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إشكال الملتقى

ّ،ميتازّبالرقةّسواءّيفّكيانهّاملاديّأوّاملعنويّ،وهوّماّجيعلهّحيظىّخبصوصيةّمنّحيثّ
ّ
يعدّ ّالطفلّخملوقا ّبريئا ّضعيفا
الرعايةّوالعنايةّعلىّمجيعّاألصعدةّاالجتماعيةّ،واالقتصاديةّوالفكريةّواألخالقيةّوالنفسيةّ...
ّ

هذه ّاخلصوصية ّاليت ّحضيت ّباهتمام ّالشريعة ّاالسالمية ّمبتختل ّمصادهها؛ ّالقرآن ّالكرميّ ،والسنة ّالنبوية ّالشريفةّ،

واجتهاداتّالفقهاء...منّخاللّوضعّأحكامّتكفلّاحلقّيفّاحلياةّ،واحلقّيفّالرعايةّاملاديةّوالنفسيةّ،...وكذاّالشرائعّالوضعيةّ
اليتّعنيتّحبقوقّالطفلّ،إن ّعلىّاملستوىّالدويلّأوّالوطين؛ ّولعل ّأبرزّاملواثيقّالدولية اتفاقية األمم المتح ّدة لحقوق الطفل

لسنة  ،0191والميثاق االفريقي لحقوق الطفل لسنة ّ .0111أماّعلىّاملستوىّالوطينّفقدّأصدهّاملشرعّاجلزائريّالعديدّ
منّالنصوصّالقانونيةّاليتّتعىنّبالطفلّوحقوقه ّالدستوهيةّ،السيماّقانون حماية الطفل رقم  02-07المؤرخ  07جويلية

 ،2107القانون رقم  ،12-72المتعلّق بحماية الطفولة والمراهقةّ ،وغريمها ّ(قانون ّاألسرةّ ،القانون ّالتوجيهي ّللرتبيةّ
الوطنيةّ،قانونّالعملّ،قانونّمحايةّالصحةّوترقيتهاّ،قانونّالضمانّاالجتماعيّ.)...
ولكن ّكثريا ّما ّتتعرض ّهذه ّاحلقوق ّالنتهاكاتّبصوه ّخمتلفةّ ،وبدهجات ّمتفا ّوتة ّاخلطوهةّّ ،وخاصة ّيف ّظل ّالنزاعاتّ
ّ
اإلههابيةّ،وهوّماّهصدّاملشرعّالدويلّواجلزائريّلتجرميهّومكافحتهّالعديدّمنّاألحكامّ،غريّأن ّاجلرائمّ
ّ
املسلحةّ،واالعتداءات ّ
املقرتفة ّضد ّاألطفال ّما ّفتئت ّيف ّاالنتشاهّ ،ألغراض ّخمتلفةّ ،سواء ّتعلق ّاألمر ّباالعتداء ّعلى ّالكيان ّاملاديّّ ،أو ّاملعنويّّ
واألخالقيّّ،كجرائمّالقتلّ،والعن ّ،واالختطافّواالستغاللّاجلنسيّواالقتصاديّّ،واالتّاهّباألعضاءّالبشريةّ...
فاجلرائمّاملاسةّباألطفالّكانتّوالتزالّحملّاهتمامّمنّقبلّاجملتمعّالدويلّوالوطينّبرمّتهّ،بعامّتهّ،ومثّقفيهّعلىّاختالفّ
ّ
توجهاهتمّ ،وباخلصوص ّيف ّاجلزائر ّاليت ّشهدت ّاستفحاال ّهلذه ّالظاهرة ّالسيما ّاختطاف ّاألطفال؛ ّإذ ّأصبحت ّحتتل ّمرتبةّ
متقدمة ّبني ّالدول ّالعربية؛ ّفعائالت ّكثرية ّفقدت ّفلذات ّأكبادها ّبسبب ّاالعتداءات ّاجلنسيةّ ،أو ّتصفية ّاحلساباتّ ،أوّ
االبتزازاتّاملاليةّ...هذاّماّجعلّناقوسّاخلطرّيدّقّ،ويثريّالغضبّواالستهجانّلدىّاجملتمعّاجلزائريّ،وتعالتّأصواتّاملطالبةّ
بضروهةّتشديدّالعقوباتّعلىّهؤالءّاجملرمنيّاملنتهكنيّللرباءةّ،السيماّتطبيقّعقوبةّاإلعدامّ.
وحننّمنّخاللّهذاّامللتقىّسنحاولّالرتكيزّعلىّظاهرةّاإلجرامّضدّاألطفالّ،يفّهؤيةّتشريعيةّمتكاملةّ،تلقيّبظالهلاّ
ّ
علىّخمتل ّالقواعدّالقانونيةّاملرتبطةّبالظاهرةّ،علىّاختالفّجماالهتاّومصادههاّ،وذلكّبغيةّالوصولّإىلّاالجابةّعنّاالشكالّ
العام،
التايل ّ:ما هي السبل الكفيلة بالوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم؟ وكيف يمكن للنصوص الجزائية تحقيق الردع ّ
مواجهة لتنامي الظاهرة اإلجرامية ضد األطفال؟ ّ

وإنّكناّنوقنّبأن ّمحايةّالطفلّمنّمجيعّالنواحيّ-وباخلصوصّجزائياّ -هيّمهمةّاجملتمعّالدويلّ ّعامةّ،ومهمةّالدولّ
ّ
خاصةّ،غريّأّناّليستّقاصرةّعلىّمؤسساتّالدولةّفقطّ،وإّناّهيّمهمةّاجملتمعّجبميعّفئاتهّبدءاّمنّاألسرةّ،مروهاّباملدهسةّ،
وصوالّلألئمةّ،وهجالّاالعالمّواحلقوقينيّواملثقفنيّ،وغريهمّ.
ّ

وتتمثلّاألهدافّالرئيسيّةّهلذاّامللتقىّفيماّيليّ:
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 حتديدّمفهومّاجلرائمّاملرتكبةّضدّاألطفال.
 حتديدّأسبابّتناميّالسلوكّاإلجراميّّضدّاألطفالّ،وآثاههّعلىّاألطفالّواجملتمع.
 حتديدّأهمّالصوهّاخلاصةّللجرائمّاملاسّةّباألطفال.
 حتديدّوسائلّمكافحةّاجلرائمّضدّاألطفالّاملقرهةّيفّالشريعةّاالسالميةّ،والتّشريعّالوضعيّّالدويلّّوالوطينّ.
 تبيانّأسبابّالقصوهّالتشريعيّيفّحتقيقّالردعّالعامّلإلجرامّضدّاألطفالّ،واقرتاحّالتّعديالتّالكفيلةّبتداهكّذلك.
إعطاءّتصوهّإلسرتاتيجيةّمتكاملةّملكافحةّظاهرةّاإلجرامّضدّاألطفال.
ّ

محاور الملتقىّ

بغيةّاإلجابةّعنّاإلشكالّاملطروحّيفّامللتقىّ،وحتقيقّأهدافهّنقرتحّاحملاوهّالتالية:
األولّ:
المحور ّ

الماسة باألطفال.
اإلطار المفاهيمي للجرائم ّ

بين الشريعة االسالمية ،والتشريعات الوضعية (الدولية والداخلية)
املقصودّبالطفلّكمحلّللجرمية.
ّ
 حتديدّ
 حتديدّاألفعالّاملوصوفةّباجلرائمّاملاسّةّباألطفال.
 حتديدّأسبابّالظواهرّاالجراميةّضدّاألطفالّوعواملّتناميها.
 حتديدّاآلثاهّالسلبيةّللظواهرّاإلجراميةّعلىّاألطفالّخاصةّ،واجملتمعّبصفةّعامة.

المحور الثاني:

الماسة باألطفال
صور الجرائم ّ

 جرائمّالقتلّاملرتكبةّضدّاألطفالّ(خاصّةّاألطفالّحديثيّالعهدّبالوالدة)،

 جرائمّالعن ّاملاديّضدّاألطفالّ(الضربّواجلرحّ،العن ّاألسريّ،العن ّاملدهسي،)...
 جرائمّاختطافّواحتجازّاألطفال،
 جرائمّاالتّاهّباألطفالّوبأعضائهمّالبشرية،
مهالّاألسريّ(تركّاألسرةّ،اإلمهالّاملاديّّواملعنويّ).
ّ
 جرائمّاإل
 جرائمّخمالفةّأحكامّاحلضانة،
 جرائمّطمسّهويةّالطفلّاملولود.
خاللّبواجبّالتلقيحّ،وعدمّتقدميّالرعايةّالصّحيّةّالالّزمةّلألطفال،
ّ
 جرائمّاإل
 جرائمّالغشّّيفّاملوادّاالستهالكيةّاملوجهةّلألطفالّ(املوادّالغدائيةّوالطبيةّوالصيدالنيّة.)...
 جرائمّاالعتداءّاجلنسيّّعلىّاألطفالّ(هتكّالعرضّ،والفعلّاملتخلّباحلياءّ،واالستغاللّيفّالدعاهةّ،واالستغاللّاجلنسيّّيفّ
املوادّاالباحيةّعربّوسائلّاالعالمّوشبكةّاالنرتنيت).
 جرائمّاالستغاللّاالقتصاديّّلألطفالّ(جرائمّتشغيلّاألطفالّ،واستغالهلمّيفّالتسول.)...
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 جرائمّتوجيهّاألطفالّحنوّاالحنرافّواجلنوحّ(توجيهّاألطفالّحنوّاهتكابّاجلرميةّّ،واستغالهلمّمنّقبل ّالشبكاتّاالجراميةّ،
توجيهّاألطفالّحنوّإدمانّاملتخدهاتّواملشروباتّالكحولية.)...
 جرائمّتعريضّاألطفالّللتخطرّاملاديّّأوّاملعنويّ.

 اجلرائم ّاملرتكبة ّضد ّاألطفال ّذوي ّالظروف ّاخلاصة ّكاألطفال ّاملعاقنيّّ ،وأطفال ّالشّواهعّ ،واألطفال ّالالّجئنيّّ ،واألطفالّ

ضحاياّالنزاعاتّاملسلحة...
المحور الثالث:
الماسة باألطفال
وسائل مكافحة الجرائم ّ

بين التشريع الداخلي والتشريع الدولي ،والشريعة االسالمية
الماسة باألطفال.
أوال :الوسائل الوقائية لمكافحة الجرائم ّ
ّ

 دوهّاألسرّواألولياءّ،واملداهسّ،واملساجدّ،وهجالّالدّينّ،واجملتمعّاملدينّ،وغريهاّ،يفّمحايةّالطفلّمنّاجلرائمّاملاسةّبكيانهّ،
ّودوهّالدولةّمنّخاللّخمتل ّمؤسساهتاّمثلّاهليئةّالوطنيةّحلمايةّ ّوترقيةّالطفولةّ،مصاحلّالوسطّاملفتوحّ،مؤسّساتّالرعايةّ
واحلمايةّاالجتماعيّةّللطفولةّ،مؤسساتّالتّكفلّالصحيّوالنفسيّ...
 دوهّهجالّاألمنّالوطينّيف ّحماهبةّاجلرائمّاملاسةّباألطفال ّ(جدوى ّمشروع ّاالتفاقيةّبنيّوزاهةّالرتبيةّالوطنيّةّواملديريةّالوطنيّةّ
لألمنّالوطينّووسائلّالرقابةّوالتفتيشّملكافحةّاجلرائمّضدّاألطفالّيفّاملداهسّالسيماّالعن ّاملدهسي).
 دوهّمؤسساتّاإلعالمّوالصحافةّيفّمكافحةّاجلرائمّاملرتكبةّضدّاألطفال.
 دوه ّهيئات ّاجملتمع ّالدويل ّيف ّالوقاية ّمن ّاجلرائم ّاملرتكبة ّضد ّاألطفال ّ(منظمة ّاألمم ّاملتحدةّ ،منظمة ّاليونسي ّ،
واليونسكوّ،ومنظمةّالعملّالدوليةّ،منظمةّالصحةّالعامليةّ،املنظماتّاإلقليمية.)...
 الوقايةّمنّاجلرائمّضدّاألطفالّعلىّضوءّأحكامّالشريعةّاإلسالمية.
الماسة باألطفال.
ثانيا :الوسائل الردعية لمكافحة الجرائم ّ

 األحكامّالدستوهيةّلتحقيقّالردعّالعامّيفّجمالّاإلجرامّضدّاألطفالّ(قراءةّيفّالدستوهّاجلزائريّاجلديد).
ّ األحكام ّاجلزائية ّاملقرهة ّيف ّخمتل ّالقوانني؛ ّقانون ّمحاية ّالطفلّ ،قانون ّالعمل ّوالضمان ّاالجتماعيّّ ،والصّحةّ
واالستهالك...وحتقيقّالردعّالعامّيفّجمالّاإلجرامّضدّاألطفال.
 األحكام ّاجلزائية ّاملقرهة ّيف ّقانون ّالعقوبات ّ ّ ،وقانون ّاإلجراءات ّاجلزائيةّ ،وحتقيق ّالردع ّالعامّّ ّ ،ودوه ّالقاضي ّاجلزائيّ ّيفّ
تكريسهّ(السيماّمنّخاللّحسنّتأسيسّاالقتناعّاجلزائيّّإلصداهّاألحكامّضدّمرتكبّّاجلرائمّضدّاألطفال.)...
 دوهّهيئات ّمكافحة ّوقمع ّاجلرمية ّيف ّحتقيق ّالردع ّالعام ّ(ضباط ّالشرطة ّالقضائيةّ ،والشرطة ّالعلميةّ ،والطب ّالشرعي ّيفّ
الكش ّعنّاجلرائمّاملاسةّباألطفالّ،وإثباهتا.)...
 الظروف ّاملشددة ّللعقوبات ّاملقرهة ّملرتكبّ ّاجلرائم ّضد ّاألطفال ّ(أسسهاّ ،ومدى ّفعاليتها)ّ ّ ،وتطبيق ّعقوبة ّاإلعدام ّعلىّ
مرتكبّّاجلرائمّاملاسةّباألطفالّيفّاجلزائرّبنيّالتّأييدّواملعاهضةّ.
 دوهّالتعاونّالدويلّّواإلقليميّّيفّقمعّاجلرائمّاملقرتفةّضدّاألطفالّ(اهليئاتّالدوليةّواإلقليميةّ،األنرتبول.)...
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شروط المشاركة في الملتقى
 )0يجب أن تكون المداخلة في حدود  07صفحة على األكثر ،وفي أحد محاور الملتقى،
 )2تكتب المداخالت طبقا لألصول العلميّة والمنهجية المتعارف عليها،

 )2تكتب المداخلة بخط ( Traditional Arabicحجم  )02بالنسبة للمداخالت باللّغة العربية
وبخط ( Times New Romanحجم  )01بالنسبة للمداخالت باللّغة األجنبية مع وضع الهوامش

في آخر المداخلة،

 )1يجب أن تكون المداخلة المق ّدمة حديثة ،ولم يسبق وأن ق ّدمت لملتقيات أخرى ،أو نشرت في
دوريات علميّة،
 )7تدرج بيانات الباحث إجباريا رفقة الملّخصات (االسم واللّقب ،والرتبة العلمية ،والوظيفة ومكانها،
ورقم الهاتف ،والبريد االلكتروني).
رزنامة إرسال المشاركات
 )0آخر أجل إلرسال الملّخصات 17 :جويلية .2102

للرد على الملّخصات 12 :سبتمبر .2102
 )2آخر أجل ّ
 )2آخر أجل إلرسال المداخالت 12 :أكتوبر .2102

ترسل المداخالت على العنوان االلكتروني التاليّ seminaireenfant@gmail.com ّ:
مالحظة :تخضع جميع الملّخصات والمداخالت للتحكيم العلمي من أجل الموافقة عليهاّ.
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