضة تقرير ، ادلتحدة األمم -2

 2113 ،مارس2 ،بند4

 .40 ص ، اجلزائري العقوبات قانوف ، الشعبية الدؽلقراطية اجلزائرية اجلمهورية -3

 قانوف يف ماجستَت رسالة ،(  اجلنسي التحرش ، االغتصاب) القاصر ضد ادلرتكبة اجلنسية اجلرؽلة ، نياؼ أماؿ -4

.  2013 ،1 قسنطينة جامعة ، اجلنائية العلـو و العقوبات

 ، ،الرياض االمنية للعلـو العربية نايف ،جامعة االتفاقيات و القوانُت يف باألطفاؿ االذبار ذبرًن ، السيد زلمد -5
2009 . 
 . 2010 ، الرياض ، االمنية للعلـو العربية نايف جامعة ، األطفاؿ إيذاء ، الرمحن عبد بنت منَتة سعود آؿ   -6

.  1979 ، السوداف إذل ادلتحدة االمم بعثة االنساف حقوؽ حدة ،و الطفل حقوؽ اتفاقية ، ادلتحدة األمم -7

  جامعة ، العقاب علم و االجراـ علم يف ماجستَت رسالة ، االشخاص اختطاؼ جرؽلة ، جزار الزىراء فاطمة -8 

. 2013 ، باتنة خلضر احلاج

 . 2004 ،1 ط ، التوزيع و للنشر الوارؽ ، االجتماعي الضبط ، صاحل مصلح -9

 ، ،الرياض األمنية للعلـو نايف اجلزائرية،جامعة الثانوية ادلدارس يف التالميذ لدى ،العنف دريدي بن أمحد فوزي -10
2011  .
 ط ،الرياض، االمنية للعلـو العربية نايف ،جامعة االطفاؿ من البشري التهريب ،ضحايا احلريب سليم بن خالد -11

1، 2011 

.  1991 بَتوت، اجلامعية، الدار ،"العلمية وتطبيقاتو أسسو:اجلنائي النفس علم" عيساوي، زلمد الرمحن عبد -12

.  2000 ، 1ط االردف، ، الدولية العلمية الدار ، العقاب علم و االجراـ عاـ ، صاحل نبيو    -13

 العريب بادلركز النشر ،دار االجرامي السلوؾ تفسَت يف احلديثة النظريات ، السادسة العلمية الندوة احباث -14

. 1957 ،1ط ، الرياض ، التدريب و االمنية  للدراسات

 1992 ، اجلزائر للكتاب، الوطنية ادلؤسسة ، اجلزائري التشرعي يف االحداث جنوح ، قوامسية القادر عبد زلمد -15

. االطفاؿ اختطاؼ حوؿ احصائيات ، الوطٍت لالمن العامة ادلديرية ، الشعبية الدؽلقراطية اجلزائرية اجلمهورية -16


