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خ الاسخالم:   خ اللبىل:    23/06/2021 جاٍس خ ال  29/08/2021جاٍس                                    12/09/2021: يششجاٍس
 

:مسخخلص البحث  

ـمت  ، Pedophiliaجـهضٝ هظه الضعاؾت ئلى جىيُذ مهُلح ال٢تها ب٩ل مً ظٍغ ٖو

خضاء ٖليهم ظيؿُا. ٟا٫ والٖا  ازخُاٝ ألَا

ـمخحن اإلاظ٧ىعجحن مؿب٣ا،      ٣ٞض جبّحن بأّن البُضوُٞلُا مً بحن أهم أؾباب اعج٩اب الجٍغ

ئال أن ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼائغي ٚحر عاصٕ ٞيهما، لظل٪ البض مً ئٖاصة الىٓغ في اإلاىاص 

ضام.ال٣اهىهُت و جُب٤ُ أقض ال٣ٗى   باث ٖلى اإلاجغمحن  جهل ئلى الـمإبض وجُٟٗل خ٨م ؤلٖا

ٟا٫.، فخاييت: املكلماث ال خضاء الجيس ي.،ألَا ٟا٫.،الٖا ٝ ألَا  البُضوُٞلُا.،ازخُا

 

Abstract: 

 
This study aims to clarify the term Pedophilia, and its 

relationship to both the crime of children kidnapping and sexual 

assault. It was found the pedophilia is among the most important 
reasons for committing the previously mentioned crimes, However, 

the Algerian Penal Code does not deter them, So it is necessary to 
reconsider the legal articles, and apply the most severe penalties to 
criminals, up to life imprisonment, and activate the death sentence.     

Keywords: Pedophilia; children kidnapping; sexual assault; children. 
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 ملذمت
ىم أنبدذ مغحٗا ٞؿُدا لخىُٟظ ٧ل أهىإ الجغائم، ٖلى ٚغاع باقي  الجؼائغ اُل

ي جـمـ الٟئت ألاي٠ٗ في الـمجخم٘، أال وهي ، وزهىنا الجغائم التَبٗا صو٫ الٗالم

حر  ٞئت ٍـً ٞٗال، ٞهي جهغر مً أظل جٞى ىم حٗاوي ألامّغ الُٟىلت؛ ٞهظه ألازحرة أضحذ اُل

ً  ؛خماًت ٢اهىهُت أ٦ثر لها مً زال٫ حكضًض ال٣ٗىبت يض اإلاجغمحن وزهىنا أولئ٪ الظً

خضاء ٖليها بأي  وطل٪ ًترنضون بهم، مً أظل عصٕ  ٧ل مً حؿّى٫ له هٟؿه ْلمها أو الٖا

 ق٩ل مً ألاق٩ا٫.

ُٖىن   ىم هم ٖغيت للمىث مً بابه الىاؾ٘ ئط جغنضهم  أَٟا٫ الجؼائغ اُل

ت" جدب٘  ت بٛغائؼ خُىاهُت؛ "طئاب بكٍغ زُىاث هإالء البراءة بـهضٝ اؾخٛاللهم بكــٍغ

ظيؿُا بالضعظت ألاولى وهظا الىٕى ألازحر مً الجغائم ٚالبا ما ًهضع مً قىاط ظيؿُا وما 

ٟا٫ ًدبىن  -ومً بُنهم أشخام بُضوُٞلُحن ،أ٦ثرهم . ألامغ الظي ًضٞ٘ بهم  -ألَا

ـمت الازخُاٝ إلقبإ جل٪ الجزواث ا ـمت أقى٘ أال وهي ظٍغ ، والازُغ لجيؿُتالعج٩اب ظٍغ

ـمت ٢ض ًهل بهم الامغ ئلى ٢خل ضحاًاهم أهه مً طل٪ . وبظل٪ ه٩ىن بهضص أو أمام ظٍغ

ًلجأ هإالء الكىاط في  ،أزغي ٞمً أظل ئقبإ هؼواث ظيؿُت ملحت و٢ىٍت ظغ ائم جلض 

ٚالب ألاخُان ئلى ازخُاٝ أَٟا٫ جخىٞغ ٞيهم قغوٍ مُٗىت وبـمىانٟاث م٣هىصة و 

الم وزهىنا أخُاها ما ٩ًىن ا زخُاع ٖكىائي، مؿخُٗىحن في طل٪ بمسخل٠ وؾائل ؤلٖا

 بمسخلٟت.وبٗضها ٌؿخٛلىنهم بأق٩ا٫  .الاهترهِذ ٞهظه ألازحرة لها بالٜ ألازغ في الىٟـ

حن ٟا٫ اإلاسُٞى خضاء ٖليهم ظيؿُا،  ئن ٢ائمت ألَا في الجؼائغ َىٍلت وال والظًً جم الٖا

 ،أماهت  ٖلى ٖاج٤ الجمُ٘ صون اؾخصىاء جؼا٫ في جؼاًض مؿخمغ، ومؿإولُت خماًتهم

ً ٧ل خؿبـوباألزو ال  مجا٫ ازخهانه.  مؿإولُــ

ُلُحن" ٌٗخبرهم البٌٗ مـجغمحن، وآزغون ًخٗاملىن مٗهم ٖلى أّنهم  "البُضوٞ

م 
ّ
ٟا٫ الهٛاع ويإ ٖغيهم وجدُ مغض ى بداظت ئلى ٖالط وبحن هظا وطا٥ يإ ألَا

ٟا٫ ضحاًا الازخُاٝط٦غ بٌٗ الحاالث م ٦ما ؾِخممؿخ٣بلهم.  ، م٘ -بالّهىعة -ً ألَا

ُت  عنض لبٌٗ ألاع٢ام ؤلاخهائُت للٓاهغة مدل الضعاؾت .٦ما ؾخ٩ىن لىا و٢ٟت ئخهائ

 ً مت الازخُاٝ في والًت اإلاؿُلت م أًًا هخٗٝغ مً زاللها ٖلى وا٢٘ ْاهغة أو ظٍغ

0212- 0212 . 
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ٟا٫ خضاء ٖليهم ظيؿُا، ًؼصا ٞٗال ئن زُغ ازخُاٝ ألَا ىما بٗض ًىم، والٖا صً 

لُىا الخهضي له ٢بل أن جخٟا٢م هظه الٓاهغة أ٦ثر مما  ،خؿب مجا٫ ازخهانه ل، ٧ٖو

 هي ٖلُه.

٣اهىوي ئن صح الخٗبحر، الخ٣اٖـ ال ما ػاص مً جٟا٢م الخُغ أ٦ثر هى؛ و

عصٕ 
ّ

عصٕ ٢اهىوي حؿبب في الال
ّ
ضام في الجؼائغ!. ٞالال واإلاخمشل أؾاؾا في ججمُض خ٨م ؤلٖا

 الجغمُت الخُحرة. الٓىاهغ ألامغ الظي هخج ٖىه اؾخٟدا٫ واهدكاع أ٦ثر لهظه اظخماعي، 

ؾىجض ؤلاظابت  ال٩اُٞت ٖلى الدؿاؤالث الخالُت والتي جُغح هٟؿها ا٫ ومً زال٫ هظه اإلا٣

 بالحاح ٦بحر:

   ال٢تها  ٖ ـمتما اإلا٣هىص بالبُضوُٞلُا وما ٟا٫ ب٩ل مً ظٍغ  ازخُٝا ألَا

خضاء ظيؿُا ٖليهم  ؟والٖا

  ٟا٫ مٟهىم الُٟل والازخُاٝما خضاء الجيس ي ٖلى الَا مً وظهت هٓغ  والٖا

 هٟؿُت ، اظخماُٖت و٢اهىهُت؟

  ٘خضاء ٖليهم ظيؿُا ئخهائُا ما هى وا٢ ٟا٫ والٖا في ظغائم ازخُاٝ ألَا

 ؟ زانت مؿُلتـوفي والًت ال ٖامت الجؼائغ 

 حعٍشف الطفل:2. 

ملؼت:  1.0 ٟى٫. وه٣ى٫ َٟل مً الٟٗل الشالسي َٟل هى الىباث الىٖا . ظمٗه َٟا٫ َو

ٟل هى الىاٖم الغ٤ُ٢ والُٟل اإلاىلىص ما صام هاٖما.
ّ
 ومإهشه َٟلت، ظمٗه أَٟا٫، ٞالُ

ً أمه ئلى أن ًدخلم.ٞالّه  - ً بُــ  (7102)بىظملحن،  بي ًضعى َٟال خحن ٌؿ٣ـِـ م

 حعٍشف الطفل في علم الىفس : 0.0

ووكأجه ٢بل  هزغة في ج٩ىٍىالُٟل هى هخاط مدهالث مسخلٟت مً الٗىامل اإلاإ 

 و  ئياٞت مغخلت أزىاء الحمل،
ّ
ُت ـدذ جأزُـٟل ًىمى جبٗض الىالصة، ٞالُ غ ٖىامل صازل

ت وبُئُت و٦ظل٪ مضعؾُت واظخماُٖت  (7102)بىظملحن،  .أؾٍغ

 حعٍشف الطفل  في اللاهىن:  2.0

ٟها للُٟل وطل٪ الزخالٞها في جدضًض ٧ل مً  ازخلٟذ ال٣ىاهحن الىيُٗت في حٍٗغ

ً الغقض ألؾباب ٖضًضة َبُُٗت و اظخماُٖت أو ز٣اٞــُت.   ً الخمُحز وؾ  ؾ

ً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼائُت ٖلى ما 277هّهذ اإلااصة  ع٢م  -  ًلي : م
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ؾىت(. بِىما جىو  03مام الشامىت ٖكغـ٩ًىن بلٙى ؾً الغقض الجؼائي في ج

٨ملىا الىاخض اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن الُٟىلت واإلاغاه٣ت ٖلى أن )ال٣هغ الظ  ً ًً لم

غيت للخُغ أو ج٩ىن وي٘ خُاتهم  والٗكغًٍ ٖاما وج٩ىن صحتهم وأزال٢هم أو جغبُتهمٖ 

ً ئزًاٖهم لخضابحر الحماًت و اإلاؿاٖضة التربىٍت.  أو ؾلى٦هم مًغا بمؿخ٣بلهم ًم٨

ً في مًمىن هو هاجحن اإلااصجحن ًجض ازخالٝ واضح في جدضًض ؾً الُٟل  ّٗ واإلاخم

ٗاث ا وج٠ًُ ٢اهىهُ  .بٌٗ الدكَغ

مضلى٫ الُٟل ًىُب٤ ٖلى الهٛحر صون الؿابٗت ٖكغ؛ٞمً بلٜ هظا الؿً بأن 

٩ىن بظل٪ أهال لخدّمل اإلاؿإولُت الجىائُت ومً أمشلت  ٩ًىن ٢ض ججاوػ مغخلت الُٟىلت ٍو

 ال٣اهىن ؤلاهجلحزي + الُىهاوي+ البىلىوي . –جل٪ ال٣ىاهحن 

ؾخت ٖكغ ؾىت  01خهي في ؾً وفي  بٌٗ الضو٫ هجض أن مغخلت الُٟىلت جي

ً مشل  اؾباهُا + البرحٛا٫ + اإلاٛغب.   (7102)بىظملحن، م

لم ٌكغ ئلى حٍٗغ٠ الُٟل نغاخت في مىاصه حعٍشف الطفل في اللاهىن الجزائشي:  2.0

ؾىت  051مً ألامغ ع٢م  24ال٣اهىهُت ٚحر أهه ًـم٨ً أن ًخم اؾخيخاظه مً هو اإلااصة 

ً ٢اهىن ال٣ٗىباث مشال 0411  ؛ خُض هجض أن:م

فل -
ّ
ـمت. 03: هى الصخو الظي لم ًخجاوػ الط ً ٖمغه ٖىض اعج٩ابه الجٍغ  ؾىت م

ً 04: هى مً لم ًـخم الخاؾٗت ٖكغ اللاصش - ؾىت، و بظل٪ ٩ًىن الّهٛحر أو نٛحر الؿ

 هى َٟل و ٢انغ في آن واخض.

ٟاث مً مشل: ال٣انغ،   ٠ُ الٗضًض مً اله ًخم جْى و في ال٣اهىن الجؼائغي 

حضر، نٛحر الؿً، الُٟل صون الؿً ال٣اهىوي، الهبي... و الازخالٝ في الدؿمُت ال

ً طل٪: با في ٧ل ٢ىاهحن البلضان و م  مىظىص ج٣ٍغ

ت فشوسا مثال ً مغاخل ٖمٍغ : خُض أنها اؾخسضمذ زالر مهُلحاث عئِؿُت للخٗبـحر ٖ

 مـسخلٟت لؤلَٟا٫:

.ؾىت، و ًسً٘ للخٗلُم ؤلاظباعي  05وهى ٧ل شخو لم ًبلٜ   "Enfant" الطفل  -   

ً بلٜ ٖلى ألا٢ل  ؾىت، الخٗلُم اظباعي له.05وهى م  :Adolescent املشاهم  -   

 :  ً - الشاب"Jeune" (7113)بدغي،  ؾىت ٧املت. 03أ٢ل م  

 

 



وعالكتها بجشائم الاخخـطاف والاعخذاء الجيس ي على ألاطفال في الجزائش     Pedophiliaالبيذوفيليا 

 كاهىهيت -ملاسبت هفسيت 

141 

 

 : حعٍشف البيذوفيليا.2

ىهاهُت ألانل م٩ىهت مً قٍُغً لؼت 1.2 ٟا٫،  Pedo: هي ٧لمتً  "بُضو"و ٣ًهض بها ألَا

philia ُٟا٫. وبظل٪ ٩ًىن الـمٗجى الٗام لهظه ال٩لمت ا"ُٞل "و حٗجي خب أو اقتهاء ألَا

ـ ٖليهم. بت في مـماعؾت الجي ٟا٫.والٚغ  اقتهاء ألَا

 : اصطاليا 0.2

البُضوُٞلُا هظا الـمهُلح  له ّٖضة  مٗاوي، هظ٦غ مً بُنها  ٖلى ؾبُل الـمشا٫ 

ٟا٫، الـمُل الجيس ي لؤلَ ٟا٫، ٖك٤ ألَا ٟا٫، الخدّغف الجيس ي ال الحهغ؛  خب ألَا

ها ظمُٗها جض٫ ٖلى 
ّ
ٟا٫ ئال أـه ٟا٫، اٚخهاب ألَا خضاء الجيس ي ٖلى ألَا ٟا٫، الٖا باأَل

خضاء ٖلُه ظيؿُا بضءا مً الخدّغف به  ونىال ئلى  ٢ُام البالٜ ـبجـلب اهدباه الُٟل والٖا

خضاء الجيس ي ال٩امل ٖلُه.  الٖا

 البيذوفيلي: مميزاث إلاوسان  2.2

ضوُٞلي أو اإلادب لؤلَٟا٫، هى شخو لى ٖغيىا ٖلُه ئ٢امت ؤلاوؿان البُ

ٟا٫!، ل٨ً أن ه٣ى٫ ًٖ أّي شخو ؾىي  ل ألَا ًّ ًها ٞو ؿاء لٞغ
ّ
ٖال٢ت ظيؿُت م٘ الي

٢ام باعج٩اب اٖخضاء ظيس ي يض َٟل أهه "بُضوُٞلي" ٞهظا زُأ؛ ٞما ًىُب٤ ٖلى هظا 

ت ال٣ٗلُت هى الصخو ًـم٨ً أن ٩ًىن  ـمجاٖت ظيؿُت مشال، والـمسخو في الصّح 

ضوُٞلي" أم ال، وطل٪  بٗض ئظغاء الٗضًض  ض أن الصخو  "ُب
ّ
الىخُض الظي ًـم٨ىه أن ًإ٦

ً الٟدىناث ٖلُه.  م

خه  ُّ ُلي" وضح البُت ألابدار جىّنلذ ئلى أن ٞاع١ الؿً بحن ؤلاوؿان "البُضٞو ٚو

 ؾىىاث. 15ٚالبا ما ٩ًىن 

حن ٖمىما هم أشخام ٚالبا ًخمّخٗىن ب٣ضعاث ٣ٖلُت وؾِ أو  البُضوُُٞل

 ً ىن ٖلى َٞغؿتهم م ًّ ى٣ ٖاصًت ظضا ٍو مٗخضلت، لظل٪ ٞهم ٌِٗكىن في اإلاجخم٘ بهٟت 

ٟا٫ ب٩ل ٖىاًت وط٧اء قضًضًً   (0411)الجيؿُت،  .ألَا

 . حعٍشف اخخطاف ألاطفال :2

 1.2 لؼت :

الاؾخالب وألازظ بال٣ىة  مً الٟٗل ز٠ُ ًس٠ُ زُٟا، مهضعه الخ٠ُ هى 

ت ــــلبه. ، ٞى٣ى٫ ز٠ُ قِئوبؿٖغ ـ ٗا واؾخـ الم،  ا أي مغ ؾَغ  (7113)وألٖا
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م في أ٦ثر مً مىي٘ في مشل ٢ىله  و٢ض وعص مهُلح الازخُاٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

والخ٠ُ هىا ٌٗجي  04﴾ ؾىعة الب٣غة آلاًت ع٢م ًكاد البرق ًخطف أبصاسهم حٗالى:﴿

ؿلبها مً قضة يُائه وهىع قٗــــاٖه.  (0443)الخجُبي،  ًظهب بها َو

  اصطاليا: 0.2 

٧ل ازخهام ٌٗٝغ الازخُاٝ بهُٛت مُٗىت، والبضاًت ؾخ٩ىن مً ٖلماء 

 الىٟـ:

خضاء ٖلى الطحُت، الاخخطاف مً وحهت هظش علماء الىفس  - ٕؼ ٖىض الٖا : هى اٟل

٩ىن طل٪ ٢هغا  ؿاء ٍو
ّ
ٟا٫ والي ــغجبِ الخ٠ُ صائما باأَل بغياها أو صون عياها، ٍو

ىىة.  ٖو

 ماء الاحخماع:الاخخطاف مً وحهت هظش عل -

ًغجبِ مٟهىم الازخُاٝ ٖىض ٖلماء الاظخمإ باه٣ام الظاث الاظخماُٖت، 

و٧لمت ئه٣ام ال حٗجي بالًغوعة اإلاىث أو ال٣ًاء ٖلى الصخو اإلاسخ٠ُ، بل جدمل 

مٗاوي ؤلاه٣ام حُُٗل الضوع الاظخماعي لؤلٞغاص أو حُُٗل الضوع الا٢خهاصي لؤلقُاء . 

ً واظباث ججاه اإلاجخم٘ وآلازٍغً ومً هىا  والضوع الاظخماعي هىا هى ما ٣ًىم به ألاٞغاص م

ٞان ٖلماء الاظخمإ ٌٗخبرون الازخُاٝ ْاهغة جضزل يمً جسهو ٖلم اظخمإ 

. ٝ مت والاهدغا  الجٍغ

 الاخخطاف مً وحهت هظش كاهىهيت :-

ٌٗٝغ الازخُاٝ مً الىاخُت ال٣اهىهُت، ٖلى أّهه أزظ الـمسُىٝ مً مغ٦ؼه 

، ئلى م٩ ُت .الكٕغ ً لهم ٖلُه ؾلُت قٖغ  ان آزغ، وئزٟائه ٖلى م

ٝغ أًًا ب٩ىهه : ه٣ل الـمسُىٝ مً ؾ٨ىه
ّ
ــ ــ ـ ـ ً  ٦ما ٖـ هله ٖ خُاصي ٞو الٖا

ًخًمً ز٠ُ  ٖائلخه ٖمض ٟاث وؿخيخج بأّن  ٞٗل الخ٠ُ  ئطا و مً زال٫ هظه الخٍٗغ

غاى مسخلٟت منها ابتزاػ اإلاا٫ مً طويهم ، أو واؾخالب ألاشخام ٢هغا زم خبؿهم أٚل

خضاء ٖليهم ظيؿُا ...الخ.  الٖا

مت اخخطاف ألاطفال:.3.4   خصائص حٍش

  السشعت في الخىفيزأ/ 

ً الخذبير العللي للعمليت:ب/  ت يس ٕ واإلاغاٚو ً زال٫ اؾخٗما٫ أؾلىب الخضا  م

ؿلبها ئعاصتها وعياها. خه ئلُه َو ُّ  وال٨ظب وختى الى٣ىص اإلاؼوعة ، ختى  ٌؿخمُل ضح
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 الحيىاهيت: ث/

ُٟحن، مً زال٫ مـماعؾتهم ؤلا٦غاه البضوي والجيس ي خُض جٓ هغ خُىاهُت اإلاسخ

 أو اؾخٗما٫ اإلاىاص اإلاسضعة ٖلى الطحُت أزىاء وبٗض الازخُاٝ.

 اللصذًت: ث/ 

ئت ٞىظىصها مغجبِ صائما بأٚغاى  ال ًم٨ً أن جىظض ْاهغة الازخُاٝ بيُت بـــٍغ

ً  ؾلبُت ًم٨ً أن ج٩ىن ماصًت ، أو ؾُاؾُت وهي التي ج٩ىن  ٚالبا طاث و٢٘ ئٖالمي أ٦ثر م

غاى  جي أو الضولي ، و٢ض ٩ًىن أٚل ٚحرها مً أهىإ الازخُاٝ للٟذ الغأي الٗام الَى

 اظخماُٖت أو ظيؿُت.

مت الاخخطاف :5   . أػشاض وأهذاف حٍش

  :أػشاض احخماعيت 1.5

 ً ضم الش٣ت في شخهه،جضٞ٘ به ئلى ئزباث ألاها الاظخماعي له،م ئن الدك٨ُ٪ ٖو

ىيت.زال٫ ا ً الؿلى٦ُاث اإلاٞغ حرها م ٝ مشال ٚو مت الازخُا  عج٩ابه  ظٍغ

 :أػشاض مادًت  0.5

جغصوه مً اإلاا٫، أو   الء ٖلى شخو ُل ٠ ئلى الاؾُد في هظه الحالت ًلجأ اإلاسُخ

ال١ ؾغاح اإلاسخ٠ُ. ً أظل َلب ٞضًت إَل  م

 :  أػشاض دًييت  2.5

جت ا لخُٝغ في الخ٨ٟحر وهي التي ًلجأ ئليها ٚالبا بٌٗ أجبإ الضًاهاث هُد

 ٝ والخُٝغ في الؿلى٥ وال٣ٗائض، مشال اليهىصًت لها مٗخ٣ض صًجي مٗحن جًُغ ئلى ازخُا

ٍخم َهي الخبز بضم طل٪ الطحُت .  وطبذ َٟل مؿلم ٧ل ًىم ؾبذ و

  أػشاض حيسيت:  2.5

باجه الصخهُت ٣ِٞ ، ٦ما ٢ض ًلجأ ئلى  ٢ض ٨ًخٟي الخا٠َ باقبإ ٚع

سخُٟحن وجىعٍُهم في قب٨ت للضٖاعة ياعبحن بظل٪ اجٟا٢ُت اؾخٛال٫ هإالء البراءة اإلا

 ( 7113)اإلاهخاع، .خ٣ى١ الُٟل ٖغى الحائِ

 :أػشاض اهتزاع ألاعظاء.5.5

مت الازخُاٝ  مً أظل  ًائهم، ٚالبا ما حؿتهضٝ  ظٍغ اإلاخاظغة بالبكغ وبأٖ

لب هم مً ا لى ألٚا ٣ٟغ الكضًض أو البُالت، ٖو ليؿاء هظه ألاشخام الظًً ٌٗاهىن مً ال

ٟا٫ الهٛا  (7115)هاقض ؽ.،  .عوألَا
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مت   6.  الاخخطاف في اللاهىن الجزائشي جكييف حٍش

ٟا٫  في الجضو٫ الخالي ٝ ألَا مت ازخُا  ًم٨ً أن هلّخو مدخىي اإلاىاص ال٣اهىهُت لجٍغ

 : العلىبت اللاهىهيت الخخطاف ألاطفال يسب كاهىن العلىباث الجزائشي 21الجذول 
 العلىبت مىطىعها املادة

 ز٠ُ ال٣انغ بٛحر ٖى٠ أو تهضًض أو جداًل 671

 ئطا جؼوظذ اإلاسُىٞت بساَٟه

ً ؾىت ئلى  ؾىىاث + 5م

صط ئلى 511ٚغامت مالُت

جيخٟي ال٣ٗىبت صط7111  

ه 672 ً ؾيخحن ئلى  ٖضم حؿلُم الُٟل اإلاىصٕ للحماًت ئلى طٍو ؾىىاث5م  

م،  (7101)ال٨ٍغ  

مت اخخطاف ألا  طفال في الجزائــــش:بعع ياالث و إيصائياث  خاصت بجٍش  .7 

بعع ياالث الاخخطاف: 1. 7 
ي قــُماء" التـــي جبلـٜـ مــً الٗمــغ  - ؾـــىىاث ،  3الُٟلــت "ًىؾـٟـ

ــــحُت  ـ ــــمت، الطـ ــــضة بالٗانـ ــــي ػعالـ ـ ــــمت فـ ـ ــــت مٗالـ ــــت ببلضًـ ال٣اَىـ

جــضعؽ بالؿــىت الشالشــت ابخـــضائي، و بٗــض ًــىمحن مــً ازخٟاءهـــا 

 ٖخضاء  بم٣برة صواع ؾُضي ٖبض هللا و ٖليها آزاع ا وظضث ظشتها

 (sedty, 2018) 
ا بىصاًغة طو    ؾىىاث و 3ألازىًٍ ئبغاهُم خكِل الًخجاوػ ٖمغه  -      14هاعون ػ٦ٍغ

ً مضًىت ٢ؿىُُىت جم ازخُاٞهما و ٢خلهما بىخكُت إلقبإ ٚغائؼ  ً الٗمغ م ؾىىاث م

٩ي  حن ظيؿُا،و٢اما بغمي ظشخيهما في ٦ِـ بالؾُد ً ٢بل  قابحن مىدٞغ ظيؿُت خُىاهُت م

٣مامت.لل  
ت آًذ ٖلي، بىالًت جحزي وػو، - الُٟلت نها٫ ازخٟذ ٞجأة ًٖ أهٓاع أؾغتها في ٢ٍغ  

ت،٦ 001التي جبٗض هدى       وبٗضُلىمتراث قغ١ الٗانمت الجؼائٍغ

    ٝ ً َغ جي جم الٗشىع ٖلى ب٣اًا ه٩ُل  جمكُِ اإلاى٣ُت م ٞغ١ مهالح الضع٥ الَى
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مت بأخض الح٣ى٫ الخابٗت لل ت،وأ٦ضث ٖٓمي بمؿغح الجٍغ ٣ٍغ

ٌ الىىوي أنها جابٗت للُٟلت الهٛحرة  س ي « نها٫»جدالُل الحم

 مدىض عخمها هللا.

صي الٛضع، الُٟل اإلاغح أهِـ بً الغظم، َالخه هى آلازغ أًا -

ؾىىاث مً أمام مجز٫ ظّضه بحي ال٩ىٝ بٗانمت الىالًت  15  أهِـ البالٜ مً الٗمغ

كاٝ ظشت الُٟل أهـِ وؾِ واص به ًىم مً البدض والخدغي جم ا٦د 77مُلت، بٗض 

مُاه الهٝغ الهحي، خُض جم ٖغيها ٖلى الُبِب الكغعي ، ألامغ الظي ظٗل أٚلبُت 

ٝ و٢خل . اها هلل و اها الُه عاظٗىن ـاإلاسخهحن ًٟتريىن  بأن الحاصر ظٍغ  .مت ازخُا

إيصائياث على مسخىي الجزائش:  0.7  

:0222إلى  0222مً سىت  ضحاًا الاخخطافًبين عذد ألاطفال  : 0 الجذول   
عذد ألاطفال  ماليظت

 املخخطفين

 الشكم السىت

 21 0222 28     َٟل مسخ٠ُ في قهغ واخض

ٞخاة 30  20 0220 117   َٟل مسخ٠ُ  

خالت 20اقهغ سجلذ 2  22 0222 013 َٟل مسخ٠ُ 

 22 0222 02  َٟل مسخ٠ُ ٖاصوا ئلى أؾغهم

٠َٟل مسخُ   625 بمٗض٫ ازخُاٝ واخض ٧ل ًىم  2007 25 

ؾىت06ئلى  2جتراوح أٖماعهم ما بحن   22 0222 500   َٟل مسخ٠ُ  

 (7102)ٖؼعي، 

 حعليم :

ظـغائم الازخُـاٝ ٦مـا هـى مبـحن فـي الجـضو٫ أٖـالن ،فـي جؼاًـض مؿـخمغ ؾـىت بٗـض  

أنــبذ .7113َٟـل مسخُــ٠ ؾــىت  511ئلــى  7111َٟــل مسخُـ٠ ؾــىت  73أزـغي مــً 

 ً الخهضي لها ٢اهىهُا وئٖالمُا ...الخالازخُاٝ ْاهغة  زُحرة ظضا. والبض م
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 :. حعٍشف الاعخذاء الجيس ي على ألاطفال2

 :ٌعشفه فخشي الذباغ  1.2

باث ظيؿـُت لبـالٜ أو مغاهـ٤؛ ٌكـمل  هى اؾخسضام الُٟل واؾخٛالله إلقبإ ٚع

ئظباعه ٖلى مالمؿت حٍٗغٌ الُٟل ألي ٞٗل ظيس ي ٧الخدغف الجيس ي به بـمالمؿخه، أو 

ٟل ٖـبـــغ الهىع واإلاىا٢٘  وؤلاباخُت، أو ختى مماعؾت الٟٗل الـمخدغف به، و 
ّ
اؾخٛال٫ الُ

 .(7102)بىظملحن،  الجيس ي الّخام...ئلخ. 

  إيصائياث خاصت باألطفال املعخذي عليهم حيسيا في الجزائش: 2.8
في الجزائش عمىما:   1.0.2  

خضاءا ث في الح٣ــ٣ُت ًهٗب ظضا جدضًض ئخهائُاث ص٣ُ٢ت إلاشل هظه الٖا

حر أن حسـجـــُل خالت واخضة ٣ِٞ ج٨ٟي لض١ ها٢ىؽ   ٚ ٟا٫. الجيؿُت الىا٢ٗت يض ألَا

ٗخهم ٢ائلت:الخُغ. ول٣ض  اهغة أنبدذ مك٨ال ٖاإلاُا أوضحذ ص/بضعة م
ّ
"بأن هظه الٓ

ىن مً َٝغ مج
ّ
ٟا٫ ٌؿخٛل مىٖاث مدلُت وأوعبُت. ئط جسّهو ٞهىا٥ ٖضص ٦بحر مً ألَا

حن في جاًالهض والٟلبحن لهم بُىث للضٖاعة، ًباٖىن أو ًإّظغون للؿُاح ألاوعوبُ

.وجىانل ٢ائلت اهه في بالصها الجؼائغ الٓاهغة بضأث جخُىع ٖىض الظ٧ىع الظًً والهىض 

حن ". ً مىدٞغ  ًبُٗىن مداؾنهم لغاقضً

   (7116)مُمىن،  

ٌٗ الجهاث الـمٗىُت بك٩ل مباقغ مً مشل مهالح وفي هظا الهضص هجض أن ب

ىُت للضٞإ ًٖ خ٣ى١ الُٟل واإلامشلت في ظمُٗت ظض هاقُت أال وهي  ألامً والكب٨ت الَى

خضاء ٖلى  ضث ٖلى أن الٖا
ّ
اع ٢ض أ٦ ض ٖبض الغخمان ٖٖغ ُّ "ظمُٗت هضي" بغئاؾت الؿ

ى وججاوػ 
ّ
خضاء الجيس ي ٢ض جسُ ٟا٫ بـمسخل٠ أق٩اله وزهىنا الٖا الخِ ألاخمغ في ألَا

جي ٢ض سجلذ ما ٣ًضع بـ:  ت الٗامت لؤلمً الَى اع هجض أن اإلاضًٍغ الجؼائغ. وفي هظا ؤلَا

ٟا٫ ؾىت  1717 ى٠ بـمسخل٠ ألاق٩ا٫ يض ألَا اصة ٢ضعث بـ 7100خالت اٖخضاء ٖو ،بٍؼ

؛ وفي هظا الهضص أوضحذ الؿُضة اإلادأٞ زحرة مؿٗىصان 7101% زال٫ ؾىت  02

َٟل ضحُت ٖى٠ ظؿضي،  6532خالت َٟل مّٗى٠ ًىظض  ٢1717ائلت بأهه مً بحن 

لُه مباقغة الٗى٠ الجيس ي بـ:   َٟل ضحُت. 0273ٍو

وبالـمىاػاة م٘ طل٪ هجض أن الُٟل الُىم ٖالوة ٖلى أهه ٌٗخبر ضحُت ؾهلت 

اإلاىا٫، ٞاهه أنبذ وؾُلت ٢ابلت لاله٣ُاص أًًا؛ ئط ًخم الخٍٛغغ به وظٗله ًىٟظ أبك٘ 
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هسغاٍ في ظماٖت ألاقغاع، الؿغ٢ت، الخدٍغٌ ٖلى الٟؿ٤ الجغائم  مً مشل الا 

جي زحر صلُل ٖلى طل٪ ؛زال٫ ؾىت  والضٖاعة...ئلخ وألاع٢ام التي أوٞضتها ٢ُاصة الضع٥ الَى

ً، أٚلبهم أَٟا٫ ٧اهىا مخىعَحن  650مشال جم حسجُل  7100 ٢ًُت ٖلى مؿخىي الَى

مباقغة الًغب والجغح الٗمضي ٢ًُت، ًليها  011في الخدغٌٍ ٖلى الٟؿ٤ والضٖاعة بـ 

ٞيها ه٨ظا  066بـ  غج٨ب  ٢ًُت. وفي هظا الهضص ٢ام طاث اإلاهضع بترجِب للىالًاث التيً 

٢ًُت،  36هٕى مً الجغائم  بك٩ل مخ٨غع وهى ٦ما ًلي: في اإلاغجبت ألاولى والًت مُــلت بـ 

ٟا٫ مخىعَ ٢76ًُت، زم باجىت بـ  27جليها الجؼائغ الٗانمت بـ   حن ٞيها صائما.٢ًُت ألَا

ٟا٫  ع مىه الؿُضة مؿٗىصان هى زُغ حّٗغى ألَا
ّ
الزخُاٝ  لوالخُغ الظي جدظ

ٟا٫ خؿب وظهت والخٗضي ظيؿُا ٖليهم ؛ وأهم ألاؾباب لخىامي ْاهغة الٗى٠ يض ألَا

ً الجؼائغي الظي اٖخمض  ضم الا٦ترار مً َٝغ اإلاىَا مباالة ٖو
ّ
هٓغها هى مك٩لت الال

ُـي عاؾـيؾُاؾت " ي لضوع الٗائلت التي باث هّمها ألاو٫ وألازحر ٧ل  " فيجـسـ
ّ
ْل ُٚاب ٦ل

أمىع الحُاة الُىمُت ٖلى خؿاب جغبُت ومخابٗت أَٟالها. وانٟت اإلاجخم٘ الجؼائغي 

غها صائما، ٢ض أنبذ مجخمٗىا الجؼائغي أزحرا اإلاجخم٘ الٗى٠ُ".بـ" وخؿب وظهت ٓه

ٕ ؤلاظغام وزهىنا جل٪ ا ً ل٩ل أهىا ٟىلت.مجخمٗا مىخجا ؛ول٨
ّ
 لـمماعؾت يض الُ

اإلاضاٞٗت أؾاؾا ٖلى خ٣ى١ الُٟل،  "ظمُٗت هـضي"أما الخ٣ٍغغ الظي أوٞضجه 

َٟل ٌٗاهىن مً ؾىء  211الظي ٦ك٠ هى آلازغ ًٖ مٗاهاة هظه الٟئت ٞأ٦ثر مً 

ً 452اإلاٗاملت،  الث الٗى٠ الجيس ي وطل٪ مً زال٫ ما ًهلها م و َٟل ًخ٨بضون ٍو

ها للخبلُٜ ًٖ الـمسّخغ للم 66 -61زًغم٩الـماث هاجُٟت ٖبر الخِ ألا  َىحن مً َٞغ ىا

خضاء يض الُٟىلت   (elkhabar, 2019) خاالث   .الٖا

ىُت للضٞإ ٖلى  ب٨ت الَى
ّ

وهب٣ى صائما م٘ ما أٞاصجــىا به الّضعاؾت التي أظغجـها الك

ب ظضا وهى وظىص  خ٣ى١ الُٟل ظمُٗت هضي، والتي ٦كٟذ الؿخاع ًٖ ع٢م مٖغ

، وال٩اعزت الٗٓمى أن 7107لٛاًت قهغ صٌؿمبر  7101خضاء مىظ ظىان خالت اٖ 06211

 والًت ٣ِٞ. 05الغ٢م جم حسجُله في    (eldjzaironline, 2011)هظا 

جي ٖلى مؿخىي الجؼائغ زال٫ الشالسي ألاو٫ أي مً        10سجلذ مهالح الضع٥ الَى

ظيس ي ٖلى ٢ًُت اٖخضاء  724بمٗالجت   7107ماعؽ ؾىت  73ظاهٟي ئلى ٚاًت 

ٟا٫، أما ٢ًاًا الازخُاٝ اإلاخبىٖت بهخ٪ ٖغى ٞهىا٥  خاالث في خحن جم 14ألَا

خالت 23خاالث ػها مداعم،  ٢16انغ ٖلى الٟؿ٤ والضٖاعة، و 07جدٍغٌ 
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شخو في  622خالت ٞٗل مسل بالحُاء. وأياٝ طاث اإلاهضع ئلى جىعٍ 021اٚخهاب،

خضاء  62وط٦غ  ٢621ًُت اإلاكاع ئليها ؾاب٣ا، مً بُنهم  724 أهثى وبلٛذ خاالث الٖا

خالت في ؾىت  201خالت، لُىسٌٟ الٗضص ئلى 257خىالي  7111الجيس ي زال٫ ؾىت 

جدٍغٌ ٢انغ   012خالت هخ٪ ٖغى،  062ٞٗل مسل بالحُاء، و 252مً بُنها  7112

٢ًُتي ازخُاٝ مخبىٖت بهخ٪ الٗغى،   17خالت ػها مداعم،  07ٖلى الٟؿ٤ والضٖاعة و

ً الىا٢٘ الظي لُاإلاا أخُِ بجضاع وجب٣ى هظه ألا   ٖ ع٢ام وؿبُت َبٗا وال حٗبر

(ensan.net, 2017)   .الهمذ وال٨خمان  

في والًت املسيلت:  2.2.8  
. 0215إلى ػاًت  0222: ألاطفال ضحاًا الاعخذاء الجيس ي مً سىت 2الجذول   

نوع الجريمة        
                  السنوات

ى األطفالتعداا  الجنس  تع االجريمة   
 ركىس إهاث

9002 13 71 

9000 05 03 

9000 00 01 

9009 01 01 

9002 00 72 

9002 11 72 

7105ؾىت 0الؿضاس ي   13 71 

ضحُت 14 اإلاجمٕى ضحُت 056   

 ركىس  0215إلى ػاًت  7101ألاطفال ضحاًا الاعخذاء الجيس ي مً سىت :1الشكل
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 حعليم:

ـ ـ ٟـــا٫ مــً زـ ال٫ الغؾــم البُـــاوي الـــمّبحن أٖـــاله، الــظي ًىضـــح لىــا ظلُـــا مــضي حٗـــغى ألَا

خــضاء الجيســـ ي م٣اعهـــت باإلهــار زهىنـــا ؾــىت  ــــمت الٖا ؛وطلـــ٪ هٓـــغا  7106الــظ٧ىع لجٍغ

 لجملت مً ألاؾباب هسخهغ أهمها ُٞماًلي:

 الُٟل الظ٦غ ٚحر مدمي مً َٝغ ألاؾغة مشل ألاهثى . -

ٟا٫ -  الظ٧ىع في اإلاالٖب، اإلاضاعؽ، الكإع ،في ألاؾىا١...ئلخ ؾهىلت الخٗٝغ ٖلى ألَا

غ بهم. - ٟا٫ ٖمىما وؾهىلت الخٍٛغ  بغاءة ألَا

 :لُت، الـمىّضحت في الجضو٫ الخاليبسلُت ؤلاخهائُاث وأٞاصها باإلخهائُاث الخا

ً 0الشكل  0212 - 0212: أهىاع حشائم الاعخذاء الجيس ي الىاكعت طذ ألاطفال م
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 حعليم: 

 ٌ ـمت جدٍغ مضة البُاهُت أٖاله، ًبضو لىا ظلُا بأن ظٍغ ٦ما هى مبحن في ألٖا

ذ اهدكاع ٦بحر ونل ئلى  ـمت زال٫ ؾىت  ٢65انغ ٖلى الٟؿ٤ والضٖاعة ٖٞغ ، 7105ظٍغ

ـمت الٟٗل اإلاسل بالحُاء هظ ٟا٫ –ه ألازحرة وبٗضها هجض ظٍغ خضاء الجيس ي ٖلى الَا  -الٖا

ذ هي ألازغي اعجٟاٖا واضحا أًًا،وطل٪ زال٫ ؾىت ؛التي ٢ض ٖ ،ئط ٢ّضع ٖضص 7106ٞغ

حن أبضا، ئهه ع٢م مس٠ُ ٞٗال الهّ  باألمغ ٢ًُت، وهظا الغ٢م لِـ  66ال٣ًاًا اإلاسجلت ـب 

ي والٗمل مً أظل  ضٞ٘ بهم للبدض والخ٣ص ّ غوى أهه ًدّحر با٫ اإلاسخهحن ٍو ومً اإلٟا

ت ألاؾباب الح٣ُ٣ُت ال٩امىت وعاء ا مت بالظاث في مٗٞغ هظه الٟترة هدكاع هظه الجٍغ

 .7106 -الؼمىُت بالظاث
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 . ألاعشاض التي جظهش على الطفل املعخذي عليه حيسيا:2

  ألاعشاض الجسذًت. 1.2

    ٝ  وألاؾٕغ الخئاما وهي جسخل٠ خؿب ازخال
ً
غاى الجؿمُت ألا٢ل جضمحرا حٗخبر ألٖا

ت للطحُت وأهم ما ٢ض ًالخٔ ٖلى الُ  ًلي : ٟل الطحُت ماالٟئت الٗمٍغ

  .الى٢ذ ً خضاء التي جخٟا٢م أ٦ثر م  الالتهاباث الىاقئت ًٖ الٖا

  الالتهاباث التي جيكأ في ألاظهؼة الخىاؾلُت ً  ٖ ايُغاباث مٗىٍت، ًٞال

ٕ مخٟاوجت الخُىعة.   اإلاهاخبت ألمغاى وأوظا

  ٠ أو جلّىزاث مخ٨غعة في مجغي نٗىبت في اإلاش ي أو الجلىؽ، ئٞغاػاث أو هٍؼ

 ى٫.الب

  الخٓها أوظإ بالغأؽ وبالحىى ٢ض ج٩ىن هىا٥ ٖضوي ظيؿُت مشل الؿُالنً 

ٟا٫ أو ٖالماث حٛحر في مى٣ُت الكغط أو اإلاىا٤َ الخىاؾلُت.  َبِب ألَا

   ألاعشاض الىفـسيـت: 0.2

  الكٗىع بالظهب الظي ٌؿُُغ ٖلى الُٟل، واتهامه لىٟؿه بٗضم اإلا٣اومت، وهظا

ظمُٗا التي مً اإلام٨ً أن جهِبه  الىٟؿُت ائبأبى ال٩ىاعر واإلاهالكٗىع هى 

 الخ٣ًا ما لم ًخسلو مىه.

  ًىهٟه وهى ٣ًٟض الش٣ت في هٟؿه وفي أؾغجه وفي اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام الظي لم 

 اإلآلىم اإلاٗخضي ٖلُه.

 .٦ىٕى مً الاهخ٣ام ً خضاء ٖلى آزٍغ ٟل هٟـ ؾلى٥ الجاوي بااٖل
ّ
 ٌؿل٪ الُ

  ٣ه ئلى الاهدغاٝ الجيس ي، الُٟل الظ٦غ عبما ًخىخض م٘ الجاوي و ٍأزظ ٍَغ

ٝ وال٣ل٤ التي جالػمه َىا٫ خُاجه. ً خاالث الخى  هاهُ٪ ٖ

  ٝ خضاء هى أنها جهبذ جسا ألاهثى أ٦ثر ما ًى٨ٗـ ٖلى خُاتها مً ظغاء طل٪ الٖا

مً الّغظا٫ ٖمىًما، والغهبت صون أؾباب واضحت، والخىٝ مً اإلاؿخ٣بل، 

الؼواط وجساٝ مً إلاـ ألاما٦ً والخىٝ مً الٗال٢ت الٗاَُٟت الخانت في 

الحؿاؾت في ظؿضها؛ ألن طل٪ ًدغ٥ مساوٞها ال٣ضًمت الغا٦ضة، و٢ض ًخىلض 

ا اهدغاٝ ظيس ي عبما بك٩ل ٚحر مباقغ ٞخ٨غه الغظل، وجمُل ئلى  ًً للمغأة أً

غ بؿبب اٖخضاء  ال٢اث في الؼواط جضمَّ ظيؿها خحن حكٗغ باألمان و٦شحر مً اٗل
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، ختى ئن ٧ان مجغص إلاـ زاعط مالبؿها؛ ٞاإلاى٠٢ ٖلى اإلاغأة خحن ٧اهذ َٟلت

 بغمخه ًدضر قغًزا بضازلها.

 .ضم الىـىم وألاخالم اإلاؼعجت  الاوٗؼا٫ والاوكٛا٫ الضائم بأخالم ال٣ُٓت ٖو

  ،ايُت ضم اإلاكاع٦ت في اليكاَاث اإلاضعؾُت والٍغ جضوي اإلاؿخىي الضعاس ي، ٖو

ً اإلاضعؾت.  الدؿّغب أو الهغوب م

 والٗضواهُت.ٖضم الش٣ت بالىٟـ و ً ـــٍغ ـ  آلازـ

 .ًاء الخىاؾلُت وحٗظًب الىٟـ  حكىٍه ألٖا

 .ب وال٣ل٤ الضائم، ٣ٞضان الخد٨م في الخبى٫ أو الخبرػ أو بلل الٟغاف  الٖغ

 .ئطا ُؾئل الُٟل ئن ٧ان أخًضا ٢ض لـمؿه ٘  عص ٞٗل ٍٚغب أو ٚحر مخى٢

 اة في عؾىماث بها ئقاعاث ظيؿُت، وحٛحراث ؾلى٦ُت مٟاظئت؛ ٣ٞض ج٣ىم الٟخ

 ً ت لآلزٍغً م٘ زىٝ ملحىّ م ؼاٍػ غائُت، اؾٟخ اث ٚئ ؾً اإلاغاه٣ت بخهٞغ

٣ت ٚحر  ٍغ شخو أو م٩ان مٗحن و ئْهاع الٗىا٠َ بك٩ل مبالٜ ُٞه أو ُب

 َبُُٗت.

  اث ظيؿُت م٘ ألالٗاب أو ًاء الجيؿُت و جهٞغ ٞت ٞجائُت ألؾـماء ألٖا مٗغ

ً ٦خ٣لُض الٟٗل الجيس ي م٘ الضمى أو الُ ٟا٫ آلازٍغ ٟا٫ ألَا لب مً ألَا

ً بـما ٞيهم ؤلازىة ال٣ُام بأٞٗا٫ ظيؿُت.  آلازٍغ

  ً ُت ونٗىباث البل٘ وآالم البُ ايُغاباث ألا٧ل ٣ٟ٦ض الكهُت أو ٍٞغ الكه

 صون ؾبب مدضص.

 . جصييف ألاشخاص املعخذًً حيسيا على ألاطفال :12

ٟا٫ ٦ُٟما ٧ان اؾـمها أ و مً زال٫ جدلُل الجغائم الجيؿُت الىا٢ٗت ٖلى ألَا

حن ئلى زالزت أنىاٝ أؾاؾُت ٖلى اٖخباع  ٠ هإالء الـمىدٞغ م٩اـهها ٞاّهه ٢ض ـجم جهُي

خضائهم الجيس ي ، و جخمشل  ٟا٫ الظًً ٧اهىا ضحُت اٖل غتهم الخاّنت هدى ألَا وظهت ٓه

 هظه ألانىاٝ الشالزت ُٞما ًلي:

 املعخذي الزي  ًىظش للطفل كطحيت سهلت:  10.1  

هلت الىنى٫ و الحهى٫ ٖليها، ٞالُٟل له َلباث ئط أهه ٌٗخبر الُٟل ضحُت ؾ

ً َلباث البالٛحن.  أ٢ل م
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 املعخذي املحبب  لألطفال )بيذوفيلي(:  0.12

ٟا٫ هي بمشابت جد٤ُ٣ مخٗت لهم.    ئط أهه ٌٗخبر أن مـماعؾت ه٨ظا أٞٗا٫ م٘ ألَا

 3.12  املعخذي الزي ٌعخبر أن ضحاًاه ألاطفال ٌسخحلىن العىف.

جب أن ٌؿخسضم  الٗى٠ و ال٣ّىة ئط ًغي بأن ألَا  ٟا٫ ٚحر مىًبُحن، ٍو

  (7113)اإلاهخاع،  يضهم. 

 أهم طشق الاعخذاء الجيس ي على ألاطفال :. 11

لـت اسخذساج الطفل الطحيت . 1.11   الـمىحـى أو طـٍش

رنض وأّو٫ 
ّ
خضاء الجيس ي ٖلى الُٟل ٖمل م٣هىص م٘ ؾب٤ ؤلانغاع و الت ئن الٖا

بالُٟل ولخد٤ُ٣ هظه الخلىة، ٖاصة ما ًلجأ اإلاٗخضي ئلى قغوَه أن ًسخلي اإلاٗخضي 

جب  ٟل ٦أن ٣ًىم بضٖىجه ئلى مماعؾت وكاٍ مّٗحن ٧اإلاكاع٦ت في لٗبت مشال ٍو
ّ
ئٚغاء الُ

ٟا٫ هم أشخام طوو نلت  خباع أن مٗٓم اإلاخدغقحن أو اإلاٗخضًً  باأَل ألازظ بٗحن الٖا

مً زاعط هُا١ الٗائلت ،ٞان  بهم. وختى في خاالث الخدغف الجيس ي مً "ألاظاهب" أي

خىاء  ه ٢بل أن ٌٗغى الٖا اإلاٗخضي ٖاصة ما ٌؿعى ئلى ئوكاء نلت بأم الُٟل أو أخض طٍو

 بالُٟل أو مغا٣ٞخه ئلى م٩ان ْاهغه بغيء للٛاًت؛ ٦ؿاخت لٗب أو مخىـؼه ٖام مشال.

ىي ٖلى أي هٕى مً الغ٢ت والغخمت، أال وهى  وهىا٥ لؤلؾ٠ مىحى آزغ ال ًُى

ى٠ و ٕ ألٖا ألا٢س ى ئط ًمُلىن الؾخسضام أؾالُب الٗى٠ والتهضًض والخكىهت إلزًا

ٟل جـهضًضاجـهم ٖلى مـدمل 
ّ
ٖىىة. وفي هظه الحاالث ًدمل الُ الُٟل ظيؿُا لىـؼواتهم 

الجض؛زهىنا ئطا ٧ان ٢ض قهض مٓاهغ ٖىٟهم يض أمه أو أخضا مً  أٞغاص أؾغجه 

خضاء الجيس ي ال٣ؿغي ًسل٠ نضمت ٖمُ ً. الٖا ـل بؿبب الخىٝ  آلازٍغ ٟـ
ّ
٣ت في هٟـ الُ

 أوال والعجؼ ٖلى خماًت طاجه زاهُا.

 الخـفـاعـل الجيـس ي: .0.11  

ٟا٫ قأهه قأن أي ؾلى٥ ئصماوي آزغ، له َاب٘   خضاء الجيس ي ٖلى ألَا الٖا

ًخدّى٫ ئلى  ان ما  غص؛ ٞهى ٢ض ًبضأ بمضاٖبت الُٟل أو مالمؿخه ول٨ىه ؾٖغ جهاٖضي ُم

 ـ٤.مـماعؾاث ظـيؿُـت أٖـم

ـت. 2.11
ّ
ـ  :الســٍش

خضي ٌٗلم أن ؾلى٦ه مـسـال٠ لل٣اهىن لظل٪ ٞهى ًبظ٫ ٧ل ما في وؾٗه  اإلاٗـ

إل٢ىإ الُٟل بالٗىا٢ب الىزُمت التي ؾخ٣٘ ئطا اه٨ك٠ الؿغ. لظل٪ ٞهى ٌؿخسضم لٛت 
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لى عأؽ ال٣ائمت أمه أو ق٣ُ٣خه...الخ  غع بأٖؼ شخو لضًه ٖو ًّ التهضًض بأّهه ؾُلح٤ ال

 ًًٟل الُٟل الهمذ بٗض ٧ل هظا التهضًض والتروَ٘. وال ٚغابت أن

ُٞىا بضازله ئلى خحن جبلٜ الححرة  ٟل مداٞٓا ٖلى الّؿغ ص
ّ
ًـــب٣ـى الُ اصة ما ٖو

 ً  ال ٖمضا، وال٨شحر م
ً
وألالم ئلى صعظت ال ٤ًُُ اخخمالهما. أو ًى٨ك٠ الؿغ اجٟا٢ا

ىٍلت ظضا  َ ٟا٫ ال ًٟكىن الؿغ َُلت خُاتهم أو بٗض ؾىحن  ,forums.graaam) .ألَا

2019) 

  خاجمت

خضاء ٖليهم ظيؿُا،  ظغائم ازخُاٝ ٟا٫ والٖا ٖاثألَا التي  مً أ٦ثر اإلاىيى

لُىم ٞٗال بضأ ًخجاوػ ظضاع والكإع الجؼائغي اوالػا٫ ٌٗاوي منها اإلاجخم٘ الجؼائغي،  ٖاوى

 ، ٣ٞض ٖبالهمذ
ّ
ٌ أل٦ثر مً مّغة  مؿدى٨غا ـ ي التهظه ألازحرة الجغائم،  بهظهغ واهٟخ

ٖمغ الؼهىع أَٟا٫  جإصي بدُاة اء في  ُّ ،أبٍغ غ١ التي ٢ض ًخس  ،ؤلاوؿانأي لها وبأبك٘ اُل

خضاء الجيس ي مً ظٍغ ازخالٝ  وعٚم ها حكتر٥ ٚحر أّن  مت ألزغي،ـأؾباب الازخُاٝ  والٖا

 أنهممسظعاث أو ـمم٨ً بؿبب الئوؿاهُتهم؛ ظمُٗها في أن الجىاة ٣ٞضوا الؿُُغة ٖلى 

ُلحن" حن" و  ،بُبٗهم "بُضوٞ ماهى هضاء ، ب٣ضع أبضا هظا لِـ جبًرغا لجغمهم٧ىنهم "بُضوُُٞل

ٗلهم هظا ٖليهم ،ألنهمال٣ٗىباث  أ٢ص ىلخُب٤ُ  ٞ ً ظ م ئ ،م٘ الى٢ذ ال ولً ًخى٢ٟىاٖ 

ضامً جُب٤ُ البض م في الؿاخت الٗمىمُت و أمام الجمهىع ٖامت و أهل الطحُت  ؤلٖا

هى مٗمى٫ في"الُمً"  مً أظل جد٤ُ٣ عصٕ اظخماعي خ٣ُ٣ي ٦مازانت، 

حرها. خضاحٗخبر ٦البُضوُٞلُا ٚو ٟا٫ و الٖا ء ؿبب مباقغ جضٞ٘ بالجىاة ئلى ازخُاٝ ألَا

ٖلُىا ظمُٗا أن ه٩ىن ًض واخضة مً أظل ال٣ًاء  ٖليهم ظيؿُا زم الخى٨ُل بجشتهم، و

 ه.٧ل خؿب ازخهان ٖلى مشل هظه الجغائم البكٗت،

  قائمة المراجع 
 أوال: اإلاهاصع

ـ .0  ـــم.٢غآن ٦ٍغ

 زاهُا: اإلاىؾىٖاث

ٖت الجيؿُت .7 ش ث، الٗال٢ااإلاىؾى بر الخاٍع ، :صاع م٨خبت الحُاةث، )بحروالجيؿُتٖ 

0411).  
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الم .6  ؛(7113، : صاع اإلاكغ١ ث، )بحرواإلاىجض في اللٛت وألٖا

  ال٨خب لشا:زا

مخخصش جفسير إلامام ،(0443)أبي ًحي مدمض بً نماصح الخجُبي .2

 .صاع الٟجغ ؤلاؾالمي:صمك٤،الطبري 

 الحماًت الجىائيت املىطىعيت لألطفال املسخخذمين،، (7113)بدغي ٞاَمت .5

ت:  .صاع ال٨ٟغ الجامعي ؤلاؾ٨ىضٍع

 ،بحروث:اسخؼالل ألاطفال جحذًاث ويلىل ، (7113)بؿام ٖا٠َ اإلاهخاع .1

 .ميكىعاث الحلبي الح٣ى٢ُت

كاهىن العلىباث مذعما بلشاساث املحكمت العليا مع ، (7101)ث.ٖبض ال٨ٍغم .2

غة لليكغ والخىػَ٘ ،7114 عذًالثآخش ح  .الجؼائغ: صاع الجٍؼ

دساساث يىل العىف والاعخذاء الجيس ي على ،(7102)خُاة بىظملحن .3

 .،ظامٗت مىلىص مٗمغي،٦ىىػ الح٨متالطفل

الاططشاباث الىفسيت والعلليت عىذ الطفل  ،(7116) مُمىوي مٗخهم بضعة .4

 .الجؼائغ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،واملشاهم

 الاججاس في البشش بين الاكخصاد الخفي والاكخصاد، (7115)ٖضلي هاقض ؾىػي .01

ت:  الشسمي  .اإلا٨خبت ال٣اهىهُت -صاع الجامٗت الجضًضة، لليكغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 املجالث العلميت سابعا: 

بحىث ودساساث يىل ظاهشة اخخطاف ألاطفال  ،(7102)ٖؼعي هؼيهت .00

٩لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت صًمُت لال٨خاب الشاوي ٖكغ ؾلؿلت ال٨خب ألا٧ا ،بالجزائش

ٝ باإلاؿُلت  .والاظخماُٖت ظامٗت مدمض بىيُا
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