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 إشكال الملتقى
ّكيانهّاملاديّأوّاملعنوي،ّوهوّماّجيعلهّحيظىّخبصوصي ةّمنّحيثّ،ّميتازّبالرّ اضعيفّئابريّاالطفلّخملوقّيعدّ   قةّسواءّيف

ّ...الرعايةّوالعنايةّعلىّمجيعّاألصعدةّاالجتماعية،ّواالقتصاديةّوالفكريةّواألخالقيةّوالن فسي ة

ّّ ّاالسالمية ّالشريعة ّاليتّحضيتّباهتمام ّاخلصوصي ة ّالشريفة،ّّ؛تختل ّمصادههامبهذه ّالنبوي ة ّوالسن ة ّالكرمي، القرآن
الشرائعّالوضعيةّّوكذا،ّ...الرعايةّاملاديةّوالنفسي ةيفّمنّخاللّوضعّأحكامّتكفلّاحلقّيفّاحلياة،ّواحلقّ...واجتهاداتّالفقهاء

اتفاقية األمم المتحّدة لحقوق الطفل  وليةولعل ّأبرزّاملواثيقّالدّعلىّاملستوىّالدويلّأوّالوطين ؛ّإنحبقوقّالطفل،ّاليتّعنيتّ
أم اّعلىّاملستوىّالوطينّفقدّأصدهّاملشر عّاجلزائريّالعديدّّ.0111، والميثاق االفريقي لحقوق الطفل لسنة 0191لسنة 

 جويلية 07المؤرخ  02-07قانون حماية الطفل رقم السي ماّالدستوهية،ّّمنّالنصوصّالقانونيةّاليتّتعىنّبالطفلّوحقوقه
ّاألسرة،)ّوغريمهاّ، المتعّلق بحماية الطفولة والمراهقة،12-72، القانون رقم 2107 ّللرتبيةّّقانون ّالتوجيهي القانون
ّ...(.الضمانّاالجتماعي،ّقانونّوترقيتهاّالصحةمحايةّقانونّالعمل،ّقانونّّالوطنية،

ّوبدهجاتّمتفاّوّ ّخمتلفة، ّاحلقوقّالنتهاكاتّبصوه ّتتعر ضّهذه ّما ّكثريا ّّوولكن ّاخلطوهة، ّيفتة ّالنزاعاتّّخاص ة ظل 
ّاجلرائمّاإلههابية،ّّوّاملسل حة،ّواالعتداءات هوّماّهصدّاملشر عّالدويلّواجلزائريّلتجرميهّومكافحتهّالعديدّمنّاألحكام،ّغريّأن 

ّ ّما ّاألطفال ّضد ّيفاملقرتفة ّباّفتئت ّاألمر ّتعل ق ّسواء ّألغراضّخمتلفة، ّاملاديّ االنتشاه، ّالكيان ّعلى ّاملعنويّ العتداء ّأو ،ّ

ّواالقتصاديّ واألخالقيّ  ّكجرائمّالقتل،ّوالعن ،ّواالختطافّواالستغاللّاجلنسي  ّ...اهّباألعضاءّالبشرية،ّواالتّ ،

ّكانتّوالتزالّحمل ّاهتمامّمنّقبلّاجملتمعّّ قفيهّعلىّاختالفّثّ ته،ّومته،ّبعامّ برمّ الدويلّوالوطينّفاجلرائمّاملاس ةّباألطفال
ّوباخلص ّاليتّشهدتتوجهاهتم، ّاجلزائر ّّوصّيف ّأصبحتّحتت ل ّإذ ّاختطافّاألطفال؛ ّالسي ما ّالظاهرة ّهلذه مرتبةّاستفحاال

ّالعربية؛ ّالدول ّبني ّأكبادهّمتقد مة ّفلذات ّفقدت ّكثرية ّاجلنسي ةّافعائالت ّاالعتداءات ّاحلساباتّ،بسبب ّتصفية أوّّ،أو
لدىّاجملتمعّاجلزائري،ّوتعالتّأصواتّاملطالبةّّواالستهجانّلغضباق،ّويثريّهذاّماّجعلّناقوسّاخلطرّيدّ ّ...االبتزازاتّاملالية
ّ.،ّالسي ماّتطبيقّعقوبةّاإلعداماملنتهكنيّللرباءةّالعقوباتّعلىّهؤالءّاجملرمنيبضروهةّتشديدّ

اّتلقيّبظالهلّجرامّضدّاألطفال،ّيفّهؤيةّتشريعيةّمتكاملة،تقىّسنحاولّالرتكيزّعلىّظاهرةّاإلوحننّمنّخاللّهذاّامللّ
الوصولّإىلّاالجابةّعنّاالشكالّّوذلكّبغية،ّومصادههاّعلىّاختالفّجماالهتااملرتبطةّبالظاهرة،ّالقانونيةّّعلىّخمتل ّالقواعد

ّالتايل ، كيف يمكن للنصوص الجزائية تحقيق الردع العامّ ما هي السبل الكفيلة بالوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم؟ و :
ّ ؟ضد األطفال ميةاإلجرامواجهة لتنامي الظاهرة 

ّكن اّنوقنّبأّ ّمحايةّالطفلّمنّمجيعّوإن عام ة،ّومهم ةّالدولّّاجملتمعّالدويلّ مهم ةّهيّّ-وباخلصوصّجزائيا-النواحيّن 
اّليستّ اّهيّمهم ةّاجملتمعّجبميعّفئاتهّبدءاّمنّاألسرة،ّمروهاّباملدهسة،ّفقطّالدولةّمؤس ساتّقاصرةّعلىخاص ة،ّغريّأّن  ،ّوإّن 

ّ.،ّوغريهمواحلقوقينيّواملثقفنيّئمة،ّوهجالّاالعالموصوالّلأل

ّ:ذاّامللتقىّفيماّيليةّهلالرئيسيّ هدافّاألوتتمث لّّ
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 حتديدّمفهومّاجلرائمّاملرتكبةّضدّاألطفال. 
  ّّوآثاههّعلىّاألطفالّواجملتمعضدّاألطفالّحتديدّأسبابّتناميّالسلوكّاإلجرامي،. 
  ّةّباألطفالحتديدّأهم ّالصوهّاخلاص ةّللجرائمّاملاس. 
  ّوالوطينّ ّالدويلّ ّشريعّالوضعيّ حتديدّوسائلّمكافحةّاجلرائمّضدّاألطفالّاملقر هةّيفّالشريعةّاالسالمية،ّوالت. 
 ّعديالتّالكفيلةّبتداهكّذلكضدّاألطفال،ّواقرتاحّالتّ ّلإلجرامتبيانّأسبابّالقصوهّالتشريعيّيفّحتقيقّالردعّالعام. 
  ّإلجرامّضدّاألطفالاّظاهرةملكافحةّّمتكاملةّإلسرتاتيجيةهّإعطاءّتصو. 

ّمحاور الملتقى
 :امللتقى،ّوحتقيقّأهدافهّنقرتحّاحملاوهّالتاليةّجابةّعنّاإلشكالّاملطروحّيفبغيةّاإل

ّ:المحور األّول
 .اإلطار المفاهيمي للجرائم الماّسة باألطفال

 (الدولية والداخلية)بين الشريعة االسالمية، والتشريعات الوضعية 
 ّكمحل ّللجرميةاملقصودّبالطفلّّحتديد. 
  ّةّباألطفالحتديدّاألفعالّاملوصوفةّباجلرائمّاملاس. 
 حتديدّأسبابّالظواهرّاالجراميةّضدّاألطفالّوعواملّتناميها. 
 حتديدّاآلثاهّالسلبيةّللظواهرّاإلجراميةّعلىّاألطفالّخاص ة،ّواجملتمعّبصفةّعام ة. 

  :المحور الثاني
 صور الجرائم الماّسة باألطفال

 ّ(ةّاألطفالّحديثيّالعهدّبالوالدةخاصّ )جرائمّالقتلّاملرتكبةّضدّاألطفال، 
 ّ(،ّالعن ّاملدهسيالضربّواجلرح،ّالعن ّاألسري)جرائمّالعن ّاملاديّضدّاألطفال...، 
 ّواحتجازّاألطفال،ّاختطافجرائم 
 اهّباألطفالّوبأعضائهمّالبشري ة،تّ جرائمّاال 
 (.واملعنويّ ّمهالّاملاديّ تركّاألسرة،ّاإل)يّمهالّاألسّراإلّجرائم 
 ،جرائمّخمالفةّأحكامّاحلضانة 
 طمسّهوي ةّالطفلّاملولودّجرائم. 
 زمةّلألطفال،ةّالالّ حيّ اجبّالتلقيح،ّوعدمّتقدميّالرعايةّالصّ خاللّبّوجرائمّاإل 
 ّ(.ةيةّوالطبي ةّوالصيدالنيّ املوادّالغدائ)املوادّاالستهالكيةّاملوج هةّلألطفالّيفّّالغشّ جرائم... 
  ّيفّّلدعاهة،ّواالستغاللّاجلنسيّ الستغاللّيفّاهتكّالعرض،ّوالفعلّاملتخل ّباحلياء،ّوا)ّعلىّاألطفالّجرائمّاالعتداءّاجلنسي

 (.املوادّاالباحيةّعربّوسائلّاالعالمّوشبكةّاالنرتنيت
  ّ(....ستغالهلمّيفّالتسو لجرائمّتشغيلّاألطفال،ّوا)لألطفالّّجرائمّاالستغاللّاالقتصادي 
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 ّّالشبكاتّاالجراميةّاستغالهلمّمنّقبلّو،ّاهتكابّاجلرميةحنوّاألطفالّتوجيهّ)األطفالّحنوّاالحنرافّواجلنوحّجرائمّتوجيه،
 ...(.املتخدهاتّواملشروباتّالكحوليةإدمانّتوجيهّاألطفالّحنوّ

 أوّاملعنويّ ّلّللتخطرّاملاديّ جرائمّتعريضّاألطفا. 
 ّاملرت ّضداجلرائم ّكاألطفالّاألطفالّكبة ّّوّذويّالظروفّاخلاص ة ّالشّ املعاقني، ّالالّ أطفال ّواألطفال ّّوواهع، األطفالّجئني،

 ...ضحاياّالنزاعاتّاملسل حة
 :المحور الثالث

 مكافحة الجرائم الماّسة باألطفالوسائل 
 بين التشريع الداخلي والتشريع الدولي، والشريعة االسالمية

 .كافحة الجرائم الماّسة باألطفالمية لالوسائل الوقائ: أّوال
 ّ،ه،ّيفّمحايةّالطفلّمنّاجلرائمّاملاس ةّبكيانواجملتمعّاملدين،ّوغريها،ّّين،وهجالّالدّ ّ،واملساجددوهّاألسرّواألولياء،ّواملداهس
ّالدّو ّمثلّدوه ّمنّخاللّخمتل ّمؤسساهتا ّولة ّحلماية ّالوطني ة ّمصاحلّالوسطّاملفتوحّواهليئة ّالطفولة، ساتّالرعايةّ،ّمؤسّ ترقية

ّوالنفسيّ مؤس ساتّالتّ ّةّللطفولة،واحلمايةّاالجتماعيّ   ...كفلّالصحي 
 ةّةّواملديريةّالوطنيّ تفاقيةّبنيّوزاهةّالرتبيةّالوطنيّ االّمشروعّجدوى)ّحماهبةّاجلرائمّاملاس ةّباألطفالّدوهّهجالّاألمنّالوطينّيف

 (.رائمّضدّاألطفالّيفّاملداهسّالسي ماّالعن ّاملدهسيووسائلّالرقابةّوالتفتيشّملكافحةّاجللألمنّالوطينّ
 ّمكافحةّاجلرائمّاملرتكبةّضدّاألطفالدوهّمؤسساتّاإلعالمّوالصحافةّيف. 
 ّ ّاألطفال ّضد ّاملرتكبة ّاجلرائم ّمن ّالوقاية ّيف ّالدويل ّاجملتمع ّهيئات ّاليونسي ،ّ)دوه ّمنظ مة ّاملتحد ة، ّاألمم منظ مة

 ...(.،ّاملنظ ماتّاإلقليمي ةة،ّمنظم ةّالصحةّالعامليةواليونسكو،ّومنظمةّالعملّالدولي
 الوقايةّمنّاجلرائمّضدّاألطفالّعلىّضوءّأحكامّالشريعةّاإلسالمية. 
 .رائم الماّسة باألطفالوسائل الردعية لمكافحة الجال: ثانيا
 (.جلزائريّاجلديدالدستوهّاّقراءةّيف)اإلجرامّضدّاألطفالّّيفّجمالتحقيقّالردعّالعام ّاألحكامّالدستوهيةّل 
 ّّيف ّاملقر هة ّاجلزائية ّالقوانني؛ّاألحكام ّالطفل،ّخمتل  ّمحاية ّالعملّقانون ّاالجتماعيّ ّقانون ّحةوالصّ ّ،والضمان

 .وحتقيقّالردعّالعام ّيفّجمالّاإلجرامّضدّاألطفال...واالستهالك
 ّالعقوبات ّقانون ّيف ّاملقر هة ّاجلزائية ّّو األحكام ّاإلجراءاتّاجلزائية، ّقانون ّالعامّ ، ّالردع ّوحتقيق ّاجلزائيّ ّو، ّالقاضي يفّّدوه

 (....اجلرائمّضدّاألطفالّإلصداهّاألحكامّضدّمرتكبّ ّمنّخاللّحسنّتأسيسّاالقتناعّاجلزائيّ اّالسي م)ّتكريسه
 ّ ّدوه ّالردعّالعام  ّيفّحتقيق ّاجلرمية ّوقمع ّالعلمي)هيئاتّمكافحة ّوالشرطة ّالقضائية، ّيفضباطّالشرطة ّالشرعي  ّوالطب  ّة،

 (....،ّوإثباهتااجلرائمّاملاس ةّباألطفالّالكش ّعن
  ّّملرتكب ّللعقوباتّاملقر هة ّّالظروفّاملشد دة ّاألطفال ّضد ّومدىّفعاليتها)اجلرائم ّّو(أسسها، ّعلىّ، ّاإلعدام ّعقوبة تطبيق

 .ّأييدّواملعاهضةاجلرائمّاملاس ةّباألطفالّيفّاجلزائرّبنيّالتّ ّمرتكبّ 
  ّ(..األنرتبولاهليئاتّالدوليةّواإلقليمية،ّ)ّيفّقمعّاجلرائمّاملقرتفةّضدّاألطفالّليميّ واإلقّدوهّالت عاونّالدويل.. 
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 شروط المشاركة في الملتقى

 صفحة على األكثر، وفي أحد محاور الملتقى، 07يجب أن تكون المداخلة في حدود  (0
 تكتب المداخالت طبقا لألصول العلمّية والمنهجية المتعارف عليها، (2
بالنسبة للمداخالت بالّلغة العربية ( 02حجم )  Traditional Arabicة بخط تكتب المداخل (2

بالنسبة للمداخالت بالّلغة األجنبية مع وضع الهوامش ( 01حجم )  Times New Romanوبخط 
 في آخر المداخلة،

يجب أن تكون المداخلة المقّدمة حديثة، ولم يسبق وأن قّدمت لملتقيات أخرى، أو نشرت في  (1
 علمّية،دوريات 

االسم والّلقب، والرتبة العلمية، والوظيفة ومكانها، )تدرج بيانات الباحث إجباريا رفقة المّلخصات  (7
 (. ورقم الهاتف، والبريد االلكتروني

 رزنامة إرسال المشاركات

 .2102 جويلية 17: آخر أجل إلرسال المّلخصات (0
 .2102سبتمبر  12: آخر أجل للرّد على المّلخصات (2
 .2102أكتوبر   12: رسال المداخالتآخر أجل إل (2

ّ seminaireenfant@gmail.com ّ:ترسل المداخالت على العنوان االلكتروني التالي
ّ.تخضع جميع المّلخصات والمداخالت للتحكيم العلمي من أجل الموافقة عليها: مالحظة

 


