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  .مقدمة

نَسـاَن ِفـي َلَقـْد َخَلْقَنـا اإلِ  {في أحسـن صـورة، وذلـك مصـداقًا لقولـه تعـالى خلق اهللا اإلنسان   

لقولــه ســبحانه  ،كرامــةبالتــي تمكنــه مــن العــیش  والظــروفاألســباب لــه  ، وهیــئ1} َأْحَســِن َتْقــِویمٍ 

ـــْلَناُهْم  {وتعــالى  ــَن الطَّیَِّبـــاِت َوَفضَّ ْمَنـــا َبِنــي آَدَم َوَحَمْلَنـــاُهْم ِفـــي اْلَبــرِّ َواْلَبْحـــِر َوَرَزْقَنـــاُهم مِّ َوَلَقـــْد َكرَّ

ـــْن  َوإِْذ َقـــاَل َربُّـــَك  {لقولــه أیضـــاً  جعلــه خلیفتـــه فـــي األرض، ثـــم 2} َخَلْقَنــا َتْفِضـــیالً َعلَــى َكِثیـــٍر مِّمَّ

ْحــُن ِلْلَمالِئَكـِة ِإنِّــي َجاِعـٌل ِفــي اَألْرِض َخِلیَفـًة َقــاُلوْا َأَتْجَعــُل ِفیهَـا َمــن ُیْفِسـُد ِفیَهــا َوَیْسـِفُك الــدَِّماء َونَ 

  ، وحتــــى تســــتمر حیــــاة البشــــریة3} ِإنِّــــي َأْعَلــــُم َمــــا َال َتْعَلُمــــونَ  ُنَســــبُِّح ِبَحْمــــِدَك َوُنَقــــدُِّس َلــــَك َقــــالَ 

وتتواصــل األجیــال جــیًال بعــد جیــٍل أمــد اهللا ســبحانه وتعــالى اإلنســان بالذریــة التــي تضــمن هــذه 

ـاِلَحاتُ { اإلستمراریة، لقوله تعالى َخْیـٌر ِعنـَد َربِّـَك  اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َواْلَباِقَیاُت الصَّ

َیـا َأیَُّهـا النَّـاُس ِإنَّـا َخَلْقَنـاُكم مِّـن َذَكـٍر َوُأنثَـى َوَجَعْلَنـاُكْم ُشـُعوًبا  {، وقوله أیضـًا 4} َثَواًبا َوَخْیٌر َأَمالً 

  . 5}َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ 

  الــدین، الــنفس العقــل: وتظهــر مقاصــد الشــریعة اإلســالمیة فــي حفــظ الضــروریات الخمســة 

وبعـض تلـك الحقـوق التـي . العرض والمال والتي تتـوزع فـي جملـة مـن الحقـوق للبشـریة جمعـاء

أقرتها الشریعة اإلسالمیة للطفل والتي تمتد منذ وجود الطفل فـي رحـم أمـه إلـى أن یبلـغ ویشـتد 

في حقه في الحفاظ على حیاته وماله وهو جنـین، وحسـن إختیـار أمـه،  وتسـمیته عوده، تكمن 

 نحــرافإلالجنــوح وااألذى و والحمایــة مــن بإســم حســن، وحقــه فــي الرضــاعة، والغــذاء، والتربیــة، 

  . واإلستغالل

ـــي أقرتهـــا الشـــریعة  ـــة والتشـــریعات الوضـــعیة نفـــس الحقـــوق الت ـــد إتخـــذت المواثیـــق الدولی ولق

لتهــا مــن مبادئهــا وجســدتها فــي شــتى قوانینهــا وٕاعالناتهــا، بدایــة مــن اإلعــالن اإلســالمیة، وجع

، الــذي  تبنتــه األمـم المتحــدة، حیــث ُعـَد فیمــا بعــد مرجعــًا 1948العـالمي لحقــوق اإلنســان سـنة 

قتصـادیة إلالعهد الدولي للحقـوق اأساسیًا لحقوق اإلنسان، ثم توالت بعده المعاهدات  الدولیة ك

                                                           
  .04سورة التین، اآلیة 1
   .70سورة اإلسراء، اآلیة 2
  . 30سورة البقرة، اآلیة  3
   .46سورة الكهف، اآلیة 4
  .13اآلیة ورة الحجرات، س 5
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  1966لســـنة  العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة، و 1966لســـنة  ثقافیـــةجتماعیـــة والإلوا

  وبــالموازة مــع مــا ســبق أقــر المجتمــع الــدولي حقوقــًا للطفــل ظهــرت فــي بعــض المواثیــق الدولیــة

، وهــو أول وثیقــة دولیــة 1924منهـا إعــالن جنیــف الــذي أقرتــه عصــبة األمـم المتحــدة فــي عــام 

، الــذي تضــّمن عشــرة مبــادئ 1959الن حقــوق الطفــل لســنة تؤكــد حقــوق الطفــل، ثــم تــاله إعــ

كانــــت ســــببًا فــــي إلتفــــاف بعــــض دول العــــالم حــــول اإلتفاقیــــة الدولــــــــــیة لحقــــوق الطــــــــــفل لســـــــــنة 

  .مادة 54، تضمنـــت 1989

بروتوكـــول : ببروتوكـــولین إختیـــاریین همـــا 1989وقـــد ألحقـــت إتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل لســـنة  

، وبروتوكــول 1المــواد اإلباحیــةاألطفــال وٕاســتغالل األطفــال فــي البغــاء وفــي  إختیــاري بشــأن بیــع

  .2إختیاري بشأن إشتراك األطفال في المنازعات المسلحة

العمـل الدولیـة   أما على مسـتوى حمایـة حقـوق الطفـل فـي مجـال التشـغیل، فقـد تبنـت منظمـة

ي ترصــد اإلتفاقیـــات  ، وهــ1919هــذه الحمایــة، حیــث  دأبــت هــذه المنظمــة منــذ إنشــائها ســنة 

والتوصیات في قطاع العمل على وجه العموم، ویذكر لمنظمـة العمـل الدولیـة أنهـا استصـدرت 

بشـأن الحـد  1973لسـنة  138رقـم إتفاقیتین أساسیتین في تنظیم عمل األطفال، هما اإلتفاقیة 

عمــل بشــأن حظــر أســوأ أشــكال  1999لســنة   182رقــم  تفاقیــة إلوا ،3االســتخداماألدنــى لســن 

، واللتــان كــان لهمــا وقــع أساســي فــي تنظــیم عمــل 4الفوریــة للقضــاء علیهــا األطفــال واإلجــراءات

  .األطفال

                                                           
جریـدة  02/09/2006وصادقت علیـه الجزائـر فـي  ،18/01/2002اذ ودخل حیز النف ،2000-05-25عتمد في أالذي 1

  .06/09/2006في مؤرخة  ،55رسمیة عدد

ــــــوم 2 ــــــذي اعتمــــــد ی ــــــي  2000-05-25ال ــــــاذ ف ــــــز النف ــــــر فــــــي  ،12/02/2002ودخــــــل حی ــــــه الجزائ والــــــذي صــــــادقت علی

  .06/09/2006مؤرخة في  ،55جریدة الرسمیة عدد ،02/09/2006

ودخلــت حیــز  ،1973یونیــه  6فــي  58العمــل الدولیــة بجنیــف فــي دورتــه  جتمــاع منظمــةا ،1973لســنة  138رقــم تفاقیــة إ3

  www.hrlibrary.umn.edu:  اإلنســـانجامعـــة منیســـوتا، مكتبـــة حقـــوق ، متـــاح علـــى موقـــع 1976یونیـــه  19النفـــاذ فـــي 

 03/09/1983المــؤرخ فــي  518-83علیهــا الجزائــر بالمرســوم رقــم  ، وصــادقت18:00، 28/12/2017: تــاریخ اإلطــالع

مؤرخـة فــي  37المتعلقــة بالسـن األدنــى للقبـول فـي العمــل، جریـدة رسـمیة عــدد  138المتضـمن المصـادقة علــى اإلتفاقیـة رقـم 

06/09/1983.  
، متـاح علـى موقـع  اء علیهـابشأن حظر أسوأ أشكال عمل الطفل واإلجراءات الفوریـة للقضـ، 1999لسنة   182رقم تفاقیة إ4

. 18:00، 28/12/2017 :تـــــاریخ اإلطـــــالع  ،www.hrlibrary.umn.edu: اإلنســـــانجامعـــــة منیســـــوتا، مكتبـــــة حقـــــوق 
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أمـــا علـــى المســـتوى الـــوطني، تبنـــت الدولـــة الجزائریـــة حقـــوق الطفـــل المعتمـــدة فـــي المواثیـــق 

التــي تــنص علــى  72جملــة مــن المــواد، منهــا المــادة الدولیــة، وأقرتهــا فــي دســاتیرها مــن خــالل 

وكـذا . "حظى األسرة بحمایة الدولـة والمجتمـع، تحمـي األسـرة والمجتمـع والدولـة حقـوق الطفـلت"

حتـرام الحقـوق إیمـارس كـل واحـد جمیـع حریاتـه، فـي إطـار " التـي تـنص أیضـًا علـى  77المـادة

حترام الحق في الشرف وستر الحیاة الخاصـة وحمایـة إالمعترف بها للغیر في الدستور السیما 

  ."1الطفولةو یبة األسرة والشب

الجزائریـة فـي تجسـید الحمایـة الفعلیـة للطفولـة مـا ومن القوانین الخاصـة التـي تبنتهـا الدولـة  

المـــؤرخ فـــي  15/12رقـــم ، والقـــانون الخـــاص بالطفـــل الجزائـــري 032-72تضـــمنه األمـــر رقـــم 

نفس النهج الجزائري، وأقـرت تلـك  ، وفي ذات السیاق سلكت الدولة المصریة15/07/20153

ن لـم یبلـغ الثامنـة كـل مـ یعـد طفـالً " التي تنص على 80 المادةلحقوق في دستورها من خالل ا

وتلتزم الدولة برعایة الطفل وحمایته من جمیع أشـكال العنـف واإلسـاءة وسـوء . عشرة من عمره

الطفـل المصـري رقـم خاصـًا ب اً قانونـ، وصـاغت بـذلك "4المعاملة واالسـتغالل الجنسـي والتجـاري

   .19965لسنة  12

وتأسیســــًا علــــى مــــا ســــبق یتعلــــق موضــــوع هــــذه األطروحــــة بالحمایــــة الجنائیــــة للطفــــل مــــن 

الخطــرة  األعمــالفــي  األطفـال تشــغیلوذلــك مــن خـالل  التطــرق إلــى اإلسـتغالل اإلقتصــادي،  

                                                                                                                                                                                     

 19/11/2000یـــز النفـــاذ فـــي حودخلـــت  ،17/06/1999عتمـــدت هـــذه االتفاقیـــة مـــن طـــرف المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل فـــي إ

  .03/12/2000مؤرخة في  ،73، جریدة رسمیة عدد 28/11/2000وصادقت علیها الجزائر في 
قـانون رقـم ، المعدل والمتمم بموجـب ال1996دیسمبر  08، المؤرخة في 76، جریدة رسمیة عدد 1996نوفمبر  28دستور 1

  .2016مارس  07المؤرخة في  14جریدة رسمیة عدد  ، 2016مارس  06 ؤرخ فيالم 16-01
المؤرخـة فـي  ،15، جریـدة رسـمیة عـدد الطفولـة والمراهقـة، یتعلق بحمایـة 1972فیفري  10المؤرخ في  03-72رقم  األمر2

المتعلـق بحمایـة األطفـال طبقـًا لـنص المـادة  12-15نشیر أن هذا األمر ألغي بموجب القانون رقـم . 1972سنة  فیفري 22

  .منه 149

یولیـو  19المؤرخـة فـي  39، جریـدة رسـمیة عـدد األطفـال، یتعلـق بحمایـة 2015 یولیـو 15المؤرخ فـي  12-15قانون رقم 3

  .2015سنة 

  .2014ینایر  18في ) أ(مكرر 3، الجریدة الرسمیة، العدد 2014 دستور جمهوریة مصر العربیة المعدل في سنة4
 28الصــادر فــي ) تــابع(13دد قــانون الطفــل المعــدل والمــتمم، الجریــدة الرســمیة العــ بإصــدار 1996لســنة  12القــانون رقــم 5

  .1996 مارس
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ل اطفـنشاط یـتم فیـه جنـي مـال مـن األ أو في أي ،أخالقهمو  مودراسته مالتي تؤثر على صحته

  .الجریمةبإستغاللهم في عالم 

هذا األساس تشمل هذه الدراسة إستغالل الطفل في مجال قوانین العمل، وفـي مجـال  علىو 

الجرائم األخرى التي تتخذ من الطفل موردًا إقتصادیًا في حدود الحمایة الجنائیـة، وقـد عالجـُت 

 فـي هـذه الدراسـة عینـة مــن الجـرائم التـي تعـد مساسـًا صــارخًا بالطفـل وتجعـل مـن الطفـل مــورداً 

إقتصادیًا حقیقًا منها جرائم بیع األطفـال، وجـرائم االتجـار باألعضـاء البشـریة لألطفـال، وجـرائم 

ــــدعارة واألعمــــال اإلباحیــــة، وجــــرائم إســــتغالل األطفــــال فــــي  إســــتغالل األطفــــال فــــي أعمــــال ال

  . التسول، وجرائم إستخدام األطفال في المخدرات، والنزاعات المسلحة والسیاحة الجنسیة

ســــتغالل األطفــــال بكــــل إبعــــاده إأهمیــــة الدراســــة مــــن خــــالل تســــلیط الضــــوء علــــى وتظهــــر 

 وأســـالیبه، خاصـــة تلـــك الســـلوكیات التـــي تأخـــذ مـــن الطفـــل وســـیلة إســـتغالل إقتصـــادیة، والتـــي

لرســمیة وغیــر الرســمیة مــن المنظمــات الحكومیــة وغیــر الحكومیــة عــن اإلحصــائیات اأبرزتهــا 

أن فــي تقریرهــا منظمــة العمــل الدولیــة   أشــارت حیــث إنتشــار اإلســتغالل اإلقتصــادي لألطفــال،

ســــنوات  05بــــین  املیــــون طفــــل یعملــــون فــــي الــــدول النامیــــة تتــــراوح أعمــــارهم مــــ 250حــــوالي 

الفتیــات اللــي یعملــن بتجــارة الرقیــق األبــیض أو البغــاء ویتكــرر بــیعهن عــدد وبلــغ ، 1ســنة14و

حــول عمالــة األطفــال اإلحصــائیات ، ُتعبــُر هــذه العینــة مــن 2ملیــون فتــاة 1.2ســدادًا للــدیون ب 

تنتهك فیها أدنى حقوق الطفل الناجمة عن اإلستغالل غیـر األخالقـي التي بطرق غیر شرعیة 

 عطـــي للدراســة صـــبغة ذات بعــد إنســـانيســواء فــي مهـــن شــاقة أو مهـــن مخلــة بالشـــرف، ممــا ی

تمـع الـدولي مـن تفطـن إلیهـا المج باإلضافة إلى البعد القانوني الذي ترجمته عـدة قـوانین حدیثـة

 لســنة خــالل ثلــة مــن المواثیــق أهمهــا البروتوكــولیین االختیــارین الملحقــین باتفاقیــة حقــوق الطفــل

تجار باألشـخاص وبخاصـة النسـاء واألطفـال المكمـل التفاقیـة إلبروتوكول منع وقمع او  1989

األمـــــم المتحــــــدة لمكافحــــــة الجریمـــــة المنظمــــــة عبــــــر الوطنیــــــة  الصـــــادر مــــــن األمــــــم المتحــــــدة 

                                                           
دراســـة مقارنـــة بـــین االتفاقیـــات الدولیـــة والعربیـــة  صـــالح علـــي علـــي حســـن، التنظـــیم القـــانوني لتشـــغیل األطفـــال،: نقـــًال عـــن1

  .56، ص2008 دار النهضة العربیة، القاهرة، وتشریعات الدول العربیة،
للطفـل، دراسـة إحصـائیة قانونیـة إجتماعیـة، مكتبـة زیـن  لقانونیة الدولیـةجعفر عبد األمیر علي الیاسین، الحمایة ا: نقًال عن2

  .87ص  ،2015 ، لبنان،األدبیةالحقوقیة و 
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دعـارة الغیـر أو سـائر أشـكال تجار بالبشر في إلفي جرائم ا ستغاللإلا، الذي ترجم 2000امع

 أوالممارسـات الشـبیهة بـالرق  أوسـترقاق إلا أوالخدمـة قسـرًا  أوالسـخرة  أوستغالل الجنسي إلا

   .نزع األعضاء أو ستعبادإلا

التـي تناولـت هـذا  یكمن في نقص المراجع والدراسـات  ،هذا الموضوع يمن أسباب إختیار و 

الموضــوع، وحرصــًا منــي علــى  أن ینــال هــذا الموضــوع  حقــه الكــافي مــن البحــث، إرتأیــت أن 

أكتب في مثل هذه المواضیع، إضافة إلى میلي الشخصي في الكتابة في مثـل هـذه المواضـیع 

  .لألسباب الذاتیةبغیة إثراء المكتبة الجامعیة، هذا بالنسبة 

ظهـرت بـوادره  قتصادیاً إ األطفالستغالل إموضوع  نأ كمن فياألسباب الموضوعیة فت ماأ 

فـأردت مـن مؤخرًا من خالل تعـرض الطفـل إلـى شـتى الجـرائم، بصـورة مباشـرة وغیـر مباشـرة،  

خــالل هــذه الدراســة إماطــة اللثــام عــن تــداعیات هــذه اإلســتغالل اإلقتصــادي مــن خــالل تســلیط  

وتبیـان مـدى  العمـل وخـارج مجـال العمـل، الضوء على شق الحمایة الجنائیـة للطفـل فـي مجـال

    .مسایرة القوانین الردعیة لتلك الجرائم

لألطفـــال مـــن خـــالل  قتصـــاديإلســـتغالل اإلعالج فـــي هـــذه الدراســـة مســـألة اوتبعـــًا لـــذلك ســـأ

لتصـــدي لهـــذا التطـــرق للتـــدابیر واإلجـــراءات المتخـــذة مـــن طـــرف التشـــریعات الدولیـــة والوطنیـــة ل

  :   ةاآلتی ةیاإلشكال، وفق ستغاللإلا

ة الحمایـة الجنائیـة بشـقیها الموضـوعیة واإلجرائیـة فـي حمایـة األطفـال مـن كفایما مدى 

  اإلستغالل اإلقتصادي؟

  :جزئیة تتمثل في تساؤالتویتفرع عن  هذه اإلشكالیة الجوهریة  

 قتصادي؟إلستغالل اإلالطفل المعني بالحمایة الجنائیة من االمراد بما  -

  تصادي للطفل؟ماهو اإلستغالل اإلق -

 قتصادي في نطاق عالقات العمل؟إستغالل إ أيمن  یتم حمایة الطفلكیف  -

  ؟قتصادي خارج نطاق عالقات العملإستغالل إ أيمن  یتم حمایة الطفلكیف  -

 قتصادي؟ إلستغالل اإلماهي التدابیر واإلجراءات الكفیلة للتصدي لجرائم ا -
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صـالح رزق عبـد للـدكتور  دراسة ،وضوعومن ضمن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الم

وهـــي كتـــاب  دراســـة مقارنـــة، لألطفـــالقتصـــادي إلا ســـتغاللإلجـــرائم االموســـومة ب الغفـــار یـــونس

قــد تنــاول و ، 2015صــادر عــن دار الفكــر والقــانون للنشــر والتوزیــع بالمنصــورة، مصــر، ســنة 

 لألطفـــال قتصـــاديفـــي دراســـته الحمایـــة الموضـــوعیة واإلجرائیـــة لجـــرائم اإلســـتغالل اإل الباحـــث

خالل عرضه لموقـف بعـض التشـریعات المقارنـة مـع تركیـزه علـى موقـف  من ،بالمفهوم الواسع

ذهــب الباحــث إلــى أبعــد الحــدود فــي بحثــه، مــن خــالل إلمامــه بمختلــف ، وقــد المشــرع المصــري

إلــى دراســة أخــرى قــام بهــا الــدكتور  ل، إضــافةاطفــتشــكل إســتغالل إقتصــادي لألالجــرائم التــي 

رســـالة   وهـــي، دراســـة مقارنـــة، تتضـــمن التنظـــیم القـــانوني لتشـــغیل األطفـــال دي محمـــدحـــاج ســـو 

بكـر  أبـيجامعـة لدى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ب لنیل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص

، حیـــــث تنـــــاول الباحـــــث فـــــي دراســـــته أهـــــم 2015/2016للموســـــم الجـــــامعي  بلقایـــــد تلمســـــان

ــــة اإلتفاقیــــات الدولیــــة المنظمــــة  ــــال فــــي القطاعــــات المختلفــــة والتشــــریعات الداخلی لعمــــل األطف

األطفــال، إال أن هــذه الدراســة جــاءت ُمقتصــرة علــى تنظــیم عمــل األطفــال فــي  المنظمــة لعمــل

 المســتخدم والطفــل العامــل، وهنــاكحــدود قــانون العمــل، مــن خــالل تحدیــده لعالقــة العمــل بــین 

 لألطفـــــــالیـــــــة الجنائیـــــــة الموضـــــــوعیة الحمافاطمـــــــة بحـــــــري بعنـــــــوان دراســـــــة أخـــــــرى للـــــــدكتورة 

 2008، وهــي كتــاب صــادر عــن دار الفكــر الجــامعي باإلســكندریة، مصــر، ســنة المســتخدمین

حیــث تطرقــت الباحثــة فــي دراســتها للشــق الموضــوعي مــن الحمایــة الجنائیــة للطفــل المســتخدم 

ري ســـیما موقـــف المشـــرع الجزائـــ ،وركـــزت فـــي ذلـــك علـــى موقـــف التشـــریعات الدولیـــة والداخلیـــة

وعالجت الباحثة بعض الجرائم المرتبطة بعمل األطفـال فـي نطـاق قـانون  ،والمصري والفرنسي

كجــرائم  ،العمــل تــارة، وبعــض الجــرائم غیــر المرتبطــة بعمــل االطفــال خــارج نطــاق قــانون العمــل

ـــدعارة تـــارة أخـــرى، إال أن مـــا یؤخـــذ علـــى هـــذه الدراســـة أنهـــا جـــاءت  اإلســـتخدام فـــي مجـــال ال

لشــق الموضــوعي دون الشــق اإلجرائــي، وهــذا مــا ســأتجنبه فــي دراســتي بالبحــث علــى ا ُمقتصــرة

    .في الحمایة الجنائیة بشقیها الموضوعي واإلجرائي

الحمایـــة الجنائیـــة للطفـــل فـــي والموســـومة بحمـــو إبـــراهیم فخـــار فـــي دراســـة للـــدكتور أیضـــًا و 

 2016نة ســـــ عـــــن ذات المؤلـــــف ، وهـــــي كتـــــاب صـــــادرالتشـــــریع الجزائـــــري والقـــــانون المقـــــارن

حیث إسـتعرض الباحـث فـي دراسـته مضـمون الحمایـة الجنائیـة للطفـل المجنـي علیـه  بالجزائر،

ین فیهـا موقـف والحمایة الجنائیة اإلجرائیة للحدث الجانح والمعرض للخطـر المعنـوي، والـذي َبـ
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والفرنســي، والمصــري لحقــوق الطفــل العامــة، وفــي ذات الســیاق هنــاك دراســة  المشــرع الجزائــري

وهي أطروحة نیـل  ،لألحداث، دراسة مقارنةالجنائیة  عدالةالب كتورة بوحادة سمیة والموسومةللد

شــهادة الـــدكتوراه فـــي الحقـــوق بكلیــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة لــدى جامعـــة أحمـــد درایـــة أدرار 

، حیث تطرقت الباحثة فـي دراسـتها للجهـود التشـریعیة الدولیـة 2017/2018للموسم الجامعي 

ومدى نجاحها فـي تـوفیر الحمایـة الجنائیـة الالزمـة لألحـداث، ومـا یمیـز هـذه الدراسـة والوطنیة 

مـــن  ،المصـــري والمغربـــي أنهـــا جـــاءت مقارنـــة بـــین ثالثـــة تشـــریعات عربیـــة التشـــریع الجزائـــري،

   .خالل تحدیدها لموقف هذه التشریعات لحقوق الطفل

النقـائص التـي شـابتها هاتـه وعلیه من خالل الدراسات السـابقة، سـأحاول الوقـوف علـى أهـم 

ـــة ســـیما  خـــالل محاكـــاةالدراســـات المشـــار إلیهـــا، مـــن  ـــة والتشـــریعات الداخلی التشـــریعات الدولی

التشریع الجزائري والمصري في موقفها من الحمایة الجنائیة لإلستغالل اإلقتصادي للطفـل فـي 

ســــائل مســــائل التشــــغیل وفــــق نطــــاق القــــانون اإلجتمــــاعي مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى فــــي م

اإلســتغالل اإلقتصــادي للطفــل فــي نطــاق الجــرائم التــي یكــون محلهــا طفــل یــنجم عنــه إســتغالل 

إقتصـــادي فـــي نطـــاق قـــانون الطفـــل والقـــانون الجنـــائي، مـــع اإللمـــام بـــأهم الجـــرائم التـــي تشـــكل 

  . إستغالل إقتصادي

ـــو  ـــي واجهتن هـــو نقـــص المراجـــع  المتخصصـــة   فـــي موضـــوع الدراســـة يمـــن الصـــعوبات الت

هـذا الموضـوع فـي فـرع أو مطلـب علـى أكثـر تقـدیر، إضـافة لالبـاحثین  یقتصر معالجـة حیث  

تنظمها قـوانین خاصـة قد  ، بحیثالى أن عناصر موضوع الدراسة متناثرة في مختلف القوانین

كقـانون الطفــل، وقــانون العمــل والقــوانین المنظمــة لـه، كقــانون مفتیشــیة العمــل، وقــانون الصــحة 

  .انون اإلجراءات الجزائیة وقانون العقوباتأو قوانین عامة، كق

ــــي صــــعوبة الحصــــول علــــى اإلجتهــــادات القضــــائیة ومــــن العراقیــــل   األخــــرى التــــي واجهتن

ة قصــــد إثــــراء موضــــوع اإلحصــــائی األرقــــام الحصــــول علــــىالجزائریــــة، وكــــذا عــــدم تمكنــــي مــــن 

معلومـــات الدراســة، وذلــك بـــالرغم مــن إتصـــالي بالهیئــات المختصـــة والرســمیة، ماعـــدا بعــض ال

  . التي تحصلت علیها من طرف مدیریة النشاط االجتماعي بأدرار
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الوقــوف علــى أهــم الجــرائم التــي  ولإلجابــة عــن هــذه اإلشــكالیة التــي تثیرهــا الدراســة  حاولــت

تمــس الطفــل بصــفة مباشــرة كجــرائم اإلتجــار باألطفــال والجــرائم التــي تمــس الطفــل فــي قطــاع 

مــن خــالل تحلیــل النصــوص القانونیــة لكــال التشــریعین یلــي التحل العمــل، معتمــدًا علــى المــنهج 

  المصـــري والجزائـــري، والمـــنهج الوصـــفي مـــن خـــالل معالجـــة أهـــم الجوانـــب النظریـــة للموضـــوع

وبمـــا أن موضـــوع الدراســـة هـــو مقارنـــة، فقـــد إتخـــذت فـــي ذلـــك المـــنهج المقـــارن بـــین التشـــریعین 

  علــى أهــم  نقــاط التشــابه واإلخــتالفالجزائــري والمصــري مــن خــالل المقاربــة األفقیــة، للوقــوف 

وعلـــى هـــذا األســـاس  ،وأحیانـــًا المقاربـــة الرأســـیة مـــن خـــالل إســـتعراض بعـــض المواثیـــق الدولیـــة

وخاتمـــة تحمـــل نتـــائج وٕاقتراحـــات وفصـــل تمهیـــدي، وبـــابین،  مقدمـــة، هـــذه إلـــى يدراســـت تقســـم

  .موضوع الدراسة

تــي تضــمنتها الدراســة مــن خــالل ففــي الفصــل التمهیــدي تناولــُت أهــم الكلمــات المفتاحیــة ال 

  .التطرق إلى اإلطار المفاهیمي للحمایة الجنائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي

  قتصــــاديإلســــتغالل اإلالحمایــــة الموضــــوعیة للطفــــل مــــن ا األولوقــــد تناولــــُت فــــي البــــاب  

 سـتغاللاإلالحمایـة الموضـوعیة للطفـل مـن  عالجـُت فیـه ولأفصـل : لى فصلینإقسمته والذي 

الحمایــة الموضــوعیة للطفــل  عالجــُت فیــه فصــل ثــانيفــي نطــاق عالقــات العمــل، و  قتصــادياإل

  .خارج نطاق عالقات العمل قتصادياإلستغالل اإلمن 

 والــذي ،قتصــادياإلســتغالل اإللحمایــة اإلجرائیــة للطفــل مــن ل خصصــته الثــانيأمــا البــاب  

 قتصــادياإلســتغالل اإلمــن  الحمایــة اإلجرائیــة للطفــل تضــمن ولأفصــل  :لــى فصــلینإقســمته 

ـــانيفـــي نطـــاق عالقـــات العمـــل، و  ـــة  تضـــمن فصـــل ث ســـتغالل للطفـــل مـــن اإلالحمایـــة اإلجرائی

 .خارج نطاق عالقات العمل قتصادياإل
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  .طار المفاهیمي للحمایة الجنائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادياإل: الفصل التمهیدي

ـــى تنظـــیم  ـــه عل ـــة یقتصـــر مجـــال تدخل ـــدولي بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانی ـــم یعـــد المجتمـــع ال ل

ــــة  ــــة والنهری ــــدي والســــیادي، كــــالحروب، والمالحــــة البحری ــــة ذات الطــــابع التقلی العالقــــات الدولی

ــــات والعالقــــات الدبلوماســــیة، بــــل أصــــبح یهــــتم ب ــــة اإلنســــان والحری المســــائل التــــي تمــــس حمای

ومــن ضــمن إهتمامــات المجتمــع األساســیة، بعــدما كانــت هــذه المســائل مقتصــرة علــى الــدول، 

حقـوق  إقـرارهتمـام فـي إل، ویتجسـد هـذا ا1الدولي الحقوق اإلنسانیة للطفـل بإعتبـاره كائنـًا بشـرًیا

ـــال مـــن ا ـــال، ســـیما حـــق حمایـــة األطف ـــذي هـــو موضـــوع هـــذه  ،ديقتصـــاإلســـتغالل اإللألطف ال

   .الدراسة

وعلیه قبل الخوض في هذا الموضوع، سـأقف علـى أهـم المصـطلحات واأللفـاظ والمفـاهیم   

المتداولة، وذلك بالتركیز على الكلمات المفتاحیـة المشـّكلة لعنـوان الرسـالة، مـن خـالل التطـرق 

ظـاهرة تشـغیل و ) ث األولالمبحـ(إلى ماهیة الحمایة الجنائیة للطفل مـن اإلسـتغالل اإلقتصـادي

  ).المبحث الثاني(األطفال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 2005 ،اإلسـكندریةدار الفكـر الجـامعي،  ن المحمدى بـوادى، حقـوق الطفـل بـین الشـریعة اإلسـالمیة والقـانون الـدولي،نیحس1

   .39ص
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  .الحمایة الجنائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي ماهیة: المبحث األول

مــن أهــم الكلمــات المفتاحیــة التــي تضــمنتها هــذه الدراســة مصــطلح الطفــل، الحمایــة الجنائیــة 

ــــــاًء علیــــــه ــــــد مفــــــاهیم هــــــذه ســــــأحاول فــــــي هــــــذا المبحــــــ واإلســــــتغالل اإلقتصــــــادي، وبن ث تحدی

ـــــــل ـــــــب األول( المصـــــــطلحات، بـــــــالتطرق لمفهـــــــوم الطف ـــــــة )المطل ، مصـــــــطلح الحمایـــــــة الجنائی

   ).المطلب الثاني( وحقوق الطفل ،واإلستغالل اإلقتصادي

  .الطفل مفهوم : المطلب األول

والمواثیــــق الدولیــــة  ،وعلمــــاء اإلجتمــــاع ،تباینــــت بــــین علمــــاء الــــنفسعــــدة تعــــاریف،  لطفــــلل

الطفــل بتعریــف  وذلــك مضــامین هــذه المفــاهیم، وعلیــه ســأتعرض فــي هــذا المطلــب  والوطنیــة،

) الفـرع الثــاني(، تعریــف الطفـل عنــد علمـاء الــنفس وعلمـاء اإلجتمــاع )الفـرع األول( لغـًة وشــرعاً 

  ).الفرع الثالث(  وتعریف الطفل في المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة

  .اً لغة وشرعتعریف الطفل  :الفرع األول

  ).البند الثاني(، وتعریف الطفل شرعاً )البند األول(في هذا الفرع، سأحدد تعریف الطفل لغةً 

  . لغة تعریف الطفل: البند األول

الصغیران، والطفـل الصـغیر مـن كـل شـيء بـین الطفـل والطفالـة والطفولـة :الطفل والطفلة " 

 ".1والطفولیة، وال فعل له

فُیقـال الصـبُي ُیـدعى طفـًال حـین یسـقط مـن بطــن الصـغیر مـن كـل شـيء،  " ویعـرف كـذلك 

والطفـــــل الصــــغیر مـــــن أوالد النــــاس والـــــدواب، وجاریــــة طفلـــــة إذا كانـــــت . أمــــه إلـــــى أن یحــــتلم

  ".2صغیرة

                                                           
عشـر، دار صـادر منظـور اإلفریقـي المصـري، لسـان العـرب، المجلـد الحـادي  أبي الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم إبـن1

  .401، ص)ن.ت.د( للطباعة والنشر، بیروت،

  .36، صالمرجع السابقعلي الیاسین،  األمیرجعفر عبد 2
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والســنة النبویــة منهــا  ،ویشــمل مصــطلح الطفــل ألفاظــًا مشــابهة لــه ذكــرت فــي القــرءان الكــریم

 الولـد مـا دام فـي" اصر، فیعرف الجنین الجنین، الصغیر، الصبي، الفتى، الغالم، الحدث، الق

أمـا ، 2"أن یحـتلم إلـىالمولود، وهو الصبي حین یسـقط مـن الـبطن " هو :، والصغیر1"بطن أمه

، أما الولـد فهـو الصـبي والطفـل 3"أن یفطم أو لم یبلغ إلىالصبي  هو المولود من حین والدته 

هــو یعنــي الشــاب "أمــا الحــدث ، 5"الصــبي حــین یقــارب البلــوغ" أمــا الغــالم فهــو  ،4"أن یبلــغ إلـى

  .7"من لم یبلغ سن الرشد"، أما القاصر فهو6"ویعني صغیر السن

فیعرفـــه علمـــاء الــنفس بـــذلك الطفــل الـــذي یقـــع بــین مرحلـــة الطفولـــة  ،أمــا مصـــطلح المراهــق

الشــاب "علــى، وقــد یطلــق مصــطلح الفتــى 8ســنة 20ســنة و 13 بــین فــي الفتــرة الزمنیــة جوالنضــ

  .9"الطري الحدیث السن

ُنــــدرك أن تناســــب هــــذه  ،بمصــــطلح الطفــــلواللصــــیقة ومــــن خــــالل تحدیــــد لأللفــــاظ الشــــبیهة 

خـالل مرحلـة الطفـل، خاصـة  األلفاظ مع مختلف التغیرات العمریة والفیزیولوجیة التي یمـر بهـا

ــة تمــر بعــدة محطــات أساســیة تخضــع لمحــددات وضــوابط تناولتهــا الشــریعة اإلســالمیة  الطفول

  .10عء اإلجتماوعلماء النفس وعلما

  

                                                           
 2013 العربــي بختــي، حقــوق الطفــل فــي الشــریعة اإلســالمیة و االتفاقیــات الدولیــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر،1

  .20ص
  .21، صنفسهالمرجع  2
  .22، صنفسهالمرجع  3
  .22ص ،المرجع نفسه 4
  .22ص ،المرجع نفسه 5
دار النهضــة العربیــة للنشــر  ســة مقارنــة،ادر  هالــة محمــد إمــام، الجوانــب الموضــوعیة واإلجرائیــة للمســؤولیة الجنائیــة لألطفــال،6

  .36ص ،2015، القاهرة والتوزیع،
  .37صالمرجع نفسه، 7
، مركــز الدراســات دارســة مقارنــة علــي ســعید ال حیــان الغامــدي، الحمایــة الجنائیــة للمــراهقین مــن المــؤثرات الجنســیة، أحمــد8

  .59ص ،2015التوزیع، مصر، العربیة للنشر و 
  .23ص العربي بختي، المرجع السابق،9

  .17و 15انظر الصفحة  10
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    .تعریف الطفل شرعاً : البند الثاني

هـــذه المرحلـــة فـــي  حـــددُ تُ حیـــث  ،مرحلـــة الطفولـــة علیهـــا یــرتبط الطفـــل بمرحلـــة عمریـــة یطلـــق

َیــا َأیَُّهــا النَّــاُس ِإن  { الىتعــســبحانه و  اهللا لقولــه ،مرحلــة الــوالدة والبلــوغبــین   الشــریعة اإلســالمیة

ــ ــَن اْلَبْع ــٍب مِّ ــمَّ ِمــن مُّْضــَغٍة ُكنــُتْم ِفــي َرْی ــٍة ُث ــمَّ ِمــْن َعَلَق ــٍة ُث ــمَّ ِمــن نُّْطَف ــَراٍب ُث ــن ُت ــاُكم مِّ ــا َخَلْقَن ِث َفِإنَّ

ُجُكْم ِطْفـال ثُـمَّ مَُّخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقٍة لُِّنَبیَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحاِم َما َنَشاء ِإَلى َأَجـٍل مَُّسـم�ى ثُـمَّ ُنْخـرِ 

ًئا ا َأُشدَُّكْم َوِمـنُكم مَّـن ُیتَـَوفَّى َوِمـنُكم مَّـن ُیـَردُّ ِإَلـى َأْرَذِل اْلُعُمـِر ِلَكـْیال َیْعَلـَم ِمـن َبْعـِد ِعْلـٍم َشـیْ ِلَتْبُلُغو 

  .1 }َوَتَرى اَألْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْیَها اْلَماء اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهیجٍ 

 الىوتنتهــي ببلوغــه لقولــه تعــ } ثــم نخــرجكم طفــالً  { الىتبــدأ لقولــه تعــ 2ذن فمرحلــة الطفولــةإ

  :البلوغ الطبیعي في الشریعة اإلسالمیة یحدد بطریقتین، ومنه ف }ثم لتبلغوا أشدكم {أیضًا 

  .ظهور عالمات البلوغ: الطریقة األولى

ثــى تظهــر بــالحیض والحبــل، أمــا الــذكر واألنثــى ، فعالمــات األن تختلــف عالمــات البلــوغ بــین 

وقـد تكـون هـذه العالمـات مشـتركة  ،أو یقظـةٍ  نـومٍ  الذكر فتظهر بـاإلنزال واإلحبـال فـيعالمات 

َوإَِذا َبَلــَغ اَألْطَفــاُل  {الى وهــذا مصــداقًا لقولــه تعــ ،3حتالم وٕانبــات العانــةإلبــین الــذكر واألنثــى كــا

ـــَم َفْلَیْســـَتْأِذُنوا َكَمـــا اْســـتَ  ـــیٌم ِمـــنُكُم اْلُحُل ـــیُِّن اللَّـــُه َلُكـــْم آَیاِتـــِه َواللَّـــُه َعِل ـــْبِلِهْم َكـــَذِلَك ُیَب ْأَذَن الَّـــِذیَن ِمـــن َق

فـــإذا لـــم تظهـــر عالمـــات البلـــوغ الطبیعـــي علـــى األنثـــى أو الـــذكر كـــان تحدیـــد البلـــوغ  .4}َحِكـــیمٌ 

  .بالسن

  .تحدید السن :الطریقة الثانیة

إال  الطفولـةمحدد لنهایة مرحلة كماد السن عتإ إلىجمع جمهور فقهاء الشریعة اإلسالمیة أ 

، وقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء لتحدیـد نهایـة مرحلـة الطفولـة 5أنهم اختلفوا في تحدیـد معیـار السـن

                                                           
  .5الكریمة  اآلیةسورة الحج،  1
 2015 ،اإلســكندریةتفاقیــات الدولیــة، مكتبــة الوفــاء القانونیــة، إلوا اإلســالمیةل فــي الشــریعة ریبــوار صــابر محمــد،حقوق الطفــ2

  .45ص
  .46 ص ،المرجع نفسه3
  .59الكریمة  اآلیةسورة النور، 4
  .18ص ،2016 الجزائر، ،)ن .د. د(حمو إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، 5
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فــي حــدیث روى عــن عبیــد اهللا " لقــول رســول اهللا محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم عامــًا، 15بســن 

وأنـا إبـن أربـع عشـرة  ي جـیشٍ على رسول اهللا ف رضتُ عُ  :بن عمر قالابن عمر عن نافع عن 

وحـدثت : وأنا إبـن خمـس عشـرة فقبلنـي قـال نـافع في جیشٍ  فلم یقبلني، فعرضت علیه من قابلٍ 

إذن النبـي الكـریم  .1"والكبیـرمـا بـین الصـغیر  هذا حدُ : بهذا الحدیث عمر بن عبد العزیز فقال

ل فـي حـین قـد ذهبـت البلـوغ فـي المقاتـ حـدَ  عامـاً  15 سـنصلى اهللا علیه وسـلم قـد حـدد محمد 

أمـا الشـافعیة فتـرى  ،عامـاً  18ومـنهم الحنفیـة والمالكیـة أن البلـوغ تظهـر بسـن  ،ثلة من الفقهـاء

ــــوغ  ــــارین معــــًا، إذا ظهــــرت العالمــــات  15ببل ــــي حــــین أخــــذ اإلمــــام الســــیوطي بالمعی عامــــًا، ف

  .2الطبیعیة للبلوغ  في سن مبكرة فإنه ینتظر حتى یبلغ الشخص الخامسة عشر عاماً 

ثالثــة  تضــمنهابــالبلوغ ت تنتهــيمــن الــوالدة، و  بــدأُ تمرحلــة الطفولــة فــي الشــریعة اإلســالمیة  ذاً إ

  :مراحل أو محطات وهي 

وهــي مرحلــة إنعــدام اإلدراك، وتبــدأ مــن مرحلــة الــوالدة  وتنتهــي ببلــوغ : المرحلــة األولــى -1

 .الصغیر سن السابعة

ـــة الثانیـــة -2 وتنتهـــي  بلـــوغ الســـابعة عامـــاً وهـــي مرحلـــة اإلدراك الضـــعیف، وتبـــدأ ب: المرحل

عنــد امــًا ع عامــًا عنــد جمهــور الفقهــاء، وثمانیــة عشــرة بــالبلوغ وهــو ســن الخامســة عشــر

 .الحنفیة والمالكیة

المحـددة بخمسـة مرحلـة اإلدراك التـام، وتبـدأ ببلـوغ الصـغیر سـن الرشـد : المرحلة الثالثـة -3

 3.عند رأي جمهور الفقهاء عاماً  عشرة

  

                                                           
، كتاب األحكـام عـن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم الترمذي جه اإلمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة في سننأخر 1

 ســنن الترمــذي، دار الكتــب العلمیــة ، الجــامع الصــحیح وهــو1361بــاب مــا جــاء فــي حــد بلــوغ الرجــل والمــرأة، الحــدیث رقــم 

  .642، ص)ن.ت .د(بیروت، 
االتفاقیـات الدولیـة والتشـریعات  إطـارلیته الجنائیـة والمدنیـة فـي و نوني لحمایـة الطفـل ومسـؤ خالد مصطفى فهمي، النظـام القـا2

  .17ص ،2012 ،اإلسكندریةدار الفكر الجامعي،  ،-دراسة مقارنة -اإلسالمیةالوطنیة والشریعة 
  .19-18ص المرجع السابق، فخار، إبراهیمحمو 3
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  .عند علماء النفس وعلماء االجتماع الطفلمفهوم  :الفرع الثاني

      وفـــــي هـــــذا الفـــــرع ســـــأتناول تحدیـــــد مفهـــــوم الطفـــــل عنـــــد علمـــــاء الـــــنفس وعلمـــــاء االجتمـــــاع

  ).البند الثاني( ، ومحددات مرحلة الطفولة عند علماء النفس واإلجتماع)البند األول(

  .تعریف الطفل عند علماء النفس واالجتماع :البند األول

بعضـــهم أن الطفـــل هـــو  تمـــاع فـــي تحدیـــد مفهـــوم الطفـــل، فیـــرىاء الـــنفس واالجاختلـــف علمـــ

اإلنسان الكامل الخلق والتكوین لمـا یمتلكـه مـن قـدرات عقلیـة وعاطفیـة وبدنیـة وحسـیة، إال أن "

یـدفعها نشـطها و هذه القدرات ال ینقصها سوى النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمـع لیُ 

، بینمــا یــرى 1"اإلرادي للطفــل داخــل المجتمــع الــذي یعــیش فیــه ســلوكيتجــاه الالللعمــل فینمــو ا

جتمــاعي واإلنســاني الالصــغیر منــذ والدتــه حتــى یــتم نضــوجه ا" علمــاء االجتمــاع أن الطفــل هــو

والنفسي، وتتكامل لدیه مقومات الرشد التي تتمثل في اإلدراك والقوة على مالئمـة سـلوكه طبقـًا 

حیــث  ؛جتمــاعي والنفســيالم یحــدد لــذلك ســن معینــة للنضــج المتطلبــات الواقــع االجتمــاعي، ولــ

سـتعداده العقلـي ومـا إلختالف قدرات كل فرد ومدى ا تتداخل وتتشابك عوامل كثیرة تتباین تبعاً 

كتسابه من مقومـات مسـتمدة مـن المجتمـع فـي شـكل تجـارب تمكنـه بصـورة استطاع تحصیله وإ 

  .2"بلوغ هدفه بطریقة معقولة ومقبولةمناسبة 

فتعریف الطفل عند علماء النفس هو ذلك الشـخص الـذي لـه مقومـات اإلنسـان العـادي  نإذ

والكامل الخلق والتكـوین، الـذي یمتلـك القـدرات العقلیـة، والبدنیـة، والحسـیة، والتـي ینقصـها فقـط 

النضــج والتفاعــل بالســلوك البشــري؛ بینمــا ربــط علمــاء االجتمــاع الطفــل بمرحلــة والدتــه إلــى أن 

ـــغ ســـن معی ـــذي تتكامـــل معـــه یبل ـــة تعكـــس مـــدى نضـــجه االجتمـــاعي واإلنســـاني والنفســـي، وال ن

  .  مقومات اإلدراك والقوة على مالئمة سلوكه وفق الواقع االجتماعي الذي یعیشه

  

  

                                                           
  .19ص خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق،1
  .20-19ص ،نفسه المرجع2



 قتصاديإلستغالل اإلمن الحمایة الجنائیة للطفل ل فاهیميمال ارطإلا                 : الفصل التمهیدي
 
  

17 
 

  .جتماعإلعند علماء النفس وا مرحلة الطفولة محددات :البند الثاني

إختلف علمـاء اإلجتمـاع فـي  فقد ،ة الطفولةلتحدید مرح إلىجتماع إلاعلماء النفس و ذهب  

  :1تجاهاتاثالثة  تقسیم هذه المرحلة إلى

  .عاماً  12تبدأ من وقت المیالد الطفل وتنتهي عند بلوغ سن  :المرحلة األولى

  .تبدأ من وقت المیالد وتنتهي حتى سن البلوغ: المرحلة الثانیة

وهـذه المرحلـة تختلـف  وتنتهـي حتـى بلـوغ سـن الرشـد، ،تبـدأ مـن وقـت المـیالد :المرحلة الثالثـة

  .من مجتمع آلخر حسب ثقافته

جتمــاع قــد اتفقــوا جمــیعهم فــي تحدیــد بدایــة مرحلــة الطفولــة وهــي إلمــا یبــدو جلیــًا أن علمــاء ا

  .وقت المیالد ، بینما إختلفوا في تحدید نهایتها

علمــاء الــنفس أن الطفولــة أشــمل ممــا هــو علیــه عنــد علمــاء االجتمــاع، حیــث  أیضــاً  یــرىو 

لمـــاء الــنفس أن مرحلـــة الطفولــة تبـــدأ مـــن بدایــة تكـــوین الجنــین فـــي بطــن أمـــه وتنتهـــي ع عتقــدی

نیون مرحلــة مــا قبــل المــیالد ضــمن یبــالبلوغ الجنســي للطفــل الــذكر أو األنثــى، لــذا یحســب الصــ

  .2عمر الطفل ولیس تسعة أشهر فحسب إلىعمر الفرد وذلك بإضافة عام كامل 

  .الوطنیةالتشریعات الدولیة و یق تعریف الطفل في المواث: الفرع الثالث

ــــة ــــق الدولی ــــي المواثی ــــل ف ــــى تعریــــف الطف ــــد األول( ســــأتطرق إل ــــي )البن ــــل ف ، وتعریــــف الطف

  .)البند الثاني( التشریعات الوطنیة

  .الدولیةتعریف الطفل في المواثیق : البند األول

الدولیــة  تفاقیــاتإلقــد ورد فــي العدیــد مــن اإلعالنــات وا" الطفولــة"و" الطفــل"إن مصــطلحي  

تفاقیـــات المتعلقـــة بالقـــانون الـــدولي اإلنســـاني، إال أنهـــا لـــم تحـــدد المقصـــود إللحقـــوق اإلنســـان وا

                                                           
 2007 القـــاهرة، دار النهضـــة العربیـــة، النزاعـــات المســـلحة، أوقـــاتفـــي  لألطفـــالداهللا المســـدى، الحمایـــة الدولیـــة بـــعـــادل ع1

  .14-13ص
دراســة مقارنـــة بـــین الفقـــه -الدولیـــة لألطفـــال أثنــاء النزاعـــات المســـلحة، الحمایـــةعبــد العزیـــز منـــدوه عبــد العزیـــز أبـــو خزیمــة، 2

  .52 ص ،2010 ،اإلسكندریة دار الفكر الجامعي، ،-ون الدولي العاموالقان اإلسالمي
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بهــذین التعبیــرین كــذلك لــم یحــدد معظمهــا الحــد األقصــى لســن الطفــل أو نهایــة مرحلــة الطفولــة 

مــرورًا بــإعالن حقــوق الطفــل لعــام  19241الطفــل لعــام وذلــك بــدءًا مــن إعــالن جنیــف لحقــوق 

والعهــد الــدولي للحقــوق  ،19663لعــام  العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة ، ثــم19592

الفتـــرة إهتمـــت الجماعـــة الدولیــــة  ففـــي هـــذه. 19664لعـــام جتماعیـــة والثقافیـــة إلقتصـــادیة واإلا

الحمایة دون البحث عن تعریف محدد له یضع حدودًا فاصلة بینـه وبـین  إلىبالطفل وبحاجته 

  .5ة التي ال یصدق علیها هذا الوصفالطوائف البشری

  .1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة إتعریف الطفل في : أوالً 

، یعنــي الطفـــل كـــل اإلتفاقیـــةألغـــراض هــذه "الطفـــل فــي مادتهـــا األولــى اإلتفاقیــةفــت هـــذه عرّ  

ــم یتجــاوز الثامنــة عشــرة مــا ــم یبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القــانون المنطبــق  إنســان ل ل

  .6"علیه

                                                           
، وتــم 1923فبرایــر  23المجلــس العــام لالتحــاد الــدولي إلغاثــة األطفــال فــي جلســته بتــاریخ طــرف  مــنهــذا اإلعــالن عتمــد ا1

أعضــاء  طــرف ن، والموقــع علیــه مــ1923مــایو  17التصــویت النهــائي علیــه مــن قبــل اللجنــة التنفیذیــة فــي جلســتها بتــاریخ 

:  ، جامعــــــــــة منیســــــــــوتا، متــــــــــاح علــــــــــى موقــــــــــع، انظــــــــــر مكتبــــــــــة حقــــــــــوق اإلنســــــــــان1924المجلــــــــــس العــــــــــام فــــــــــي فبرایــــــــــر 

http://hrlibrary.umn.edu، 05:27، 26/05/2019 :تاریخ االطالع  
  .1959نوفمبر  20المؤرخ في  )14-د(1386 المأل بموجب قرار الجمعیة العامة  ىعتمد ونشر علا2

 08-89بموجـب القـانون رقـم وصـادقت علیـه الجزائـر  ، 23/03/1976ودخل حیز النفـاذ فـي  16/12/1966عتمد في ا3

المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعهد  1989ابریل  25المؤرخ في 

ــــدولي الخــــاص بــــالحقو  ــــة ال ــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنی ــــق بالعهــــد ال ــــاري المتعل ق المدنیــــة والسیاســــیة والبروتوكــــول االختی

  .1989ابریل  26، المؤرخة في 17والسیاسیة، جریدة رسمیة، عدد 

4
  03/01/1976ودخــــل حیــــز النفــــاذ فــــي  16/12/1966المتحــــدة هــــذا العهــــد الــــدولي فــــي  لألمــــمتنبــــت الجمعیــــة العامــــة  

المتضـمن الموافقـة علـى العهـد الـدولي  1989ابریـل  25المـؤرخ فـي  08-89بموجـب القـانون رقـم جزائـر  وصـادقت علیـه ال

الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیـة والسیاسـیة والبروتوكـول االختیـاري 

   .1989ابریل  26، المؤرخة في 17ة، جریدة رسمیة عدد المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسی

جامعة الزقازیق، العـدد  قتصادیة،إل، المجلة القانونیة استغالل الجنسيإلمن ا لألطفالالحمایة الدولیة  فاطمة شحاته زیدان،5

  .180 ص ،2003 مصر، ،الخامس عشر
 02فـي  و دخلـت حیـز النفـاذ 1989نـوفمبر  20متحـدة فـي ال لألمـمتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامـة إ6

 1992دیســمبر  19المــؤرخ فــي  461-92بموجــب المرســوم الرئاســي بــتحفظ والتــي صــادقت علیهــا الجزائــر  1990ســبتمبر 

  .23/12/1992بتاریخ  91جریدة رسمیة عدد
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تفاقیــة تعنــى بحقــوق الطفــل لــم یــأت عجافــًا وٕانمــا إتفـاق المجتمــع الــدولي علــى تحقیــق اإن  

خاصـة مـا  اإلتفاقیـةوالتـي أثمـرت جهودهـا فـي تحقیـق هـذه  ،مجهـوداتالجاء بعد سلسلة مـن 

أشكل علـى الـدول فـي إتفاقهـا علـى تحدیـد مصـطلح الطفـل، حیـث أن المجتمعـات الدولیـة قـد 

  . 1زمن بدایتها وزمن نهایتها فولة،إختلفت في تحدید مرحلة الط

الطفـل هـو " كمـا یلـي 1989  اإلتفاقیـةفلقد كانت الصیاغة األولیة للمادة األولى من هـذه 

  كــل مخلــوق بشــري منــذ لحظــة والدتــه حتــى بلوغــه ســن الثامنــة عشــرة أو حســب قــانون الدولــة

ـــدول وقـــد شـــهدت هـــذه الصـــیاغة إعتراضـــًا مـــن ب ،"أو إذا بلـــغ ســـن الرشـــد قبـــل ذلـــك عـــض ال

تبــدأ مرحلــة الطفولــة ألن هنالــك بعــض الــدول ال  ؛"منــذ لحظــة والدتــه" وخاصــة فــي عبــارات 

ـــذا ـــوالدة ل إقتـــرح منـــدوب المغـــرب حـــذف هـــذه الكلمـــات عنـــد الصـــیاغة  عنـــدهم منـــذ لحظـــة ال

هـــذا  بالنســـبة لتحدیـــد بدایـــة  ،2قتـــراحإلوالتـــي أیـــدت وفـــود عدیـــدة هـــذا ا ،النهائیـــة لهـــذه المـــادة

  .ولةمرحلة الطف

ت كذلك إعتراضًا كبیـرًا مـن تلـك الـدول خاصـة فأما بالنسبة لنهایة مرحلة الطفولة فقد عر  

أن بعـــض الـــدول تســـمح ألطفالهـــا مزاولـــة العمـــل دون ســـن الثامنـــة عشـــر عامـــًا، أو الســـماح 

رض فقـــد عرضـــت المواطنیهـــا الـــزواج دون ســـن الثامنـــة عشـــرة عامـــًا كـــذلك، وأمـــام هـــذا التعـــ

هــو حــل تــوافقي یكــون فــي اإلبقــاء علــى ســن الثامنــة  ،حــًال لهــذا اإلشــكالبعـض الــدول إقتــراح 

 إلـىعشر عامًا نهایـة لمرحلـة الطفولـة مـع األخـذ باإلعتبـار فـي الـدول التـي یصـل فیهـا الفـرد 

، وبهـــذا فقـــد تمـــت الصـــیاغة النهائیـــة لـــنص هـــذه المـــادة مـــن 3ســـن الرشـــد قبـــل الثامنـــة عشـــر

ني الطفل كـل إنسـان لـم یتجـاوز الثامنـة عشـر مـا لـم یبلـغ یع اإلتفاقیةألغراض هذه " اإلتفاقیة

  .4"بموجب القانون المنطبق علیهسن الرشد قبل ذلك 

ــاًء علیــه، یشــمل كــل مــا هــو دون ســن " حســب مــدلول هــذه االتفاقیــة فمصــطلح الطفــل  وبن

الـوطني قـد حـدد الثامنة عشرة من لحظة والدته كون اإلنسان غیر الجنین، ما لـم یكـن القـانون 

                                                           
  .47ص بو خزیمة، المرجع السابق،أعبد العزیز مندوه عبد العزیز 1
  .48ص ،نفسه المرجع2
  .49-48ص ،نفسهالمرجع  3
4
  .1989لسنة تفاقیة حقوق الطفل إ من األولىالمادة  
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سـنة  18، وعلیـه یطلـق الطفـل علـى الشـخص الـذي یبلـغ مـن العمـر 1"نًا للرشد أقل مـن ذلـكس

سـنة  18كوجه عام، وُیستثنى من ذلك، إن كان القانون الداخلي لدولة مـا یعتمـُد سـًنا أقـل مـن 

  .   فتكن العبرة بتلك السن التي تعتبرها الدولة سنًا للرشد

  .1990لسنة قي لحقوق ورفاهیة الطفل تعریف الطفل في المیثاق اإلفری: ثانیاً 

    یقــل عمــره عــنإنســان  أيالطفــل یقصــد ب"  تــنص المــادة الثانیــة مــن هــذا المیثــاق علــى أنــه

دون تحدیـــده  عامـــاً 18، إذن فهـــذا المیثـــاق قـــد حـــدد مرحلـــة انتهـــاء الطفولـــة بســـن 2" عامـــاً  18

الداخلیة على غرار المـادة  نتهاء مرحلة الطفولة بالتشریعاتاودون ربطه بسن  ،لمرحلة بدایتها

  .19893لسنة تفاقیة حقوق الطفل إلاألولى 

  .1984 لسنة میثاق حقوق الطفل العربي فيتعریف الطفل : ثالثاً 

لم یفرد میثاق حقوق الطفل العربي مادة یعرف فیها الطفل إال أنه عرفـه فـي مقدمـة میثاقـه  

ة ورعایـة وحمایـة شـاملة وكاملـة تنمیعلى تأمین  حرصاً " 4هذا المیثاقف اهدأل من خالل تبینه

، ومـا یعـاب علـى هـذا 5"بلوغـه الخامسـة عشـر مـن العمـر إلـىلكل طفـل عربـي مـن یـوم مولـده 

تجـــاه الحـــدیث فـــي الیتنـــافى مـــع  ا حـــدٍ  إلـــىبســـن الطفـــل  هلـــو نز بإنتقـــادًا نـــه عـــرف أالتعریـــف 

 .6التشریعات الوطنیة أو الدولیة المحدد لسن الطفل

                                                           
   عمــان ،، دار وائــل للنشــر والتوزیــع-دراســة مقارنــة-ســفیان محمــود الخوالــدة، الحمایــة الجزائیــة للطفــل فــي قــانون العقوبــات1

  .12 ص، 2013
والــذي صــادقت علیــه  ،1990بابــا فــي یولیــو بــأدیستــه المعتمــد لحقــوق الطفــل و رفاهی اإلفریقــيمــن المیثــاق المــادة الثانیــة 2

ــــ 242-03الجزائــــر بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم            ، المؤرخــــة فــــي41، جریــــدة رســــمیة عــــدد 2003یولیــــو  8 ـالموافــــق ل

  . 2003یولیو 9
  .22ص عادل عبد اهللا المسدى، المرجع السابق،نقًال عن  3
  .184 صسابق، المرجع ال فاطمة شحاته زیدان، 4

ــــــاق 5 ــــــي لســــــنة میث ــــــل العرب ــــــوق الطف ــــــع1984حق ــــــى موق ــــــاح عل ــــــة ، مت ــــــدول العربی           http://www.lasportal.org :جامعــــــة ال

  .05:44 ،24/05/2019 :اإلطالع تاریخ
  .184 صالمرجع السابق،  فاطمة شحاته زیدان،6
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بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل  1999لسـنة  182رقـم  اإلتفاقیـةتعریف الطفـل فـي : رابعاً 

  .الطفل واإلجراءات الفوریة للقضاء علیها

یطبـــق تعبیـــر الطفـــل فـــي مفهـــوم هـــذه :" الطفـــل فـــي المـــادة الثانیـــة اإلتفاقیـــةعرفـــت هـــذه    

قـد حـددت  اإلتفاقیـة، ومنـه فـإن هـذه 1"علـى جمیـع األشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة اإلتفاقیة

تفاقیــة إســنة  لمرحلــة نهایــة الطفولــة، وهــذا تماشــیًا مــع مــا جــاء فــي  18عینــة ومحــددة بســنًا م

اإلتفاقیـــة رقـــم فـــي تعریفهـــا للطفـــل فـــي المـــادة األولـــى، إال أن هـــذه  1989 لســـنة حقــوق الطفـــل

منهــا علـى الحمایـة الخاصـة لألطفــال  تشـریعات الــدول األعضـاء وهـذا حرصـاً  يلـم تراعـ 182

  .2ییز بین جمیع أصناف األطفال صبیة أو أحداث أو قصراً في مجال العمل دون تم

    .لوطنیةتعریف الطفل في التشریعات ا: البند الثاني

  .من المشرع الجزائري والمشرع المصريتعریف كل  أقتصر علىس

  .تعریف الطفل في التشریع الجزائري :أوالً 

تطـرق إلـى  بـات، إال أنـهلم یتعرض المشرع الجزائري لتحدید مفهوم الطفـل فـي قـانون العقو  

مـن األمـر  49لـنص المـادة  طبقـاً یكـون محـًال للمتابعـة الجزائیـة مسألة حدود سن الطفل الـذي 

أن  وعلیـه نسـتنتج ،3المتعلـق بقـانون العقوبـات 1966یونیـو  8المؤرخ فـي  1966لسنة  156

انون قــ وهــي نفــس الســن المحــددة فــي ،ســنة 18فــل فــي التشــریع الجزائــري الســن المحــددة للط

                                                           
  .1999لسنة  182رقم تفاقیة المادة الثانیة من إ1
قتصـاد السیاسـي إللالمصـریة  مجلـة مصـر المعاصـرة، الجمعیـة،الحمایة القانونیة للعامل القاصر فـي الجزائـر، مكي خالدیة 2

  .301ص  ،2012بریل أ، 506التشریع، العدد إلحصاء و وا
قوبـــات، المعـــدل والمـــتمم، جریـــدة ، المتضـــمن قـــانون الع1966یونیـــو ســنة  8المـــؤرخ فـــي  156-66 األمـــرمـــن  49المــادة 3

ال یكــون محــًال للمتابعــة الجزائیــة القاصــر الــذي لــم یكمــل " ، تــنص هــذه المــادة 1966یونیــو 11مؤرخــة فــي  49رســمیة عــدد 

سـنة إال تـدابیر الحمایـة أو التهـذیب  13إلـى أقـل مـن  10ال توقـع علـى القاصـر الـذي یتـراوح سـنه مـن . سنوات) 10(عشر 

سـنة إمـا  18الـى  13مـواد المخالفـات ال یكـون محـًال إال للتـوبیخ و یخضـع القاصـر الـذي یبلـغ سـنه مـن ومع ذلك، فإنه فـي 

  ."لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففة
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یكــــون بلــــوغ ســــن الرشــــد الجزائــــي فــــي تمــــام الثامنــــة "  442اإلجــــراءات الجزائیــــة  فــــي المــــادة 

  .1"عشر

سـنة، طبقـًا لـنص  19لطفـل بالكن في المسائل المدنیة حدد المشرع الجزائـري سـن رشـد   

یكـون كامـل  ،كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلیة ولم یحجر علیـه" بأنه  40 المادة

  .2 "كاملة سنة) 19(وسن الرشد تسعة عشرة  .لیة لمباشرة حقوقه المدنیةاأله

وذلـــك بموجـــب المرســـوم  ،1989تفاقیـــة حقـــوق الطفـــل لســـنة إوبعـــد مصـــادقة الجزائـــر علـــى 

ســــن الدولــــة عــــن والــــذي أســــفر   ،1992دیســــمبر  19المــــؤرخ فــــي  461-92الرئاســــي رقــــم 

یولیــو  15ت المقارنــة وكــان ذلــك فــي  الجزائریــة لقــانون  خــاص بالطفــل  علــى غــرار التشــریعا

الطفل كل شخص لـم یبلـغ " ـــ، فتنص المادة الثانیة من هذا القانون في تعریفها للطفل ب2015

ــــ، وبهـــذا یكـــون المشـــرع الجزائـــري قـــد حـــدد ســـن الطفـــل ب3"ســـنة كاملـــة ) 18(الثامنـــة عشـــر      ـــ

   .سنة كاملة 18

وذلــك لفـظ القاصـر ب عبـر عنـهالجزائـري الـذي تعریـف الطفـل فـي قـانون العمـل أمـا بالنسـبة ل

المتعلـق بعالقـات العمـل علـى عـدم جـواز  11-90قـانون  من  15المادة  من خالل نصه في

شـغالل الخطیــرة أو التــي تنعــدم فیهـا النظافــة أو تضــر صــحته ألسـتخدام العامــل القاصــر فــي اإ

علـى رخصـة  إال بنـاءً  أو تمس أخالقیاته أو من خالل تأكیده على عدم جواز توظیف القاصر

  .4من وصیه الشرعي

المــؤرخ  98-96المرســوم التنفیــذي رقــم  بموجــبهــذا الــنقص المشــرع الجزائــري قــد تــدارك و  

یجـــب أن یســـتكمل ملـــئ البـــاب المتعلـــق " إذ تـــنص علـــى  7فـــي المـــادة  06/03/1996فـــي 

                                                           
ي ـــالمـؤرخ ف 155-66 األمـر، یتضـمن تتمـیم وتعـدیل 1969سـبتمبر  16المـؤرخ فـي  73-69رقم  األمرمن  442المادة 1

  .1969سبتمبر 19المؤرخة في  ،80الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  اإلجراءاتن قانون متضالم 1966یونیو  8
مؤرخـة فــي  ،78عـدد جریــدة رسـمیة ،المتضـمن القـانون المـدني 26/09/1975المـؤرخ فــي  58-75 األمـرمـن  40المـادة 2

30/09/1975.  
  .فالاألط، یتعلق بحمایة 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من قانون رقم  2المادة 3
مؤرخـة فـي  ،17المتعلـق بعالقـات العمـل، جریـدة رسـمیة عـدد  21/04/1991المؤرخ فـي  11-90من القانون  15المادة 4

25/04/1990.  
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عامـل "ة بعبـارة سـن 18العمال الذین تقل أعمارهم عـن  : بطبیعة عالقة العمل بالفئات التالیة 

كـل شــخص تقــل ســنه عــن " ، وعلیــه فالعامــل القاصــر فـي قــانون العمــل الجزائــري هــو 1"قاصـر

ســنة، ویترتــب علــى تشــغیلهم  16ســنة غیــر أنــه ال یجــوز تشــغیل مــن تقــل أعمــارهم عــن  18

  .2"سنة 18و 16عقوبات جزائیة فالقاصر في قانون العمل یمتد بین سني 

  .نون المصريتعریف الطفل في القا: ثانیاً 

قـــانون الطفـــل  إلـــىبـــالرجوع لكـــن ، 3لـــم یـــرد فـــي قـــانون العقوبـــات المصـــري تعریفـــًا للطفـــل 

سـنة  12لطفل في المادة الثانیة من قانون الطفل المصري رقم تعریفًا ل أعطى نجده ،المصري

یقصد  بالطفل في مجال الرعایـة المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون " المعدل والمتمم  1996

أمــا بالنســبة لتعریــف الطفــل فــي قــانون  .4"ن لــم یتجــاوز ثمانیــة عشــر ســنة میالدیـة كاملــةكـل مــ

" علــى أنــه  2003لســنة  12مــن قــانون العمــل رقــم   98نصــت المــادة  فقــد العمــل المصــري 

یعتبر طفًال في تطبیق أحكام هذا القانون كل مـن بلـغ الرابعـة عشـرة سـنة أو تجـاوز سـن إتمـام 

  .5"م یبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ول ،التعلیم األساسي

ســـنة  كحـــد للطفـــل العامـــل علـــى غـــرار إتفاقیـــة  18فالمشـــرع المصـــري قـــد أطبـــق ســـن  اً إذ 

  .في المادة األولى عند تعریفها للطفل 1989لسنة حقوق الطفل 

هـو الطفـل الـذي  ،بالحمایـة الجنائیـةفي تحدید نطـاق عمـر الطفـل المعنـي  مما سبق ذكره و 

ســـــن لــم یتجــاوز أنــه ، أي الرشــد ســن أن یبلــغ إلــىلحظــة وجــوده فــي رحــم أمــه تمتــد حیاتــه مــن 

     .عامًا كاملة 18

                                                           
 ، یحدد قائمة الـدفاتر والسـجالت الخاصـة التـي یلـزم بهـا المسـتخدمون ومحتواهـا98-96مرسوم تنفیذي رقم من ال 7المادة  1

  .1996مارس 13مؤرخة في ،  17سمیة عدد ، جریدة ر 06/03/1996المؤرخ في 
  .301ص مكي خالدیة ، المرجع السابق،2
  .27ص ،2008 ،اإلسكندریةالمستخدمین، دار الفكر الجامعي،  لألطفالفاطمة بحري، الحمایة الجنائیة الموضوعیة 3
  .المعدل والمتمم المصري  قانون الطفل بإصدار 1996لسنة  12القانون رقم 4
مكـــرر مؤرخـــة فـــي  14، الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة المصـــریة، عـــدد 2003لســـنة  12قـــانون العمـــل رقـــم مـــن  98لمـــادة ا5

 04/12/2018: طـــالع، تـــاریخ اإلwww.egypt.gov.eg: ، متـــاح علـــى موقـــع بوابـــة الحكومـــة المصـــریة07/04/2003

23:02.  
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  .وحقوق الطفل مفهوم الحمایة الجنائیة واإلستغالل اإلقتصادي: المطلب الثاني

، ومفهـــوم )الفـــرع األول( ســـأتعرض فـــي هـــذا المطلـــب إلـــى تحدیـــد مفهـــوم الحمایـــة الجنائیـــة

  ).الفرع الثالث( ، ومفهوم حقوق الطفل)لفرع الثانيا( اإلستغالل اإلقتصادي

  .مفهوم الحمایة الجنائیة: الفرع األول

وتعــــرف الجنائیــــة، و الحمایــــة، : الحمایــــة الجنائیــــة هــــي جملــــة مركبــــة مــــن مصــــطلحین همــــا

الشـيء یحمیـه َحمیـًا : حمـى:" علـى أنهـامحـیط الفـي قـاموس  الحمایة في اللغة بحسب مـا جـاء

، أمـــا عــــن "1جعلــــه ِحمـــًى ال ُیقـــرُب، أو وجـــده ِحمـــىً : قـــال أحمـــى المكـــانوِحمایـــة بالكســـر، وی

  .2"جره إلیه: الذنب علیه یجنیه جنایة :جنى: " فیعّرُف في اللغة بــــــــــ  جنایةالمصطلح  

أن یتكفـل القـانون الجزائـي بالـدفاع " :بــــــــــ یةصـطالحاإل من الناحیـة الحمایة الجنائیة فُ عرّ تُ و 

شـخاص ومصـالحهم، وكـل مـا مـن شـأنه أن یلحـق أضـرارًا بأنفسـهم أو أجسـادهم عـن حقـوق األ

ومــا یســتتبع ذلــك مــن  ،راضــهم، وذلــك مــن خــالل مــا یقــرره مــن تــدابیر وقائیــة أو عالجیــةعأو أ

الحمایــة تنقســم و  ،3"باألشــخاص الــذین یعتــدون علــى حقــوق الغیــر ومصــالحهم تلحــقجــزاءات 

  :نوعینإلى الجنائیة 

تتبـع األنشـطة ذات العالقـة بالمصـلحة المـراد "  :وُیقصد بها :وضوعیةحمایة جنائیة م  - أ

 ".مشدداً  اً حمایتها وهذا یجعل صفة الشيء عنصرًا تكوینًا  بالتجریم أو ظرف

قتضـاء حـق الدولـة فـي العقـاب مـن اتنظـیم كیفیـة " :وُیقصـد بهـا: حمایة جنائیة إجرائیة  - ب

الجریمــة وٕاثبــات وقوعهــا والقــبض  وكشــف ،ختصاصــهااالجـاني، ببیــان الجهــات القضــائیة و 

 .4"رتكبها ومحاكمتهاعلى من 

                                                           
وزآبــادي، القــاموس المحــیط، الطبعــة الثامنــة، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزیــع مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیر 1

  .1276، ص 2005بیروت، 

  .1271المرجع نفسه، ص  2
  .108 ص ،المرجع السابقل حیان الغامدي، آأحمد علي سعید 3
  .107ص ،نفسهالمرجع 4
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إذن فالحمایـــة الجنائیـــة هـــو الـــدور الـــذي تلعبـــه الدولـــة عـــن طریـــق قانونهـــا الجنـــائي فـــي 

ـــدفاع عـــن حقـــوق األفـــراد، ومصـــالحهم، وأنفســـهم، وأجســـادهم، وأعراضـــهم، ذلـــك بتـــدابیر  ال

میــز فــي الحمایــة الجنائیــة بــین ضــد الشــخص المعتــدي، وعلیــه ن وجــزاءاتوقائیــة وعالجیــة 

أحـــدهما موضـــوعي واآلخـــر إجرائـــي، فالشـــق الموضـــوعي یتعلـــق بالمصـــلحة المـــراد : شـــقین

حمایتهــا، أمــا الشــق اإلجرائــي فیتعلــق بكیفیــة االقتصــاص مــن الجــاني عــن طریــق إجــراءات 

  . شكلیة معینة

لموضــوع الدراســة  والتــي تمثــل المحــور األساســيالحمایــة الجنائیــة لألطفــال ب أمــا فیمــا یتعلــق

مجموعــــة "  ال تخــــرج عــــن المبــــدأ العــــام للحمایــــة الجنائیــــة، والتــــي  بینهــــا أحــــد البــــاحثین بأنهــــا

  :1وهي نوعین ،الوسائل التي یقررها المشرع الجنائي لحمایة حقوق الطفل

  .حمایة الطفل كمجني علیه في الجریمة: النوع األول

قـب علـى األفعــال اعالتــي تالقانونیـة  النصـوص ویظهـر هـذا النـوع مــن الحمایـة فـي مجموعــة

 كنصــوص تشــدد مــن أو ،خطــرمــن الالمضــرة بالطفــل أو بحیاتــه أو ســالمة جســمه أو أخالقــه 

  .العقاب على بعض الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات أو القوانین المكلمة له

   .حمایة الطفل مرتكب الجریمة والمعرض لإلنحراف :النوع الثاني

النـوع مـن الحمایـة فـي جمیـع  النصـوص القانونیـة التـي أقرهـا المشـرع للمعاملــة  ویظهـر هـذا

والـذي یوصـف  مـن الناحیـة القانونیـة بالطفـل  ،لطفـل الـذي یرتكـب الجریمـةباالجنائیة الخاصة 

  .المنحرف أو المعرض لإلنحراف

  .اإلستغالل اإلقتصادي مفهوم: الفرع الثاني

 ومصـطلح سـتغالل،الامصـطلح : همـا مصـطلحینن مـ اإلستغالل اإلقتصادي عبارة ركبتت

   .اإلقتصادي

                                                           
  .11-8ص ،2006القاهرة،  دار النهضة العربیة، ،الطبعة الثانیة، شریف سید كامل، الحمایة الجنائیة لألطفال 1
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مـن الَغلـُة، وهـي الـدخل مـن كـراء، وأجـر غـالم، وفائـدُة أرض، فیقـال  اإلستغالل فـي اللغـة ف

أخــذ غلتهــا، وُیقــال أیضــًا  یعنــي إســتغَل عبــدُه، أي كلفــه أن ُیِغــل علیــه، واســتغالل  الُمســتغالت

  .1إذا أتت بشيء وأصُلها باقٍ  أعطت الغلة فهي ُمغلة أي أَغلت الضیعة

أي هــو كــل مــا لــه  ؛إســم منســوب الــى االقتصــاد "أمــا مصــطلح اإلقتصــادي فــي اللغــة  فهــو

  ."2أي تضییق اقتصادي على بلد من البلدان ،عالقة باالقتصاد ، فنقول حصار اقتصادي

بهـدف  قتصادیاً إستخدام األطفال إ" : بــــــــ إصطالحاً  اإلستغالل اإلقتصادي لألطفال فُ عرّ ویُ 

ــــربح المــــادي ویشــــمل  ــــال فــــي األعمــــال الزراعیــــة والصــــناعیة وكــــذلك إجنــــي ال ســــتغالل األطف

ـــ بینمــا یعرفــه الــبعض اآلخــر، 3"ســتغالل األطفــال فــي الخــدماتإ قتصــادي إلســتغالل اإلا"  :بــــــــ

 نــهأنتهـاز لحالــة ضـعف الطفــل ویشـكل متــاجرة فیـه ومعاملــة علـى إلألطفـال بأنـه كــل فعـل فیــه 

   .4"ستفادةاإلمجرد شيء من الممكن الحصول من ورائه على منفعة أیًا كانت 

ســــتغالل ُیفهــــم مــــن التعریــــف األول بأنــــه قــــد حصــــر اإلبالمقاربــــة بــــین التعــــریفین الســــابقین  

الطفل فـي األعمـال الزراعیـة والصـناعیة والخـدمات  في عملیات استغاللقتصادي لألطفال إلا

 یــرى ربــح مــادي أو منفعــة مادیــة، بینمــا قــد یتمثــل فــيعائــد  هــذا االســتغالل بحیــث ینــتج عــن

قتصــادي للطفــل یشــمل جمیــع األفعــال التــي یــأتي مــن ورائهــا إلســتغالل اإلأن ا التعریــف الثــاني

  .ستغالل هذا الطفلإل منفعة مادیة أو غیر مادیة وتكون نتیجةً 

ومــــه الضــــیق قتصــــادي للطفــــل بمفهإلســــتغالل اإلقــــد كیــــف ایكــــون  األول فــــالتعریف ومنــــه 

وســع مــن تكییفــه  التعریــف الثــاني یكــون قــدوالمحــدود والمقتصــر علــى فئــة مــن األعمــال، بینمــا 

                                                           
 ، دار صـادرالحـادي عشـر لسـان العـرب، المجلـد أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظـور اإلفریقـي المصـري، 1

  .77، ص)ن.ت.د(، بیروت للطباعة والنشر،

  www.almanny.com:موقـــععلـــى ال متـــاح ،قـــاموس المعجـــم الوســـیط، اللغـــة العربیـــة المعاصـــر، قـــاموس عربـــي عربـــي 2

  .07:00، 25/05/2019 :تاریخ اإلطالع

 ، بیـروتاألدبیـةو  مكتبـة زیـن الحقوقیـة ،-دراسـة مقارنـة-األحـداثالمسـؤولیة العقدیـة الناشـئة عـن تشـغیل كیفي مغدیـد قـادر، 3

  .37ص، 2016
ار الفكـر والقـانون للنشـر والتوزیـع د ،-دراسة مقارنـة- لألطفالقتصادي إلستغالل اإلجرائم ا صالح رزق عبد الغفار یونس،4

  .42 ص ،2015 المنصورة،
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إســتغالل للطفــل قتصــادي للطفــل وشــمله جمیــع األعمــال التــي تنحــدر مــن ورائهــا إلســتغالل اإلل

بـــالمفهوم وهـــو مفهـــوم واســـع، وأنـــا بـــدوري أمیـــل إلـــى هـــذا الطـــرح األخیـــر مـــن خـــالل اإلحاطـــة 

  . قتصادي للطفلإلستغالل اإللالواسع 

  .حقوق الطفلمفهوم : الفرع الثالث

یبلــغ ســن  إلــى أنفــي رحــم أمــه  وجــوده منــذُ تمتــُد لطفــل ل اً الشــریعة اإلســالمیة  حقوقــ أقــرت 

وتمیــزت هــذه الحقــوق بشــمولیتها وتنوعهــا ممــا جعلهــا تختلــف عــن غیرهــا مــن القــوانین  ،الرشــد

قتهـــا، ممـــا حـــذا بـــالمواثیق الدولیـــة تبنـــي هـــذه الحقـــوق الوضـــعیة أو العرفیـــة المتعـــارف علیهـــا و 

) البنــد األول( اإلســالمیة فــي مرجعیاتهــا، وعلیــه ســأتطرق لهــذه الحقــوق فــي الشــریعة اإلســالمیة

 )البنـــــد الثالـــــث(والمواثیـــــق الدولیـــــة الخاصـــــة ، )البنـــــد الثـــــاني( وفـــــي المواثیـــــق الدولیـــــة العامـــــة

  ).البند الرابع(والمنظمات الدولیة 

  .یةاإلسالمالشریعة حقوق الطفل في حمایة  :األولالبند 

وقبل التطرق إلى حقوق الطفل في الشریعة اإلسالمیة وجـب تعریـف مصـطلح الحـق والـذي 

، الشيء مـن بـابي َضـَرَب وقتـل إذا )َحقَّ (خالف الباطل وهو مصدر  : "بـأنه في اللغة یعرف 

  .1"وجب وثبت، ولهذا ُیقاُل ِلمراِفِق الداِر ُحُقوُقها 

قبـل وبعـد جموعـة مـن الحقـوق وحافظت الشریعة اإلسـالمیة علـى حقـوق الطفـل وأقـرت لـه م

  .2والدته

الطفـل بكونـه إنسـانًا لـه كـل الحقـوق التـي تسـتوعب كافـة  إلىنظرت الشریعة اإلسالمیة وقد 

ومنهـا  ،جوانب الحیاة اإلنسانیة وهذه الحقوق قد تكون جسدیة ونفسیة ومالیـة وتعلیمیـة وتربویـة

  ختیـار والدیـه فـي اإلسـالم، حقـه فـي الحفـاظ علـى حیاتـه وصـحته جنینـاً ا سـنِ ق الطفل في حُ ح

حقــه فــي العنایــة وبأمــه أثنــاء الحمــل، حقــه فــي الصــحة النفســیة وهــو جنــین، حقــه فــي الحفــاظ 

                                                           
أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر للرافعـى، الطبعـة الثانیـة، دار المعـارف 1

  .143ص  ه،1427القاهرة، 
  .52-50ص ،المرجع السابقن المحمدى بوادى، نیحس2
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والفرح فـي  به السرورحقه في تسمیته بإسم حسن، و على ماله وهو جنین الحفاظ على حیاته، 

حمایتـه و حقـه فـي التربیـة والتعلـیم والحمایـة مـن كـل أذى، و الغـذاء، و الرضـاعة والدته، حقه فـي 

  .1ستغاللهإحمایته في ما ال یطیق وعدم و نحراف، إلمن الجنوح وا

هـذه الحقـوق فـي  ارقـر إ حیـث تـم ،اإلنسـانیةو فالدین اإلسالمي الحنیف دین الرحمة والحقوق 

ل أن یكــون للمجتمــع الــدولي وجــود بمؤسســاته قبــ ،قرنــاً  14الكــریم والســنة النبویــة منــذ   آنالقــر 

وعانــت البشــریة قهــرًا  ،یعتْ حتــرام هــذه الحقــوق بعــدما ُضــا إلــى ا الیــومدعو وهیئاتــه التــي باتــت تــ

   .على مر الزمانمن ضیاعها وظلمًا شدیدًا 

  .طفل في المواثیق الدولیة العامةلحمایة حقوق ا :البند الثاني

بحكــم آدمیتــه حقوقــًا طبیعیــة لــیس ألحــد أن ینــتقص  لكــل فــرد" تعــرف حقــوق اإلنســان بأنهــا

 علیـه  وبناءً  ،2"منها، وهذه الحقوق ضروریة وهامة لضمان كرامة واحترام اإلنسان في المجتمع

حمایـة حقـوق  إلـىتفاقیـات الدولیـة التـي نـادت إلأهم ا إلىالتطرق من خالل هذا البند  سأحاول

  .اإلنسان على وجه العموم

  .1948لسنة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ظل طفل لا حمایة حقوق: أوالً 

هـــذا اإلعـــالن علـــى جملـــة مـــن المبـــادئ العامـــة لضـــمان حقـــوق اإلنســـان دون تمییـــز  نـــص 

تنطبــق  هـذه الحقــوقفومنــه  ،بسـبب الجــنس أو الســن أو الـدین أو اللــون أو الثــروة أو غیـر ذلــك

  .3على األطفال والبالغین على حد السواء

  

  

                                                           
 مـن مخـاطر النزاعـات المسـلحة و االعتـداء الجنسـي والعمالـة(لقهر الحمایة العربیة والدولیـة للطفـل منال رفعت، الطفولة وا 1

  .17-16ص ،2018 ،اإلسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، )والفقر
ئــة یاســر عبــد الواجــد وآخــرون، الحقــوق القانونیــة للطفلــة، رحلــة فــي عــالم القــانون، مطبوعــات جمعیــة التنمیــة الصــحیة والبی 2

  .14، ص 2004القاهرة، 

  .44 شریف سید كامل، المرجع السابق، ص 3
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جتماعیـة والثقافیـة إلقتصـادیة واإلالطفل في ظل العهد الدولي للحقوق احقوق حمایة : ثانیاً 

  .1966لسنة 

مــن هـــذا العهــد الـــدولي علـــى وجــوب مـــنح األســرة أكبـــر قــدر ممكـــن مـــن  10نصــت المـــادة 

ــــة األوالد؛ ووجــــوب مــــنح  ــــي تمكنهــــا مــــن تحمــــل مســــؤولیتها تجــــاه تربی ــــة والمســــاعدة الت الحمای

بـل وبعـد الوضـع، سـیما تمكـین األمهـات العـامالت مـن إجـازة مـأجورة األمهات حمایة خاصـة ق

أو مصحوبة بإستحقاقات الضـمان االجتمـاعي، ووجـوب إتخـاذ تـدابیر حمایـة ومسـاعدة لجمیـع 

األطفـــــال والمـــــراهقین دون تمییـــــز مهمـــــا كـــــان نوعـــــه أو ســـــببه وكـــــذا حمایـــــة هـــــؤالء األطفـــــال 

ي، وكــذا تجنیــد القــانون لمعاقبــة أي إســتخدام والمــراهقین مــن اإلســتغالل اإلقتصــادي واالجتمــاع

لألطفـــال مـــن شـــأنه إفســـاد أخالقهـــم، أو اإلضـــرار بصـــحتهم،  أو بنمـــوهم الطبیعـــي، أو تهدیـــد 

 هـذا العهـد تضـمنوقـد . حیاتهم بالخطر، وعلى الدول إقرار سنن قانونیة دنیـا لتشـغیل األطفـال

ي كــاف لــه وألســرته مســتوى معیشــفــي حــق كــل شــخص فــي  13و12و 11تینفــي المــادكــذلك 

وفـــي ضـــمان مســـتوى عـــالي مـــن الصـــحة الجســـمیة والعقلیـــة، وفـــي حـــق كـــل فـــرد فـــي التربیـــة 

  .1والتعلیم

  .1966لسنة  الطفل في ظل العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةحقوق حمایة  :ثالثاً 

ي بعـض األحكـام منهـا عـدم جـواز توقیـع عقوبـة اإلعـدام عـن الجـرائم التـ تضمن هذا العهـد 

ـــة عشـــرة ســـن دون  األشـــخاصیرتكبهـــا  ـــى النســـاء الثامن ـــة عل عامـــاً، وأن ال تطبـــق هـــذه العقوب

، وكــذا ضــرورة إحــالتهم علــى القضــاء ، وكــذا فصــل المتهمــون األحــداث عــن البــالغینالحوامــل

كــل طفــل مــن  العهــد الــدولي فــي تمكــینن الحقــوق التــي أقرهــا هــذا ، ومــللفصــل فــي قضــایاهم

توجبها مركـزه كقاصــر، دون إقصـاء بسـبب العــرق أو اللـون أو الجــنس تـدابیر الحمایـة التــي یسـ

                                                           
موقــع متــاح علــى  ،1966مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق اإلقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة  13و12و11و10 المــادة1

 25/05/2019: اإلطـالع تـاریخ،  https://www.ohchr.org: األمم المتحـدة، حقـوق اإلنسـان، مكتـب المفـوض السـامي

08:24.   
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أو اللغـــة أو الـــدین أو األصـــل القـــومي أو االجتمـــاعي أو الثـــروة أو الـــوالدة، وكـــذا تمكینـــه مـــن 

  .1ویكن له الحق في اكتساب الجنسیة ،تسجیله فور والدته ویكون له إسم

المجتمــع الــدولي لــبعض حقــوق تعــد هــذه األحكــام بمثابــة إعتــراف دولــي مــن طــرف  وعلیــه

  .1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة إفي لها دور فّعال والتي كان  ،الطفل

تجـار باألشـخاص إل بروتوكـول األمـم المتحـدة لمكافحـة افـي ظـل طفل لحمایة حقوق ا: رابعاً 

  .20002 لسنة وبخاصة النساء واألطفال

سـان وبالتحدیـد حمایـة األطفـال یدخل هـذا البروتوكـول فـي إطـار الحمایـة العامـة لحقـوق اإلن

تجـار لإلوهذا ما تضمنه هذا البروتوكول عنـد تعریفـه  ،تجار باألشخاصإلوالنساء من جریمة ا

تجنیــد أشــخاص أو نقلهــم أو تــنقلهم أو إیــواؤهم أو إســتقبالهم : " باألشــخاص فــي المــادة الثالثــة

أو االختطـاف أو اإلحتیـال  بواسطة التهدید بالقوة أو إستعمالها أو غیر ذلك مـن أشـكال القسـر

أو بإعطـاء أو تلقـي مبـالغ مالیـة  ستضـعافاسـتغالل حالـة استغالل السـلطة أو اأو الخداع أو 

ســــتغالل، ویشــــمل إلأو مزایــــا لنیــــل موافقــــة شــــخص لــــه ســــیطرة علــــى شــــخص آخــــر لغــــرض ا

أو الســخرة ســتغالل الجنســي إلســتغالل دعــارة الغیــر أو وســائل أشــكال اإســتغالل كحــد أدنــى إلا

 .3"أو الخدمة قسرًا أو اإلسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو اإلستعباد أو نزع األعضاء

وعلیــه مــا یمكــن قولــه أن هــذا البروتوكــول قــد حصــر األســالیب والوســائل المتبعــة فــي تنفیــذ 

جریمة اإلتجار باألشخاص، وما یمكن أن یلحقه من إستغالل للبشر فـي جـرائم شـتى كالـدعارة 

  .ل الجنسي أو اإلقتصادي، والتي كانت نتیجة لهذا اإلتجار باألشخاصواإلستغال

  

                                                           
  .السالف الذكر 1966لسنة   السیاسیةو  المدنیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق  24و 10و 06 المادة1
یق عتمد وعـرض للتوقیـع والتصـدأ هذا البروتوكول هو مكمل إلتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،2

ودخـل  ،2000نـوفمبر 15الدورة الخامسة والخمسـون المـؤرخ فـي  25واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

المــــــؤرخ فــــــي  417-03للمرســــــوم الرئاســــــي  صــــــادقت علیــــــه الجزائــــــر بــــــتحفظ طبقــــــاً ، و 20/05/2003حیــــــر النفــــــاذ فــــــي 

  .12/11/2003، مؤرخة في 69، جریدة رسمیة عدد 09/11/2003
3Article 3, paragraph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Date of access, 
25/05/2019 ,10 :29, available on United Nations Office on Drugs and Crime :  
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/ 
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  .حقوق الطفل في المواثیق الدولیة الخاصةحمایة  :البند الثالث

والتـــي عبـــر عنهـــا فـــي مجموعـــة مـــن  ،تبنـــى المجتمـــع الـــدولي مجموعـــة مـــن الحقـــوق للطفـــل

  .  اإلعالنات والمواثیق الدولیة

  .1959 لسنة لحقوق الطفلإعالن األمم المتحدة في ظل طفل لحمایة حقوق ا: أوالً 

لهـــذه الحمایـــة لتشـــمل أصـــناف  لحقـــوق الطفـــل وتبنیـــه جدیـــداً  أضـــفى هـــذا اإلعـــالن مفهومـــاً 

 نــهأوقــد نــص المبــدأ التاســع مــن هــذا اإلعــالن علــى  ،1الحمایــة الجســدیة والفكریــة واألخالقیــة

قســــوة واإلهمــــال ویحظــــر بالحمایــــة مــــن كافـــة ضــــروب اإلســــتغالل والیجـــب أن یتمتــــع الطفــــل "

المالئم فـي األعمـال المضـرة  اإلتجار به أو إسترقاقه وال یجوز تشغیله قبل بلوغه السن األدنى

  .2"أو الخلقيبصحته أو بتربیته أو بنموه الجسمي أو بنموه العقلي 

وبالتالي یكون هذا اإلعالن في مبدأه التاسع، قد حدد النقـاط العریضـة لضـروب اإلسـتغالل 

إلستغالل اإلقتصـادي، مـن خـالل حظـره لعـدم تشـغیل األطفـال دون السـن األدنـى، وفـي سیما ا

  .مزاولة األعمال الخطرة، والضارة بصحة األطفال ونموهم العقلي والخلقي

  .1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة في ظل إطفل لحمایة حقوق ا :ثانیاً 

نــة مــع غیرهــا مــن االتفاقیــات شـهدت هــذه االتفاقیــة إنضــماًما واســًعا مــن طـرف الــدول بالمقار 

وهـي تعـد وثیقـة  ،سـنوات 10سـتغرق إعـدادها اوقـد  ،حقـوق اإلنسـانالتي تنظم مسائل متعلقة ب

مــادة كلهــا حقــوق  54 اإلتفاقیــةوتتضــمن هــذه  ،دولیــة ملزمــة قانونــًا للــدول التــي صــادقت علیهــا

  :وأهمها

  .حقوق الطفل التي یتمتع بها كل إنسان-أ

  .ن محمیًا عن طریق والدیهحق الطفل في أن یكو -ب

                                                           
كــــریم رشــــید البرزنجــــي، حمایــــة الطفــــل مــــن االســــتغالل الجنســــي فــــي القــــانون الــــدولي العــــام، مكتبــــة الوفــــاء القانونیــــة  أمیــــد1

  .69 ص ،2015 ،اإلسكندریة
:  ، متـــــــــاح علـــــــــى موقـــــــــع مكتبـــــــــة حقـــــــــوق اإلنســـــــــان، جامعـــــــــة منیســـــــــوتا1959إعـــــــــالن حقـــــــــوق الطفـــــــــل لســـــــــنة : انظـــــــــر2

http://hrlibrary.umn.edu05:27، 26/05/2019 :، تاریخ اإلطالع.  
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  .حق الطفل في التعلیم والثقافة-ج

عتــداءات  التــي یتعــرض إلحــق الطفــل فــي الحمایــة القانونیــة الخاصــة ضــد صــور ا-د

  .  1لها

 بهــا ثــالث بروتوكــوالت اختیاریــةقــد ألحــق ، 1989 لســنة تفاقیــة حقــوق الطفــلإن فــإلإلشــارة 

ستغالل األطفـال إ ق الطفل بشأن بیع األطفال و تفاقیة حقو إختیاري الملحق بإلالبروتوكول ا يه

اإلباحیــة، والبروتوكــول اإلختیــاري الثــاني إلتفاقیــة حقــوق الطفــل بشــأن فــي البغــاء وفــي المــواد 

ختیــاري الثالـــث إلتفاقیـــة حقـــوق إلالبروتوكـــول ا وكـــذا عــات المســـلحة،اإشــتراك األطفـــال فـــي النز 

المتعلقـة  بانتهـاك وى  المقدمة من األفراد الطفل المتعلق بإجراء تقدیم البالغات وفحص الشكا

   .2حقوقهم

   .جال حقوق الطفلمدور المنظمات الدولیة في : البند الرابع

األمــــــم المتحــــــدة للطفولــــــة  دور كــــــل مــــــن منظمــــــة ســــــتعراضإســــــأحاول فــــــي هــــــذه النقطــــــة 

  .في تكریس حمایة حقوق الطفل ومنظمة العمل الدولیة ،)الیونیسیف(

  .م المتحدة للطفولة الیونیسیفاألم دور منظمة :أوالً 

 11/12/19463ي الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة وذلــك فــ مــن طــرف أنشــئت هــذه المنظمــة 

ــــ اعنـــد إنشـــائه وســـمیت وهـــذا لتـــوفیر الغـــذاء  ،"صـــندوق طـــوارئ األمـــم المتحـــدة للطفولـــة": بــــــــــــ

لدور الممیـز انیة ، ونظرًا لوالدواء والمأوى ألطفال الدول التي كانت ضحیة الحرب العالمیة الث

یونیســیف  "األمــم المتحــدة لرعایــة الطفولــة صــندوق"  إلــىســمه اتغییــر  لهــذا الصــندوق فقــد تــم

                                                           
 2016 دار الفكـر الجـامعي، اإلسـكندریة، -ة مقارنـةدارسـ-أنیس حسیب السـید المحـالوي، نطـاق الحمایـة الجنائیـة لألطفـال1

  .56-54 ص
، متـــاح علـــى  موقـــع األمـــم المتحـــدة، حقـــوق تفاقیـــة حقـــوق الطفـــل المتعلـــق بـــإجراء تقـــدیم البالغـــاتإلاالختیـــاري  البروتوكـــول2

  07:20، 26/05/2019: اریخ اإلطالعت ، https://www.ohchr.org: اإلنسان، مكتب المفوض السامي
   .480، المرجع السابق، صصالح رزق عبد الغفار یونس3
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تحــــت  المنظمــــةعمــــل هــــذا تو  ،1953فــــي أكتــــوبر ) 8-د(802بموجــــب قــــرار األمــــم المتحــــدة 

  .1جتماعي التابع لألمم المتحدةإلقتصادي واإلإشراف المجلس ا

الجمعیــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق الطفــــل تبنــــت  1959وفــــي عــــام  

والتغذیــــة  ،والمســــكن ،والرعایــــة الصــــحیة ،والتعلــــیم ،والــــذي حــــدد الحــــق فــــي الحمایــــة، 1959

تبنــت الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة إتفاقیــة حقــوق الطفــل وحــددت  1989وفــي عــام  ،الجیــدة

ذ والتـي لعبــت دورًا رئیسـیًا فـي تنظــیم قمـة الطفــل الیونیسـیف كشــریك رئیسـي فـي التنفیــ اإلتفاقیـة

19902. 

  .منظمة العمل الدولیةدور  :ثانیاً 

تـب دسـتور  وكُ  ،إنتهـاء  الحـرب العالمیـة األولـى بعد 19193في عام ت هذه المنظمة ئأنش 

ـــایر و  ـــرة مـــا بـــین ین فـــي أكتـــوبر   لهـــا نعقـــد أول مـــؤتمراو  1919بریـــل أهـــذه المنظمـــة فـــي الفت

عتــراف بحقــوق إلوا  ،ضــمان العدالــة االجتماعیــة إلــىمنظمــة العمــل الدولیــة  تهــدفو  ،1919

وهي بذلك تختص بصیاغة معاییر العمـل الدولیـة فـي صـورة إتفاقیـات  ،اإلنسان وحقوق العمل

  .  4وتوصیات

   

  

  

  

                                                           
  .480 ص ،، المرجع السابقصالح رزق عبد الغفار یونس1
علـى مـع التطبیـق  األطفالاهللا، تأثیر المنظمات الدولیة في صنع  السیاسات العامة لمواجهة عمالة  میر الطاهر عبدأهالة 2

 هلمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الـدكتورا ، رسـالة مقدمـة اسـتكماالً ف بالتركیز علـى مصـریالدولیة  والیونیسمنظمتي العمل  

  .62 ص ،)ج.س.د( العامة، كلیة االقتصاد و العلوم السیاسیة ، جامعة القاهرة، اإلدارةالفلسفة في 
3

  مكتبـــة الوفـــاء القانونیـــة، اإلســـكندریة الطیـــب فرجـــان بـــن ســـلیمان، دور منظمـــة العمـــل الدولیـــة فـــي حمایـــة حقـــوق العمـــال، 

  .09، ص2017
  .59-58 اهللا، المرجع السابق، ص هالة أمیر الطاهر عبد4
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  .ظاهرة تشغیل األطفال: المبحث الثاني

جتماعیة التـي إلتصادیة واقإلعالم الشغل، خاصة في ظل التحدیات ا إلىج األطفال لو إن و 

ممـا علـى مـردوده  أثـرتنعكست بصفة مباشرة وغیر مباشـرة  علـى الفـرد إیشهدها العالم والتي 

الشـارع لطلـب  إلـىممـا أدى بهـذه األسـرة بـالخروج  ؛ه غیر قادر على تلبیة حاجات أسرتهتجعل

أشـغال خطیـرة  ممارسـة إلـىكان ذلك عن طریق التسـول فـي الشـوارع أو  ءٌ الرزق والمعونة سوا

  .كالمخدرات وأعمال الدعارة ،وٕان كانت مشروعة أو مزاولة أعمال ممنوعة

طرق أتوهـذا مـا سـ ،هذا األمر یجعلنا  نقف أمام تحدیات لحجـم الظـاهرة ومسـبباتها وآثارهـا 

 )المطلـــب األول( ن وهمـــا أســـباب  وآثـــار  ظـــاهرة تشـــغیل األطفـــالیفـــي العنصـــرین اآلتیـــ إلیـــه

  .)المطلب الثاني( والوطني على المستوى الدولي، اإلقلیمي وحجم هذه الظاهرة

  .ظاهرة تشغیل األطفالأسباب وآثار : المطلب األول

كثیرة األسباب التي تؤدي إلى مزاولة األطفـال للعمـل فـي سـن مبكـرة، والتـي أفرزتهـا عوامـل 

ه عالج هـــذأســـوظـــروف اجتماعیـــة أو إقتصـــادیة أو سیاســـیة تختلـــف بحســـب المجتمعـــات، لـــذا 

اب ظــاهرة تشــغیل بأســ  :فــرعین مــن خــالل المطلــبفــي هــذا  األســباب واآلثــار التــي تــنجم عنهــا

  ).الفرع الثاني( تشغیل األطفال ةثار ظاهر وآ، )الفرع األول(األطفال 

   .أسباب ظاهرة تشغیل األطفال:الفرع األول

عوامـل  ،)لالبنـد األو ( عوامـل اقتصـادیة تتمثل فيظاهرة تشغیل األطفال عوامل ومسببات ل

 ).البند الرابع (عوامل سیاسیةو ) البند الثالث(عوامل تعلیمیة ، )البند الثاني(إجتماعیة 

  .عوامل اقتصادیة: البند األول

نخفـــاض فـــي إلنتشـــار ظـــاهرة التشـــغیل، فاا إلـــىیعـــد الفقـــر مـــن أشـــد األســـباب التـــي تـــؤدي  

ورائهـــم مقاعـــد الدراســـة  نیالخـــروج للعمـــل تـــارك إلـــىالمســـتوى المعیشـــي لألســـر یقحـــم أطفـــالهم  

 همســتغاللإمــا إ ،والمــدارس، ویعــد هــذا الفقــر دافعــًا رئیســیًا إلســتغالل األطفــال الــذي یترتــب عنــه

ومـن ثـم  ،في العمل في مصانع كبرى تابعة للدول الغنیة التي تنشئها في أراضي الدول الفقیرة
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 همسـتغاللإ، وٕامـا 1األجر ستغالل هذه الفئة للعمل لما توفر لهم من حظوظ العمل  رغم زهادةإ

وانخفــاض دخــل أســرة  البطالــة ســهمُ وتُ  .2فــي تأدیــة خــدمات بســیطة  فــي الــدول الســیاحیة الفقیــرة

الطفـل العامــل مقارنـة بحجــم األسـرة وعــدم حصـول اآلبــاء علـى عمــل أو مرضـهم أو وفــاتهم أو 

  .3تقاعدهم كلها مسببات لعمالة األطفال

تشـــغیل األطفـــال ال تســـتثني الـــدول الفقیـــرة أو الـــدول  ىإلـــقتصـــادیة المؤدیـــة إلإن العوامـــل ا 

هــذه الظــاهرة  فالــدول الغنیــة أدى التطــور التكنولــوجي فــي  إلــىالغنیــة فلكــل لــه مســببات تــؤدي 

ــد   إلــىالزراعــة أو الصــناعة  رتفــاع فــي األســعار وظهــور إتغییــر العملیــات اإلنتاجیــة، ممــا ول

صـة فـي الـدول التـي تعـاني خلـل هیكلـي فـي زیادة  في الدخل خا إلىالتضخم وظهور الحاجة 

 .4قتصادهاإ

 تتبــــاین حیــــثالغنیــــة، الــــدول بــــین الــــدول الفقیــــرة و تشــــغیل األطفــــال  ظــــاهرة تفشــــي وتختلــــف

وقـد  هـا،ل إلـى األسـباب المؤدیـة وذلـك بـالنظر 5إحصائیات تشغیل األطفـال بـین مختلـف الـدول

نتشــار هــذه الظــاهرة أخــرى مــن ا إال أنــه قــد تســهم عوامــل ،تطرقنــا لهــذه األســباب فــي مــا ســبق

ممــــا دفــــع  ،أوروبــــا تحدیــــدًا إلــــى قــــارة و  طــــورةلــــدول المتباتجــــاه االهجــــرة غیــــر الشــــرعیة  منهــــا

 .بـــأي أجـــر لســـد رمـــق الجـــوعو مزاولـــة أي عمـــل ل همطفـــالالمهـــاجرین إلـــى الـــزج بأباألشـــخاص 

                                                           
  .12-11 ص فاطمة بحري، المرجع السابق،1
  .12 ص ،نفسهالمرجع  2
3
ریـة القـوى مدی صـادر عـن، األطفـالالمحلیة والعالمیة  لقضیة عمالة  األبعاد، بحث بعنوان وآخرونعلي خمیس علي  آمال 

  .8ص  ،2013/2014 اإلسكندریة، مصر، لعامالعاملة بمحافظة 
دراسـة مقارنـة بـین االتفاقیـات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول -األطفـالصالح علي علي حسن، التنظیم القانوني لتشغیل 4

  .10-9ص ،المرجع السابق ،-العربیة
طفـــال الـــذین یضـــطرون إلـــى العمـــل إلعانـــة أســـرهم لیصـــل إلـــى رتفـــاع عـــدد األإإلـــى فـــي ألمانیـــا  بعـــض الدراســـات تشـــیر  5

عـدد األطفـال العـاملین إلعالـة أسـرهم أما في المغـرب فیبلـغ   ،ل وفقًا لبیانات جمعیة حمایة األطفال األلمانیةطف 700.000

دیة قتصــــاإلتشــــغیل األطفــــال بــــین الضــــرورة ا :نظــــرا، ســــنة 14و 5طفــــل مغربــــي تتــــراوح أعمــــارهم بــــین  600.000 حـــوالي

  26/05/2019 :طـــالعإلتـــاریخ ا ،https://www.dw.com:إذاعـــة صـــوت ألمانیـــاســـتغالل البشـــع، متـــاح علـــى موقـــع إلوا

08:03.   
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أن مــن بــین ُأحِصــَي  2018اكتـوبر17وبمناسـبة الیــوم العــالمي لمكافحـة الفقــر المصــادف لیــوم 

 .1عاماً  18ملیون طفل دون سن  662الفقراء 

  .امل إجتماعیةعو : البند الثاني

قتصـادیة، والتـي إلاجتماعیة من أهم مسببات تشـغیل األطفـال بعـد العوامـل إلتعد العوامل ا 

  :ما یأتيفی یمكن حصرها

  .الظروف األسریة الصعبة: أوالً 

تــــدني شــــروط و ع عــــدد أفــــراد األســــرة، رتفــــاواك األســــري، هــــذه الظــــروف فــــي التفكــــ تتمثــــل 

، وتقــر بعــض 2األســريالعنــف و م صــنعة لــألوالد بــدل الحصــول علــى الشــهادة، یتعلــو المســكن، 

المجتمعــات أن عمــل األطفــال هــو جــزء مــن النظــام المعــاش والمقبــول لــدیها، وبالتــالي ســیؤدي 

 .3حذف عمل األطفال إلى حرمان تلك األسر من جزء كبیر من مواردها

  .األعراف االجتماعیة :ثانیاً 

والعمــل ، ومنهــا أن البنــت  مكانهــا المنــزل فــي المجتمــع بعــض التقالیــد واألفكــار التــي تســود

التــي تحتاجهــا فــي ولهــا أن تــتعلم بعــض الحــرف  یــة،تــدابیر المنزلالقیــام بالتربیــة األوالد و  علــى

الكسـل  والبطالـة وأن الولد له أن یعمل وینشط ویبعد عـن  نفسـه كـل أنـواع زواجها كالخیاطة، 

ــنمط الســلوك والتنشــئة 4نحرافــاتإلوا ــا ل ــاین بــین المجتمعــات وفًق ، وفــي ذات الســیاق یظهــر التب

                                                           
 :تــــاریخ االطــــالع ،https://www.alarabiya.net: متــــاح علــــى موقــــع ،MBCلشــــبكة اإلخباریــــةلقنــــاة العربیــــة  إخبــــاريقریــــر ت1

17/10/2018 ،21:48.  

  .12فاطمة بحري، المرجع السابق، ص2
3 Ahmed BAHRI, Francis GENDREAU, le travail des enfants dans le contexte institutionnel africain, partie 
d’ouvrage : Enfants d’aujourd’hui : diversité des contextes, pluralité des parcours : tome 2, Paris (FRA) ; Paris : 
AIDELF ; PUF, 2006, p509.(colloque- AIDELF ;11). 

رسـالة لنیـل درجـة الماجسـتیر فـي الحقـوق، كلیـة الحقـوق، الدراسـات العلیـا ، -دراسة مقارنـة -األطفالیحي مهمالت، عمالة 4

  .41 ص ،2011 القانون  الخاص، جامعة حلب،
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االجتماعیة السائدة في ذلك المجتمع، فالمجتمعات الفقیرة یسعى أطفالهـا إلـى مسـاعدة أهـالیهم 

 .  1بالخروج إلى سوق العمل دون الذهاب إلى مقاعد الدارسة

    .تعلیمیةامل عو : البند الثالث

مــــن العوامـــل األساســــیة فــــي تفشـــي تشــــغیل األطفـــال، وهــــذا بقیــــام  2یعـــد التســــرب المدرســـي

ه سـوء وهـذا األمـر تسـبب ،بالهروب من المدرسـة فـي فتـرات التعلـیم اإللزامـي واإلجبـاريالتالمیذ 

المنـــــاهج التعلیمیـــــة المتبعـــــة، وارتفـــــاع تكـــــالیف الدراســـــة وقســـــوة المعلمـــــین والرســـــوب المتكـــــرر 

  .3للتالمیذ

مــن بــین الــدول التــي تعطــي عنایــة كبیــرة لتعلــیم األطفــال فــي هــذا المجــال الجزائــر  ننــوه أنو 

حیث تشیر آخر اإلحصائیات أن نسـبة تعلـیم  ،ضمانة منها إلبعاد الطفل عن هاجس التشغیل

 مــــا یقــــرب حــــوالي 2018ســــنة بلغــــت ســــنة  16الــــى  ســــنوات 06األطفــــال فــــي الجزائــــر مــــن 

لـنص  طبقـا ن مجانیـة التعلـیم فـي الجزائـر مكفولـة دسـتوریاً أ السیاق نشیر، وفي ذات 100%4

التعلــیم العمــومي مجــاني حســب . الحــق فــي التعلــیم مضــمون: " التــي تــنص علــى 65المــادة  

تـــنظم الدولـــة المنظومـــة التعلیمیـــة . التعلـــیم األساســـي إجبـــاري. الشـــروط التـــي یحـــددها القـــانون

 5."ي في اإللتحاق بالتعلیم، والتكوین المهنيتسهر الدولة على التساو . الوطنیة

  

  

                                                           
،دار المعرفـــة الجامعیـــة للطبـــع والنشـــر والتوزیــــع -األبعـــاد االجتماعیـــة والقانونیـــة -ل محمـــد عبـــاس،  عمالـــة األطفـــال،منـــا1

  .67-66، ص 2011اإلسكندریة، 
2
ألف تلمیذ  200فتیحة زماموس، الجزائر  :ألف تلمیذ سنویًا، انظر 200یبلغ ضحایا التسرب المدرسي في الجزائر حوالي  

  08:34 ،26/05/2019 :تاریخ االطالع،  https://www.ultrasawt.com: درسي، متاح على الموقعضحایا التسرب الم
  .10ص  ،المرجع السابق، وآخرون علي خمیس علي آمال3
 األطفـالحـول عمالـة  األولقـى الـدولي ، الملتاألهلیة القانونیة للطفل لإللتحاق بالعمل فـي التشـریع الجزائـري، عمارة مسعودة4

  .2018نوفمبر  22-21ومخبر القانون والعقار، یومي   02المنظم من طرف جامعة البلیدة  ،والمأمولبین الواقع 

ـــم  65المـــادة 5 ـــانون رق ـــدة رســـمیة عـــدد  ،96، المتضـــمن تعـــدیل دســـتور2016مـــارس  06الموافـــق  01-16مـــن ق  14جری

   .2016مارس  07المؤرخة في 
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   .عوامل سیاسیة: البند الرابع

ویشكل عدم اإلسـتقرار السیاسـي فـي بعـض البلـدان عامـل أساسـي فـي تفشـي ظـاهرة تشـغیل 

 .1المسلحة النزاعات، و الحروب األهلیة، و ستعمارإلااألطفال، والذي تسببه ظروف ناتجة عن 

   .شغیل األطفالت ةثار ظاهر آ:الفرع الثاني

ــــى   ــــر مباشــــرة عل ــــال  بصــــفة مباشــــرة علــــى الطفــــل وبصــــفة غی تــــؤثر ظــــاهرة تشــــغیل األطف

ل الــذي عمــة نتیجــة للســیمَ یتعرضــون لمخــاطر جَ  أن ثلــث األطفــال المشــتغلینحیــث  ،المجتمــع

آثــار تشــغیل األطفــال و  ،البنــد األولفــي اآلثــار علــى الطفــل ، ومنــه ســأتطرق إلــى هــذه 2یزاولــه

  .البند الثانيفي  على المجتمع

  .الظاهرة على الطفل اآلثار: البند األول

ســتغالل علــى جمیــع مســتویاته ثــم یعرضــه لجملــة إلن تشــغیل الطفــل یضــعه تحــت وطــأة اإ 

 .3من األعراض التي تنعكس سلبًا على صحته ونفسیته أو تعلیمه

  .الجانب الصحي: أوالً 

لتــــي یقــــوم بهــــا البــــالغون، وهــــذا ممــــا ال شــــك فیــــه أن األطفــــال ســــیقومون بتلــــك األعمــــال ا 

لحاجتهم إلى العمل، وقد تكون هذه األعمال من التي تسبب أمراضًا وأآلمًا ومشـكالت صـحیة 

كاألمراض النفسیة أو الجلدیة التي تسببها األعمال الصناعیة المتمثلة في صناعة الجلـود، أو 

و أمـراض ضـعف النظـر، أو األمراض الجلدیة التي تسببها المبیدات  في األعمال الزراعیـة، أ

تلـــك األضـــرار التـــي تســـببها الصـــناعة النســـیجیة أو فـــي أمـــراض ضـــیق التـــنفس التـــي تســـببها 

  .األعمال في المناجم

                                                           
  .54ص حي مهمالت، المرجع السابق،ی1
دراسة مقارنة بین االتفاقیات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول -األطفالالتنظیم القانوني لتشغیل  ن،سصالح علي علي ح 2

  .47، صالمرجع السابق ،-العربیة
كلیة  لدكتوراة في القانون الخاص، دراسة مقارنة،  رسالة  لنیل شهادة ااألطفالحاج سودي محمد، التنظیم القانوني لتشغیل 3

  .76 ، ص2015/2016بكر بلقاید تلمسان،  أبيالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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وقد أكدت الدراسات التي أجریت علـى عینـة مـن آمـاكن عمـل األطفـال علـى عـدة مخـاطر  

بالتسـمم، و مصابون  %18منهم یعانون من إصابات عمل مستدیمة  منها  %22أن : وهي 

بـــأمراض معدیـــة  %7مصـــابون بالصـــدمات الكهربائیـــة و %7.2مصـــابون بالنـــار، و 13.6%

إضافة إلى تعرض أولئك األطفال  علـى أداء أعمـال شـاقة للغایـة وسـجل أن النصـف . خطیرة

أو قلــة أو  %33أو طــول ســاعاته بنســبة  %11مــنهم قــد أنهكــوا إمــا مــن صــعوبة العمــل بنســبة

 .1%6 عدم اإلستراحة بنسبة

   .الجانب النفسي: ثانیاً 

ــــة  ــــال الــــذي یتعرضــــون لشــــتى أنــــواع الضــــرب واإلهان بینــــت دراســــة أخــــرى أن حجــــم األطف

إن . 18.42%بالمقارنـــة مـــع األطفـــال الـــذین ال یتعرضـــون للضـــرب واإلهانـــة بنســـبة  81.6%

األطفـــال الـــذین یشـــتغلون والـــذین ال یشـــتغلون تمیـــزهم فـــروق شخصـــیة تـــنعكس علـــى إنتمـــاءهم  

سري  فلوحظ أن األطفال الذین ال یلتحقون ببیئة العمل في سن مبكرة یكونون أكثـر إنتمـاءًا األ

إلى األسرة خالفا للذین یعملون، ولوحظ أیضًا أن األطفال الذي یعملون فـي مهـن خفیفـة أكثـر 

إنتمـــاءًا لألســـرة  مـــن الـــذین  یعملـــون فـــي مهـــن خطیـــرة ، ولـــوحظ كـــذلك أن األطفـــال العـــاملین 

أكثــر اســتقاللیة وشــعورًا وكفــاءة مــن األطفــال الــذین ال یعملــون لكــن األطفــال العــاملین یكونــون 

یكونــون أكثــر عدوانیــة مــن األطفــال  غیــر العــاملین  وهــذا بســبب الجــو الرهیــب الــذي یعیشــونه 

 .3في آماكن العمل

  .الجانب التعلیمي: ثالثاً 

لدراســـة، إال أن هـــذا ل لواصـــإن التحصـــیل العلمـــي لألطفـــال مـــرتبط بالحضـــور الیـــومي المت 

فلـه أن  ،تعلیمـه وعملـه بـینق األمر ال یتم ألن الطفل ال یمكنـه بـأي حـال مـن األحـوال أن یوفّـ

متابعـــة دروســـه بهتمـــام الیختــار إمـــا الدراســـة أو العمـــل، فمــن غیـــر المعقـــول أن یقـــوم الطفــل با

                                                           
  .56یحي مهمالت، المرجع السابق، ص: نقًال عن 1
  .56، صنفسهالمرجع  2
لعربیـة وتشـریعات الـدول تفاقیـات الدولیـة واإلدراسـة مقارنـة بـین ا-األطفـالن، التنظیم القانوني لتشغیل سصالح على علي ح3

  .67-66، ص المرجع السابق ،-العربیة
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یم األساســــي غلــــب الــــدول تــــدعم التعلــــألإلشــــارة أن . والجــــوع یمــــزق أحشــــائه أو أحشــــاء أســــرته

  .1مجاناً و اإلجباري وتجعله إلزامیًا 

یـل إال ومـا قِ  ،من خـالل مـا سـبق  نقـول أن اآلثـار التـي یتعـرض لهـا الطفـل كثیـرة ومتعـددةف

،  لقــول رســول اهللا صــلى بأخیــه اإلنســانوالرحمــة ذا نناشــد اإلنســان الرفــق هــل ،عینــة علــى ذلــك

ا ســفیان، عــن عمــِرو بــن دینــار، عــن أبــي حــدثن: حــدثنا ابــُن أبــي ُعمــر، قــال"اهللا علیــه وســلم 

الراحمـون یـرحمهم : قال رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم: قابوس، عن عبد اهللا بن عمرو، قال

مــن الــرحمن، فمــن  2ةٌ جنَ الــرحم ُشــالــرحمن، إرحمــوا مــن فــي األرض یــرحمكم مــن فــي الســماء، 

  . 3"وصلها وصله اهللا ومن قطعها قطعه اهللا

  .شغیل األطفال على المجتمعت ثارآ :البند الثاني

فـي  الصـحیحة أن نغـرس القـیم وجـب علینـاإذا أردنا أن ننطلق بمجتمع سلیم وقوي ومـتعلم  

فــإذا أهملنــاهم فــال ننتظــر مــنهم إال مــا قــدمت أیــدینا مــن خیبــة  الغــد ، أطفالنــا ألنهــم هــم شــباب

مـن جملـة هـذه اآلثـار و  ،نتشـار البطالـة واألمیـة والجریمـةإنعكاسات وخیمة وجمـة فـي إ و  ،مالناآ

 :ما یأتي

  .نتشار البطالةا :أوال

ع البـالغین، الحـري بهـم أن یـذهبوا مقـام البـالغین فـي الشـغل فمـاذا یصـن عندما یقـوم األطفـال

مقاعــد الدراســة لخالفــة أبنــاءهم فیهــا، فقــد أثبــت الواقــع أن أربــاب العمــل یحبــذون تشــغیل  إلــى

 .4نخفاض أجورهم والطاعة العمیاءال األطفال

  

                                                           
1
  .السالف الذكر 01-16قانون رقم من  65المادة : انظر، األساسيیة التعلیم نالجزائر من بین الدول التي تدعم مجا 
  .عروق الشجر المشتبكة، وهي كنایة عن شدة إتصال الرحم بالرحمن وقربها منه: الشجنة 2
البـر  كتـاب ،الوصـایا -المجلـد الثالـث، األحكـام ،الجامع الكبیر، الحافظ أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذيأخرجه اإلمام 3

  . 483ص ،1996 ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت،1924والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمین، الحدیث رقم 

  .78 ص حاج سودي محمد، المرجع السابق،4
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   .میة والجهلنتشار األُ ا :ثانیاً 

ن وجــود عــدد كبیــر مــن األطفــال العــاملین فــي المجتمــع یعتبــر ثغــرة  وهــوة  فــي المجتمــع إ

عـتالء أعلـى درجـات ا أي األطفـال یجب على هذه الفئـة إذ ،ثر على مستقبل األمةؤ وخطر سی

طفـــل  ة مالیـــینیقـــرب عـــن عشـــر التكنولوجیـــا والتطـــور داخـــل األمـــة، إال أنـــه ولألســـف فإنـــه مـــا 

ـــة الراهنـــة والقادمـــة ـــدول العربیـــة غیـــر مـــدركین لمتطلبـــات المرحل ، والتـــي تتطلـــب عامـــل فـــي ال

 .1التسلح بالعلم والمعرفة

  .نتشار الجریمةا :ثالثاً 

وهــذا عنــدما یكــون هــؤالء األطفــال عرضــة  ،إن تشــغیل األطفــال یزیــد فــي معــدالت الجریمــة

مـــاكن العمـــل ممــا یجعلهـــم عرضـــة أوارع أو فــي فـــي الشـــ كبـــر مـــنهم ســواءُ أخــتالط بمـــن هــم لال

وقـد یتعـرض هـؤالء األطفـال  ،كالسـرقة أو المخـدرات أو الـدعارة ،لممارسة شـتى أنـواع الجریمـة

مختلـف التحـرش الجنسـي و ، و السـجائر، و شرب الكحـول، واإلغتصاب،  و لشتى أنواع  التعذیب

 .2األخرى ستغاللصور اإل

  .وطنیاً طفال عالمیًا و حجم ظاهرة تشغیل األ:المطلب الثاني

عقبــــــة أمــــــام البــــــاحثین، خاصــــــة عنــــــد دراســــــة الظــــــواهر  3تشــــــكل اإلحصــــــائیات الدقیقــــــة  

االجتماعیــة، ترجــع  بعــض الــدول عــدم البــوح باألرقــام الصــحیحة لإلحصــائیات إلــى اعتبــارات 

م ال تقـو  سیاسیة أو أمنیة فعلى سبیل المثال في موضوع دراستنا هذه، نجد  أن الدول العربیـة 

وحتـى الـدول التـي قامـت بهـذه اإلحصـائیات ، بتجمیع أو نشر إحصـائیات عمـل األطفـال لـدیها

تها مثـل العمـل فـي المنـازل اتغفل جوانب كثیرة مـن الفئـات المعنیـة بعمـل األطفـال فـي إحصـائی

                                                           
دراسة مقارنة بین االتفاقیات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول  -األطفالقانوني لتشغیل صالح علي علي حسن، التنظیم ال1

  .72-71،ص المرجع السابق ،-العربیة
ـــن محمـــد عســـیري، تشـــغیل 2 ـــالعبـــد الرحمـــان ب ـــوم إلوا األطف ـــایف العربیـــة للعل  2005 الریـــاض،األمنیـــة، نحـــراف، جامعـــة ن

  .116-115ص
3
Comme le souligne Manier « Il n’existe aucun recensement exact du travail des enfants, ni au niveau national ni 

niveau mondial », voir  Kamel KATEB, Ecole, enfance et société en Algérie, Enfants d'aujourd'hui, diversité des 
contextes, pluralité des parcours (Actes du colloque de Dakar, 2002), Paris (FRA) ; paris : AIDELF ; PUF, 2006, 
p937.  
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، ومــــع  ذلــــك ســــأحاول إعطــــاء  بعــــض 1أو المــــزارع أو العمــــل فــــي القطاعــــات غیــــر الرســــمیة

) الفــرع األول( ة إســتغالل األطفــال إقتصــادیًا  علــى المســتوى العــالمياإلحصــائیات حــول ظــاهر 

 ).الفرع الثاني( وعلى المستوى الوطني

   .على المستوى العالمي: الفرع األول

ملیـون طفـل یعملـون فـي الـدول النامیـة  250تقاریر منظمة العمل الدولیة أن حوالي  تشیر 

أن هنالــك  إلــىشــیر اإلحصــائیات العالمیــة وت ،2ســنة 14ســنوات و 5بــین  اتتــراوح أعمــارهم مــ

وتشــیر إحصــائیة المجلــس ، ملیــون طفــل یهیمــون فــي الشــوارع 150 إلــى 100حــوالي مــا بــین 

مالیـــین طفـــل عربـــي فـــي  الشـــوارع، وتشـــیر   10 إلـــى 7العربـــي للطفولـــة والتنمیـــة أن مـــا بـــین 

األطفــال  طفــل وأغلــب هــؤالء 100طفــل عامــل مــن بــین  16 إلــىكــذلك إحصــائیة الیونیســیف 

. 3یعملون في ظروف وأوضاع إستغاللیة تركت آثـارًا نفسـیة  وجسـدیة وعقلیـة متعـددة األشـكال

  ملیــــون 171ملیــــون مــــن األطفــــال الــــذین یعملــــون، و 246وتشــــیر كــــذلك اإلحصــــائیات إلــــى 

 فــي جم أو فــي  تصــنیع  منتجــات كیماویــةیعملــون فــي ظــروف عمــل خطــرة كالعمــل فــي المنــا

  .4ت الخطرةاآلالزراعة واألسمدة أو تشغیل بعض الزراعة، مبیدات ال

سـتغالل وأسـوأ إلجـر معرضـات لأي یعملن في البیوت دون ئهنالك مالیین من الفتیات الالو 

أشــكال المعاملــة، وبلــغ الفتیــات اللــي یعملــن بتجــارة الرقیــق األبــیض أو البغــاء ویتكــرر بــیعهن 

مــن الفتیــات یعملــن فــي أشــغال أخــرى ملیــون  5.7فهنالــك ، ملیــون فتــاة 1.2ســدادًا للــدیون ب 

ملیـون فتـاة یشـاركن فـي  0.3ملیون من الفتیـات مرغمـات علـى الـدعارة و 1.8ستعباد وإلمن ا

  .5أنشطة غیر قانونیةملیون فتاة یعملن في  0.6نزاعات مسلحة  و

                                                           
دراســة مقارنــة بــین االتفاقیــات الدولیــة و العربیــة وتشــریعات - األطفــالصــالح علــي علــي حســن، التنظــیم القــانوني لتشــغیل 1

  .202 ص ،المرجع السابق، -الدول العربیة
 http://www.unesco.org: ة للتربیــة والعلــوم والثقافــة الیونیســكوالمتحــداألطفــال العــاملون، متــاح علــى موقــع  منظمــة األمــم 2

  .09:15، 26/05/2019: تاریخ اإلطالع
  .87-86ص علي الیاسین، المرجع السابق، األمیرجعفر عبد : نقًال عن 3
  .87-86صنفسه، المرجع  4
  .87صالمرجع نفسه،  5
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عــدد األطفــال الــذین ینخرطــون فــي العمــل فــي كــل مــن  إلــى أنتشــیر إحصــائیات إقلیمیــة و 

الهــادي وٕافریقیـــا وأمریكــا الالتینیــة والكــاریبي والشـــرق األوســط وٕافریقیــا الشـــمالیة  أســیا والمحــیط

 .1ملیوناً  264.2وفي الصحراء الكبرى بأفریقیا حوالي 

ویثیـر اإلسـتغالل اإلقتصــادي قلـق الدولـة الهندیــة  التـي رجحـت مصــادرها الرسـمیة أن عــدد 

حــــین تشـــیر بعـــض المصــــادر ملیـــون، فـــي  17.36األطفـــال العـــاملین فــــي الهنـــد یصـــل إلــــى 

ملیــــون، وعلیــــه فهــــذه األرقــــام ال تعكــــس المأســــاة  44األخــــرى إلــــى أن العــــدد  قــــد یصــــل إلــــى 

  .   2الحقیقیة التي یعانیها األطفال في ظروف إستغاللیة قاهرة

  . على المستوى الوطني: الفرع الثاني

أن  ،2004 سـنةتشیر اإلحصائیات في دولة المغرب أن اإلحصاء العام للسكان والسكنى ل

ســــنة یشــــغلون فــــي  15طفــــًال، ال تتجــــاوز أعمــــارهم  177085عــــدد األطفــــال المشــــغلین بلــــغ 

أن الجزائــر فــي  2012وحســب تقریــر المنظمــة العالمیــة للطفولــة فــي ســنة ، 3قطاعــات مختلفــة

، فـي 4ملیـون طفـل 8.1مقدمة الدول التي تعرف ظاهرة عمالة األطفال بشكل كبیر حیـث بلـغ 

جـوان  12ـــوالمصـادف ل 2019إحیـاء الیـوم العـالمي ضـد عمالـة األطفـال سـنة  حین وبمناسبة

رئــیس  مــن كــل عــام أكــد  المفــتش العــام للعمــل  بــوزارة العمــل والتشــغیل والضــمان اإلجتمــاعي

اللجنة الوزاریة  المشتركة للوقایة ومكافحـة عمـل األطفـال أن عمالـة األطفـال فـي الجزائـر شـبه 

                                                           
  .88-87ص علي الیاسین، المرجع السابق، األمیرجعفر عبد 1

2 Sadhana Chaturvedi, Sushma Rampal and Abhay Vikram Singh, CHILD LABOUR: A DENIAL OF HUMAN 

DEVELOPMENT, The Indian Journal of Political Science, Vol. 72, No. 1 (Jan - March, 2011), p136, 
19/06/2019 01 :07, www-jstor-org.www.sndl1.arn.dz/stable/pdf/42761814.pdf 

، الملتقى الدولي السادس، الحمایة القانونیة للطفل تقییم السیاسات العمومیة في مجال حمایة حقوق الطفل، رضوان العنبي 3

هید حمـة كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة الشـ ،2017مـارس 14-13یـومي االثنـین و الثالثـاء  في الـدول المغاریبیـة،

  .156 ص ،2017 لخضر، الوادي، الجزائر،

قاصــدي  جامعــة و االجتماعیــة، اإلنســانیةمجلــة العلــوم  فــي الشــارع الجزائــري، األطفــالزیتــوني عائشــة بیــة ،عوامــل عمالــة  4

  .499ص  ،2017، دیسمبر 31مرباح ورقلة، العدد



 قتصاديإلستغالل اإلمن الحمایة الجنائیة للطفل ل فاهیميمال ارطإلا                 : الفصل التمهیدي
 
  

44 
 

تتمركـــــز خـــــارج عالقـــــات العمـــــل، حیـــــث  أن النســـــبة ال تتجـــــاوز  منعدمـــــة والحـــــاالت الضـــــیئلة

  .1بالمائة 0.003

 05مـن األطفـال الـذین تتـراوح أعمـارهم مـا بـین  %7أما في مصـر فتشـیر إحصـائیات أن  

ـــازل  %51ســـنة یشـــاركون فـــي أحـــد األنشـــطة االقتصـــادیة مـــنهم  14إلـــى  ـــون داخـــل المن یعمل

 09، وأن  %4واإلنــــاث  %10إلقتصــــادیة وتشــــكل نســــبة الــــذكور فــــي العمــــل فــــي األنشــــطة ا

، وتشــیر 2ســاعات علــى األقــل یومیــًا فــي مكــان العمــل 8عشــرة یقضــون  10أطفــال مــن بــین 

سـنة بلغـت أكثـر مـن  15كذلك بعض الدراسات أن نسبة عمالـة األطفـال فـي مصـر ألقـل مـن 

  .3ملیون ونصف

یل األطفـال، یمكـن ستعراض أرقـام تشـغیل األطفـال أن نسـبة تشـغانالحظ من خالل وعلیه  

 15عامًا، وفئة األطفال الـذین تجـاوزا سـن  15تقسیمها إلى فئة األطفال الذین لم یتجاوزا سن 

عامًا بلغت أكثر من ملیـون ونصـف  15عامًا، فإحصائیات فئة األطفال الذین لم یتجاوزا سن 

لعمالــة أمــا فــي الجزائـر فبلــغ عــدد األطفـال المســتهدفین با ،فــي المغـرب 177085فـي مصــر و

ومنــه فإرتفــاع هــذه  النســب  یمكــن تبریــره فــي نقــص اإلدراك والــوعي . ملیــون طفــل 8.1حــوالي

عامًا، وكـذا العنـف الممـارس علـیهم للقیـام بالتشـغیل، إضـافة للفقـر  15لدى األطفال ألقل من 

     .    والجوع مما یجعلهم في وضع سهل لإلستغالل

 

 

                                                           
: الجزائریـــــة، متـــــاح علـــــى موقـــــع الـــــوزارة تمـــــاعيتصـــــریح المفـــــتش العـــــام للعمـــــل  بـــــوزارة العمـــــل والتشـــــغیل والضـــــمان اإلج 1

www.mtess.gov.dz، 00:30، 15/06/2019: تاریخ اإلطالع. 

، جـزء األحمـرر وسـوهاج والبحـ أسـیوطفـي بنـي سـویف و  األطفـالعمـل  أشـكال أسـوأصالح محمد علي ، محـددات  سعاد 2

معهــد  الســكاني،و الحیــوي  اإلحصــاءقســم  الحیــوي والســكاني،  اإلحصــاءى درجــة الماجســتیر فــي علــ مــن متطلبــات الحصــول

  .2-1ص ، 2012، جامعة القاهرة، اإلحصائیةالدراسات والبحوث 
3
  1999، القـــــاهرة، )ن .د. د(، األطفــــالفــــي الحــــد مـــــن عمالــــة  جتماعیـــــةإلاالباســــط عبـــــد المحســــن، دور التأمینــــات  عبــــد 

   .174ص



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  الباب األول

  من اإلستغالل اإلقتصادي عیة للطفلالحمایة الموضو 
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  .الحمایة الموضوعیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي: الباب األول

تعتــرف "  أنــه فــي مادتهــا الثانیــة والثالثــون علــى 1989تفاقیــة حقــوق الطفــل لســنة إ نصــت

یـرجح ، ومـن أداء أي عمـل اإلقتصادي اإلستغاللالدول األطراف بحق الطفل في حمایته من 

أن یكون خطرًا أو یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو یكون ضارًا بصحة الطفل أو بنمـوه البـدني أو 

  ."1جتماعيإلالعقلي أو الروحي أو المعنوي أو ا

ُیــدرُك حــرص المجتمــع الــدولي علــى ضــرورة االعتــراف   إذًا فــالمتفحص لــنص هــذه المــادة، 

 مهمـا كانـت هـذا مـن جهـةمنفعـة ربحیـة  و ذسـتغالل إقتصـادي إمـن أي بالحمایـة  بحق الطفل

  :یأخذ األوصاف اآلتیةأن  حتملُ یُ  أي عملجهة أخرى حمایته من أن یقوم بمزاولة ومن 

 ؛خطراً  -1

 ؛)العلمي هتحصیل( یعیق تعلیم الطفل -2

 ؛ضارًا بصحته -3

 .، العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعينموه البدني -4

لحفـاظ علــى ،  تُصــُب كلهـا فــي االمـادةهــذه وضـعتها والـدالالت التــي  والمعــاییر ن الشـروطإ

اإلقتصــادي، وفــي هــذا یــرى بعــض البــاحثین أن مــدلول الحمایــة المعبــر  اإلســتغاللالطفــل مــن 

حمایــة الطفــل مــن یكمــن فــي   :أول شــق: ، یصــنف إلــى شــقین32عنهــا فــي نــص هــذه المــادة 

أن تكــون : الشــق الثــانيأي عمــل یســبب لــه مخــاطر، و القیــام بــٕالزامــه و  اإلقتصــادي اإلســتغالل

  .2ظروف العمل تتفق مع القدرات الجسمیة والذهنیة  للطفل

ـــل مـــن  ـــة الموضـــوعیة للطف ـــاب الحمایـــة الجنائی ـــى هـــذا األســـاس، ســـأتناول فـــي هـــذا الب وعل

، والحمایــــة الموضــــوعیة )الفصــــل األول( اإلســــتغالل اإلقتصــــادي فــــي نطــــاق عالقــــات العمــــل

 ).الفصل الثاني( نطاق عالقات العمل للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي خارج

                                                           
  .1989من إتفاقیة  حقوق الطفل لسنة  32 المادة 1
 األمــمدراسـة حـول مـدى إتسـاق قــانون العمـل المصـري مـع أحكـام إتفاقیـة - الطفـل فـي قــانون العمـلواني، حقـوق حسـام األهـ2

، ینــایر ســنة 36، الســنة األول، مجلــة العلــوم القانونیــة و االقتصــادیة، جامعــة عــین شــمس، العــدد  -المتحــدة لحقــوق الطفــل

  .03صمصر، ، 1994



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  الفصل األول

اإلقتصادي  للطفل من اإلستغالل الحمایة الموضوعیة

  نطاق عالقات العملفي 
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فــي نطــاق عالقــات  إلقتصــاديا اإلســتغاللالحمایــة الموضــوعیة للطفــل مــن : الفصــل األول

   .العمل

ختیاریة وعمالـة أطفـال إعمالة أطفال : الة األطفالیمیز فقهاء القانون بین قسمین اثنین لعم

إجباریــــة أو قســــریة، فالقســــم األول المتمثــــل فــــي العمالــــة االختیاریــــة یكــــون برغبــــة الطفــــل فــــي 

مساعدة عائلته بالخروج إلى العمل في أعمال مشروعة، ویكون ذلك بالتوازي مع دراسـته وفـي 

ما إذا مارس الطفل أعمـال غیـر مشـروعة هذه الحالة تعتبر إحتمالیة تعرضه للخطر ضئیلة، أ

نتظامه في دراسته فیكون فعلیًا واقع في خطر؛ أما القسم الثاني المتمثـل فـي العمالـة امع عدم 

القسریة یكون بإجبار الطفل إلى الخروج للعمل سواُء كان هذا العمل مشروعًا أو غیر مشـروع 

خـروج الطفــل للعمــل بوضــعیة األســرة مـن طــرف والدیــه أو مــن یقـوم مقامهمــا وال یتعلــق األمــر ب

اقتصادًیا أو إجتماعیًا، ففي هذا النوع من العمالة یكون الطفل في خطر أكید، ومـن ثـم ینتهـي 

، والــذین أغلــب أنشــطتهم التســول والــدعارة وبیــع 1بــه األمــر إلــى اإلنضــمام إلــى أطفــال الشــوارع

  .المخدرات

ادي لألطفال فـي عـّدة مجـاالت سـواٌء تظهر معالم اإلستغالل اإلقتصوعلى هذا األساس قد 

كانــت إقتصــادیة أو غیــر إقتصــادیة رســمیة أو غیــر رســمیة، والتــي كفلهــا المشــرع بجملــة مــن 

القـــوانین الســـیما فـــي نطـــاق عالقـــات العمـــل، لـــذا ســـأحاول اإلحاطـــة بهـــذه القـــوانین مـــن خـــالل 

ـــال ـــانوني لعمـــل األطف  اإلقتصـــادي اللاإلســـتغ، وجـــرائم )المبحـــث األول( التعـــرض للتنظـــیم الق

 ).المبحث الثاني( نطاق عالقات العمللألطفال في 

  

  

  

  

                                                           
بخاصـة األطفـال مـن وجهـة النظـر العلمیـة النفسـیة واالجتماعیـة والقانونیـة، دار ر و ، االتجـار بالبشـأمیرة محمد بكر البحیري1

  .265 ص ،2011النهضة العربیة، القاهرة، 
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  .التنظیم القانوني لعمل األطفال: المبحث األول

تعتبــر عملیــات تنظــیم عمــل األطفــال مــن أكثــر األمــور التــي عملــت االتفاقیــات والتشــریعات 

ع الداخلیــــة علــــى تنظیمهــــا، وذلــــك مــــن أجــــل حفــــظ حقــــوق هــــذه الفئــــة المستضــــعفة مــــن جمیــــ

األشــــخاص الــــذین یعملــــون علــــى اســــتغاللهم، ومنــــه ســــأتطرق فــــي هــــذا المبحــــث إلــــى التنظــــیم 

والتنظــــیم القــــانوني لعمــــل ، )المطلــــب األول( األطفــــال فــــي اإلتفاقیــــات الدولیــــة القــــانوني لعمــــل

  ).المطلب الثاني( األطفال على المستوى اإلقلیمي والوطني

  .الدولیة اإلتفاقیاتل في التنظیم القانوني لعمل األطفا: مطلب األولال

 التجـارةالزراعـة والصـناعة و  :على ثالثـة مجـاالت جوهریـة وهـي  1اإلقتصاديیقوم النشاط  

فــي  2دولیــة وتوصــیات تفاقیــاتإفــي ســن  ســبیالً المجــاالت  لــذا اّتخــذ المجتمــع الــدولي مــن هــذه

عـــت هـــذه ، التـــي را1919وهـــذا منـــذ نشـــأة منظمـــة العمـــل الدولیـــة ســـنة تـــنظم تشـــغیل األطفـــال،

فــي المجــال  اإلتفاقیــاتهــذه محتــوى تطرق لأســ علــى هــذاو  اإلتفاقیــات وحرصــت علــى تنفیــذها،

المجـال غیـر الصـناعي و ، )الفـرع الثـاني(، والمجـال الصـناعي والمنـاجم )الفـرع األول(راعي الزّ 

، وأهـــم اإلتفاقیـــات الدولیـــة فـــي مجـــال تشـــغیل )الفـــرع الرابـــع(المجـــال البحـــري، و )الفـــرع الثالـــث(

  ).الفرع الخامس(طفالاأل

  

                                                           
أي نشاط منتج لسلع أو خدمات یتم تبادلها في السوق مدفوع األجر أو بدون " :بـــــ" العمل"أو "  النشاط اإلقتصادي"یعرف 1

ات فقط، عرضي أو منتظم، قانوني أو غیر قانوني، ویستثنى من هذا النشاط اإلقتصادي أجر،  طلیة الیوم أو لبضع ساع

األعمال التي یقوم بها األفراد في منازلهم بغرض اإلنتفاع الشخصي، إذ یشترط لكي یكون الفرد ممارسًا لنشاط اقتصادي 

  .12لمرجع السابق، ص ، ایحي مهمالت، انظر "البد أن یكون قد عمل على األقل ساعة واحدة في الیوم
یتم إعداد االتفاقیة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، ثم یتم بعد ذلك اعتمادها من طرف أغلبیة ثلثي 2

المندوبین الحاضرین المقترعین في التصویت النهائي، وبمجرد إقرار هذه اإلتفاقیة یتم عرضها على الدول األعضاء التي 

لوطنیة المختصة بحث هذه االتفاقیة خالل فترة زمنیة معینة، ثم تعطي الدولة العضو رائها في تعرضها على سلطاتها ا

اإلتفاقیة أما بالموافقة أو بالرفض المعلل، وتخضع التوصیة لنفس إجراءات االتفاقیة، وما یمیز التوصیة عن اإلتفاقیة أن 

الطیب فرجان بن سلیمان، المرجع السابق : یة، انظرالتوصیة تعالج بعض مواضیع البحث التي ال تستوجب صیاغة إتفاق

   .   47، 41ص
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  .راعيالمجال الزّ : الفرع األول

، إال 1بالرغم من ارتفاع نسبة عمل األطفال في القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات األخـرى

األمـر الـذي یبـرره   أن هذا القطاع لم یشهد العدید مـن اإلتفاقیـات مقارنـة بالقطاعـات األخـرى،

 2نقابــات فاعلــة فیــه إلــىفتقــر یجعلــه یفــي األریــاف القطــاع الزراعــي وجــود أن بعــض البــاحثین 

فـــي مجـــال   األطفـــال الدولیـــة التـــي نصـــت فـــي موادهـــا علـــى تنظـــیم عمـــل اإلتفاقیـــات ومـــن أهـــم

 ، ومنــه ســأتعرض إلــى 1921لســنة  14وتوصــیة رقــم  ،1921لســنة  10إتفاقیــة رقــم ة الزراعــ

التــي یجــوز فیهــا إســتخدام  الخاصــة بإتفاقیــة الحــد األدنــى للســن 1921لســنة  10اإلتفاقیــة رقــم

  .)البند الثاني(ستثناءات الواردة على هذه االتفاقیةإل، وا)البند األول(األحداث في الزراعة 

الخاصة بإتفاقیة الحد األدنى للسـن التـي یجـوز  1921لسنة  10اإلتفاقیة رقم: البند األول

  .3فیها إستخدام األحداث في الزراعة

تقـل  نالـذیسـتخدام أو تشـغیل األحـداث إال یجـوز " تفاقیـة مـن هـذه اإلنصت المادة األولى  

ســنهم عــن أربعــة عشــر عامــًا فــي أیــة منشــأة زراعیــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو فــي أي فــرع 

ســـتخدم هـــؤالء األحـــداث إوٕاذا . مـــن فروعهـــا، إال خـــارج الســـاعات المحـــددة للتعلـــیم  بالمـــدارس

  ".4فــي الدراســة نتظــامهماعلــى حســاب  ســتخدام ال یكــونإلخــارج ســاعات الدراســة، فــإن هــذا ا

 5فـــي الزراعـــة بشـــأن عمـــل األطفـــال واألحـــداث لـــیالً  14التوصـــیة رقـــموفـــي ذات الشـــأن أكـــدت 
                                                           

، احتفلت منظمة العمل الدولیة بمرور مائة عام علـى 2019یونیو  12بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة عمالة األطفال یوم  1

فــــي جمیــــع ملیــــون طفــــل یتعرضــــون لعمالــــة األطفــــال  152، حیــــث أشــــارت أن هنــــاك حتــــى اآلن 1919نشــــأتها منــــذ ســــنة 

،  تـاریخ www.ilo.org: یعملون في الزراعة،  متاح على موقع منظمة العمـل الدولیـة 10أطفال من  7القطاعات، بمعدل 

  .18:49، 19/06/2019: اإلطالع

  .118ص حاج سودي محمد، المرجع السابق،2
ودخلـت حیـز النفـاذ  ،1921 تـوبرأك 25العمل الدولي في جنیـف خـالل دورتـه الثالثـة فـي  مكتب إدارةانعقد اجتماع مجلس 3

  . 1923أغسطس  31في 
، متـاح للسـن فـي الزراعـة األدنـىتفاقیـة العمـل الدولیـة بشـأن الحـد إالخاصة ب 1921لسنة  10رقم تفاقیة امن  األولىالمادة 4

ــــى موقــــع  ــــوق عل ــــاریخ اإلطــــالعwww.hrlibrary.umn.edu: اإلنســــانجامعــــة منیســــوتا، مكتبــــة حق  28/12/2017: ، ت

18:00 .  
نعقـاد مجلـس إدارة مكتـب العمـل الـدولي افـي الزراعـة خـالل  لـیالً  األحداثو  األطفالالخاصة  بشأن عمل  14ة رقم یالتوص5

  .، المرجع نفسه25/10/1921في جنیف في دورته الثالثة في 
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عامـًا أثنـاء اللیـل   14تخـاذ التـدابیر لتنظـیم عمـل األطفـال دون سـن با الدول األعضاء بةطالبم

حتیاجــاتهم البدنیــة ال تقــل اســتراحة تتناســب مــع اضــمن لهــم فتــرة ت وأن ،فــي المشــاریع الزراعیــة

ســــنة  18ســــنة و 14ســــاعات متوالیــــة، وكــــذا لألطفــــال الــــذین تتــــراوح أعمــــارهم بــــین  10عــــن 

ســتراحة تتناســب مــع الهــم فتــرة  علــى أن  تضــمنالعــاملین فــي المشــاریع الزراعیــة أثنــاء اللیــل 

  .ساعات متتالیة) 09(حاجاتهم البدنیة ال تقل عن تسع

 یلها حول هذه اإلتفاقیة والتوصیة المكملة لها، أن اإلتفاقیـةمن المالحظات التي یمكن تسج

إلــى   14، بینمــا تطرقــت التوصــیة المنشــأة الزراعیــة  تطرقــت إلــى عبــارة 1921 لســنة 10رقــم 

 70فــي التوصــیة  رفــتْ عُ  عبــارة المشــاریع الزراعیــة دون اإلشــارة إلــى المنشــأة الزراعیــة، والتــي

ة أحیــث تعــرف المنشــ ،قــالیم التابعــة للمنشــأة الزراعیــةبشــأن السیاســة االجتماعیــة فــي األ 74و

ونقلهـا، مـا لـم تشـأ حفـظ المنتجـات الزراعیـة لالمنشـأة  فيالعملیات التي تجري " الزراعیة بأنها 

تحدید المنشـأة الزراعیـة  ، إن الغرض من "1.تصنیف هذه العملیات كأجزاء من منشأة صناعیة

رقـــة الماســـة بـــین حـــدود القطـــاعین الزراعـــي وغیـــر وهـــذا للتف ،أو المشـــروع الزراعـــي جـــد مهـــم

  .الزراعي

  .1921لسنة  10اإلستثناءات الواردة على إتفاقیة رقم : الثاني البند

بعـــض األعمـــال ، 1973لســـنة  138 اإلتفاقیـــةمـــن  الثالثـــةالفقـــرة  الخامســـةتثنت المـــادة اســـ

:" د أدنى علـى مـا یلـيكح اإلتفاقیةتنطبق أحكام هذه " حیث تنص  ،المتعلقة بالعمل الزراعي 

التعــــدین وقطــــع األحجــــار، الصــــناعة التحویلیــــة، البنــــاء، الكهربــــاء والغــــاز والمیــــاه، الخــــدمات 

رع الكبیــرة وغیرهــا مــن المشــاریع الزراعیــة التــي اوالمــز الصــحیة، النقــل والتخــزین والمواصــالت، 

یرة  التـــي  یخصـــص إنتاجهـــا أساســـًا لألغـــراض التجاریـــة، وال تشـــمل الحیـــازات األســـریة والصـــغ

هـــذا  ،  ویبـــرر"اًال بـــأجر بصـــورة منتظمـــةّمـــتنـــتج مـــن أجـــل اإلســـتهالك المحلـــي وال تســـتخدم عُ 

                                                           
مـن التوصـیة  25والمـادة بشـأن المعـاییر الـدنیا للسیاسـة االجتماعیـة فـي األقـالیم التابعـة،  70مـن التوصـیة رقـم  36المادة  1

  جامعــة منیســوتا، متــاح علــى موقــع )أحكــام تكمیلیــة(بشــأن المعــاییر الــدنیا للسیاســة االجتماعیــة فــي األقــالیم التابعــة   74رقــم 

  .19:00، 28/12/2017: ، تاریخ اإلطالعwww.hrlibrary.umn.edu: اإلنسانمكتبة حقوق 
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فــإن هــذه  علیــه، و "1عمــل األطفــال فــي الزراعــة یــتم غالبــًا فــي المــزارع الخاصــة" ســتثناء أن إلا

ـــرة مـــن نـــص المـــادة  ـــة علـــى أ 3فقـــرة  5الجزئیـــة األخی ـــي الدال ن األســـر الصـــغیرة البســـیطة الت

ال یشــــكل نــــوع مــــن تحســــین الظــــروف المعیشــــیة دم أطفالهــــا ألجــــل كســــب العــــیش بغیــــة تختســــ

 تتخــذألنــه عـادة مـا  ،اإلسـتغالل، وٕانمـا یمكـن وصــف ذلـك باإللتفاتـة الجمیلــة مـن هـذه اإلتفاقیـة

تجـدها غارقـة فـي ، والتـي قطـاع الزراعـي مـن هـذا القطـاع مـوردًا لرزقهـاالاألسـر  الناشـطة فـي 

لـذا یلجـأ  ،إمكانیـات بشـریة أو مادیـة في حاجـة ماسـة الـى یة جد صعبةظروف إجتماعیة  ماد

ستنجاد بأفراد أسرته للقیام ببعض المهام الزراعیة  المختلفة وعادة مـا تكـون الا إلىرب األسرة 

  .هذه األعمال خفیفة

فــــي هــــذا الشــــأن بمقتضــــى   اإلتفاقیــــاتكغیرهــــا مــــن تــــم مراجعتهــــا  اإلتفاقیــــةهــــذه  أن وننــــوه

  .2الخاصة بشأن الحد األدنى لسن االستخدام 1973لسنة  138رقم  اإلتفاقیة

  .مجال الصناعة والمناجم: الفرع الثاني

حتوائه لعمل األطفال، وهذا خاصـة مـع ظهـور اأكثر حركیة ونسبة في  ةالصناع یعد مجال

التــي  اإلتفاقیــاتمــن أهــم ، فس بــه مــن العمالــةإســتقطبت لهــا كــم ال بــأالثــورة الصــناعیة والتــي 

) البنــد األول( 1919لســنة  05القطــاع الصــناعي اإلتفاقیــة رقــم تعرضــت لعمــل األطفــال فــي 

) البنــد الثالــث(1937لســنة  59رقــم  ، واإلتفاقیــة)البنــد الثــاني( 1919لســنة 06اإلتفاقیــة رقــم و 

) البنــد الخــامس(1948لســنة  90، واإلتفاقیــة رقــم )البنــد الرابــع(1946لســنة 77واإلتفاقیــة رقــم 

البنــــد ( 1965لســــنة  124، واإلتفاقیــــة رقــــم)الســــادس البنــــد(1965لســــنة 123ة رقــــم واإلتفاقیــــ

  ).  السابع

                                                           
تفاقیـات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول اإلدراسـة مقارنـة بـین -األطفـالصالح علي علي حسن، التنظیم القانوني لتشغیل 1

  .188 صالمرجع السابق،  ،-العربیة 
یونیـه  06فـي  58مكتـب العمـل الـدولي بجنیـف فـي دورتـه  إدارةالمنعقـدة فـي دورة مجلـس  1973 لسـنة   138رقـم إتفاقیة 2

: اإلنســـــــانمنیســـــــوتا، مكتبــــــة حقــــــوق وقــــــع جامعــــــة متــــــاح علـــــــى م ، 1976یونیــــــه 19، ودخلــــــت حیــــــز النفــــــاذ فـــــــي1973

www.hrlibrary.umn.edu، 18:00، 28/12/2017: تاریخ اإلطالع.  
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المتعلقة بالحد األدنى للسن  التـي یجـوز فیهـا  1919لسنة  05اإلتفاقیة رقم : البند األول

   .1تشغیل األحداث في األعمال الصناعیة

عامـة  منشـأة صـناعیة أيمنعت هذه اإلتفاقیة تشـغیل األحـداث دون سـن الرابعـة عشـرة فـي 

أو خاصـة أو فــي أي مــن فروعهــا،  واسـتثنت مــن ذلــك  المنشــآت التـي ال یعمــل فیهــا إال أفــراد 

واســتثنت كــذلك مــن تطبیــق أحكــام المــادة الثانیــة مــن هاتــه اإلتفاقیــة علــى  ،2مــن نفــس األســرة

ســلطة العمــل الــذي یقــوم بــه األحــداث فــي المــدارس المهنیــة، شــریطة أن یكــون تحــت إشــراف ال

  . 3العامة وبقرار منها

  .4المتعلقة بعمل األحداث لیًال في الصناعة 1919لسنة  06رقم  اإلتفاقیة: البند الثاني

ت آفـــي المنشـــ لـــیالً  عامـــاً  18تشـــغیل األحـــداث الـــذي یقـــل ســـنهم عـــن هـــذه اإلتفاقیـــة منعـــت 

عیة التــي ت الصــناآســتثناء المنشــبامــن فروعهــا فــرع الصــناعیة العامــة أو الخاصــة أو فــي أي 

عشــر  ىحــدإوهــي مــدة  ،بكلمــة لیــل اإلتفاقیــةوعنــت هــذه  ،5نفــس األســرةمــن یعمــل فیهــا أفــراد 

  .6والخامسة صباحاً  مساءاً  10ذه الفترة ما بین الساعة وه ،ساعة  متوالیة على األقل

  .المتعلقة بشأن الحد األدنى للسن 1937لسنة  59رقم  اإلتفاقیة: البند الثالث

المتعلقة بتحدیـد الحـد األدنـى  1919لسنة  05تفاقیة رقم إللبمثابة تعدیل  ةاإلتفاقیتعد هذه 

وقـد تضـمن هـذا التعـدیل رفـع  ،للسن التي یجوز فیهـا تشـغیل األحـداث فـي األعمـال الصـناعیة
                                                           

الصــناعیة، انعقــدت  األعمــالو  األحــداثالتــي یجــوز فیهــا تشــغیل للســن  األدنــىالخاصــة بالحــد  1919لســنة  05رقــم اتفاقیـة 1

 رقـم تفاقیـةإلبا 1937وعـدلت عـام  1921یونیـه  13فـي  ودخلـت حیـز النفـاذ 29/10/1919هذه االتفاقیة في واشنطن في 

ـــــــع 59 ـــــــى موق ـــــــاح عل ـــــــوق ، مت ـــــــة حق ـــــــاریخ اإلطـــــــالع www.hrlibrary.umn.edu:اإلنســـــــانجامعـــــــة منیســـــــوتا، مكتب  :ت

28/12/2017 ،18:30.  
  .تفاقیةإلانفس  من 02المادة 2
  .تفاقیةإلانفس من  03المادة 3
وعـدلت  1921یونیـه  13ودخلت حیز النفاذ في  ،في واشنطن 29/10/1919نعقدت في إ،  1919لسنة  06 رقم اتفاقیة4

 www.hrlibrary.umn.edu:اإلنســـانجامعـــة منیســـوتا، مكتبـــة حقـــوق ، متـــاح علـــى موقـــع 1948ســـنة  90تفاقیـــة رقـــم إلبا

  .20:00، 28/12/2017 :تاریخ اإلطالع
  .تفاقیةإلانفس من  02المادة 5
    .تفاقیةإلانفس من  03المادة 6
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ســتثناء المشــاریع ســنة با 14مــن  ســنة بــدالً  15 إلــىســن الحــد األدنــى للســن تشــغیل األحــداث 

  .1السلطات العامة وٕاشرافهامن وافقة األسریة والمدارس الفنیة وبم

ــد الرابــع ــة: البن ــم  اإلتفاقی ــة  1946لســنة   77رق ــر لیاق ــي  لتقری ــالفحص الطب ــة ب والمتعلق

  .2 األحداث والشباب للعمل في الصناعة

عـن ممارسـة عامـًا  18عدم السماح لألحداث الذین یقـل سـنهم عـن  اإلتفاقیة،ت هذه تضمن

ــاقتهممــا لــم یُ  ،ةالنشــاط الصــناعي فــي منشــأة صــناعی للعمــل الــذي  ثبــت فحــص طبــي دقیــق لی

ویثبــت ذلــك إمــا  ،یســتخدمون ألدائــه مــن طــرف  طبیــب مؤهــل  توافــق علیــه الســلطة المختصــة

ویــتم تكــرار الفحــص علــى  ،بشــهادة طبیــة أو بتأشــیرة علــى تصــریح العمــل أو فــي ســجل العمــل

  .3فترات أكثر تقارباً 

ــد الخــامس ــة :البن ــیًال فــي  1948 لســنة 90رقــم  اإلتفاقی ــة بشــأن عمــل األحــداث ل المتعلق

  .4الصناعة

 منــع تضــمن هــذا التعــدیلو  ،1919لســنة   06تفاقیــة  رقــم إلبمثابــة تعــدیل ل اإلتفاقیــةهــذه  

ة الصــناعیة أعامــًا فــي األعمــال اللیلیــة فــي المنشــ 18تشــغیل األحــداث  الــذین لــم یبلغــوا  ســن 

ـــســتخدام األحــداث الــذین بلغــوا سإنت ســتثإ و  ،مــن فروعهــا فــرع عامــة أو خاصــة أو فــي أي ن ـــــــ

عمـــال اللیـــل ألغـــراض التـــدریب المهنـــي أو التلمـــذة أعامـــًا فـــي  18عشـــر ولـــم یبلغـــوا ســـن  16

  .5الصناعیة في مهن محددة یشترط أداؤها على أساس متواصل

                                                           
ودخلـت حیـز النفـاذ فـي ، 1937یونیـه  03بتاریخ  23دورة النعقدت في جنیف في االمعدلة ،  1937لسنة  59رقم یة اتفاق1

: ، تـاریخ اإلطـالعwww.hrlibrary.umn.edu: اإلنسـانجامعة منیسوتا، مكتبة حقـوق ، متاح على موقع 21/02/1941

28/12/2017 ،21:00.  
دیســمبر  29ودخلــت حیــز النفــاذ فــي  ،19/09/1946فــي  29تلایر الــدورة عقــدت  فــي مــون 1946لســنة  77رقــم إتفاقیــة 2

: تـــــاریخ اإلطـــــالع ،www.hrlibrary.umn.edu: اإلنســـــانجامعـــــة منیســـــوتا، مكتبـــــة حقـــــوق ، متـــــاح علـــــى موقـــــع 1950

28/12/2017 ،22:00.  
  .تفاقیةإلانفس من  3و 2 تینالماد3
 12و دخلت حیز النفاذ في  1948یونیه  17في  31كو الدورة التي عقدت في سان فرانسیس 1948لسنة  90تفاقیة رقم إ4

: ، تــاریخ اإلطــالعwww.hrlibrary.umn.edu: اإلنســانجامعــة منیســوتا، مكتبــة حقــوق ، متــاح علــى موقــع 1951یونیــه 

28/12/2017 ،22:30.  
  .تفاقیةإلانفس من  03المادة 5
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فتــرة مــن " هــو  1948لســنة  90رقــم  اإلتفاقیــةاللیــل فــي هــذه ب المقصــودأن  كمــا نشــیر إلــى

  .1"عشر ساعة متعاقبة على األقل اثنتي

ـــد الســـادس ـــة: البن ـــم  اإلتفاقی ـــى لســـن  1965لســـنة  123رق ـــة بشـــأن الحـــد األدن المتعلق

  .2في المناجم تحت سطح األرضاإلستخدام 

أي منشــأة عامــة " الــذي یقصــد بــه "المــنجم"تفاقیــة  بتقــدیم تعریــف لمصــطلح إلاســتهلت هــذه ا

ألرض عــن طریــق اســتخدام أشــخاص للعمــل أو خاصــة الســتخراج أي مــادة مــن تحــت ســطح ا

عامـًا كحـد أدنـى لعمـل األحـداث فـي  16اإلتفاقیة سن ، وقد حددت هذه 3"تحت سطح األرض

إال أن هذه اإلتفاقیة مكنت الدول األعضاء المصادقة علـى هـذه االتفاقیـة ، 4المناجم والمحاجر

طریــق إخطارهــا  مــن تبنــي ســن أدنــى أعلــى مــن الحــد الــذي حددتــه وقــت تصــدیقها، وذلــك عــن

  .5لى المدیر العام لمكتب العمل الدوليإبإعالن الحق یوجه 

المتعلقـة بشـان الفحـص الطبـي لألحـداث  1965لسـنة  124رقـم   اإلتفاقیـة :البند السـابع

  .6ستخدام في المناجم تحت  سطح األرضإللضمان لیاقتهم ل

ـــالمنــاجم  اإلتفاقیــةهــذه  ّرفــتع  ســتخراج أي مــادة مــن المــة أو خاصــة أي منشــأة عا :"بـــــــــــــ

" .7ســــتخدام أشــــخاص للعمــــل  تحــــت ســــطح األرضإتحــــت ســــطح األرض بوســــائل تتضــــمن 

وٕاعادتـه علــى دورات ال تزیـد  عــن  ،ضــرورة إجـراء فحــص طبـي دقیــق اإلتفاقیـةوتضـمنت هــذه 

                                                           
1
  .السالفة الذكر 1948 لسنة 90تفاقیة رقم إمن  02لمادة ا 

 ودخلت حیـز النفـاذ 1965جوان  2في  49الدورة لمنظمة العمل الدولیة،   جنیفنعقدت في ، ا 1965لسنة  123اتفاقیة 2

تــــاریخ  ،.www.hrlibrary.umn.edu اإلنســــانجامعــــة منیســــوتا، مكتبــــة حقــــوق ،  متــــاح علــــى موقــــع 10/11/1967فــــي

  .23:00، 28/12/2017: اإلطالع
  .تفاقیةنفس اإلمن  01 المادة3

  .تفاقیةنفس اإلمن  02 المادة4
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عامـًا للعمـل فـي المنـاجم تحـت سـطح األرض وهـذا  21عـن سنة لألشـخاص الـذین یقـل سـنهم 

  .1اقتهملضمان لی

تعلــق األمــر األول ی: نمیــز أمــرین إثنــین ،تفاقیــات الســالفة الــذكراإل ومنــه مــن خــالل عــرض

تعلـق بإلزامیـة الفحـص الطبـي إلثبـات  األمر الثـاني یبتحدید  السن األدنى لتشغیل  األحداث، و 

ي ، إذن فمعیـار المحـدد لعمـل األحـداث فـقطـاع الصـناعيالاللیاقة البدنیة لمزاولة األعمال في 

ن قطــــاع الصــــناعة یشــــمل إضــــافة أ. المجــــال الصــــناعي هــــو الســــن األدنــــى والفحــــص الطبــــي

ـــد  حتـــى ال تخـــتلط هـــذه تحدیـــدها وتصـــنیفها، مـــن مجموعـــة مـــن أصـــناف هـــذه األعمـــال فـــال ب

األعمال بین المجاالت المحـددة لكـل قطـاع، وحتـى ال تتخـذ الـدول ذلـك حجـة فـي التهـرب مـن 

ومــــن أهــــم األعمــــال الصــــناعیة الــــواردة فــــي ل األطفــــال،  التقیــــد بالتزاماتهــــا خاصــــة فــــي تشــــغی

  :اآلتيالسالفة الذكر  77و 5،6رقم  اإلتفاقیات

 .واألشغال األخرى المتصلة بها ،األعمال التي تتم في المناجم والمحاجر -

 .الصناعات اإلنتاجیة أو التحویلیة -

 .البناء أعمال -

 .الجو الركاب أو البضائع عبر البر أو البحر أو مشروعات نقل -

فــــي  1973لســــنة   138 اإلتفاقیــــةمــــن  3الفقــــرة  5المــــادة   علیــــه مــــا نصــــت إلــــىإضــــافة 

  :ة من أصناف األعمال الصناعیة على سبیل المثال ال الحصر وهي عرضها لثلّ 

  .التعدین و قطع األحجار-

  .الصناعة التحویلیة-

  .البناء-

  .الكهرباء و الغاز و المیاه-

  .الخدمات الصحیة-

                                                           
  .1965لسنة  124رقم تفاقیة إمن  02المادة 1
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  .لتخزین و المواصالتالنقل و ا-

  .المزارع الكبیرة وغیرها من المشاریع الزراعیة المخصصة أساًسا لألغراض التجاریة-

  :قد عرفت مشروعات البناء على النحو التالي 59و 6و 5 اإلتفاقیاتلإلشارة أن 

بناء أو  تجدید بناء أو صـیانة أو إصـالح أو تعـدیل أو هـدم أي مبنـى أو سـكة حدیدیـة أو "

أو ممر مائي للمالحـة الداخلیـة أو  م أو میناء ، أو رصیف میناء، أو حوض أو قناة ،خط ترا

طریـــق أو نفـــق أو جســـر أو قنطـــرة أو شـــبكة للمجـــاري أو مصـــرف للمیـــاه أو بئـــر أو تركیبـــات 

ـــة أو هاتفیـــ ـــة أو ةبرقی ـــات كهربائی ـــك مـــن تركیب ـــر ذل ـــاه وغی ـــع الغـــاز أو المی ـــات لتوزی ، أو تركیب

، وقــد 1"عــن تحضــیر مثــل هــذه األشــغال واإلنشــاءات وبنــاء أساســاتها أعمــال اإلنشــاء، فضــالً 

علـــــى الصـــــناعات ذات الطبیعـــــة  1919لســـــنة  05 اإلتفاقیـــــةنصـــــت نفـــــس المـــــادة مـــــن ذات 

الصــــناعات التــــي یــــتم فیهــــا صــــنع منتجــــات، أو تحویلهــــا، أو " اإلنتاجیــــة أو التحویلیــــة وهــــي 

ــــدمیرها تنظیفهــــا، أو إصــــالحها، أو زخرفتهــــا، أو صــــقلها أو إع طاءهــــا للبیــــع، أو تفتیتهــــا أو ت

بنـاء السـفن وتولیـد وتحویـل ونقـل الطاقـة  والصناعات التي یتم فیها تحویـل المـواد بمـا فـي ذلـك

  .2"الكهربائیة أو القوى المحركة من كل نوع

المتعلقـــة بـــالفحص الطبـــي لتقریـــر لیاقـــة األحـــداث  1946لســـنة  77 اإلتفاقیـــةوقـــد عرفـــت  

منهـــا األعمـــال البنـــاء فـــي إضـــفاءها لعبـــارة صـــناعة فـــي المـــادة األولـــى والشـــباب للعمـــل فـــي ال

بمـــا فـــي ذلـــك  ،والهندســـة  المدنیـــة المنشـــات العاملـــة فـــي مجـــال البنـــاء" المنشـــأة حیـــث تـــنص 

د و أن ور  أحـــــــد البـــــــاحثینویـــــــرى " .3أعمـــــــال البنـــــــاء واإلصـــــــالح والصـــــــیانة والتعـــــــدیل والهـــــــدم

عیــدًا عــن المصــطلحات التفصــیلیة حیــث یتــرك المصــطلحات العامــة فــي تحدیــد أعمــال البنــاء ب

العــرف  إلــىشــیئًا مــن الحریــة فــي التفســیر مســتندة فــي ذلــك  اإلتفاقیــةللـدول التــي تصــادق علــى 

  .4السائد لدیها

                                                           
  . 1919لسنة  05رقم تفاقیة إفقرة ج من  01المادة 1
  .تفاقیةنفس اإل فقرة ب من 01المادة 2
  .1946لسنة  77 رقم تفاقیةإفقرة ج من  01المادة 3
الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول تفاقیات إلدراسة مقارنة بین ا -األطفالالتنظیم القانوني لتشغیل صالح علي علي حسن، 4

  .172 المرجع السابق، ص ،-العربیة
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 اإلتفاقیـاتفي تحدیـد نطـاق سـریان أحكـام أثارت جدال أما فیما یخص مشروعات النقل فقد 

ل علـى التــي تـتم فــي المالحـة الداخلیــة قتصــار مشـروعات النقــاعلـى  77و 59 ،06، 05رقـم 

المراجعة وهذا ما أثار قلق البعض واألمر ینطبق علـى  90رقم  اإلتفاقیةبینما هذا لم تتضمنه 

  .1مشروعات نقل األفراد أو السلع وعلى اإلستثناء المتعلق بالنقل عن طریق الید

 1919لســنة  5رقــم  ، واإلتفاقیــة 1919لســنة  06تــنص المــادة األولــى مــن اإلتفاقیــة  رقــم 

تعین السلطة المختصة الحد الفاصل بین الصناعة  " على أن  1946لسنة  77واإلتفاقیة رقم 

، وهـذه إشـارة "من ناحیة والتجارة والزراعة وغیرهـا مـن المهـن غیـر الصـناعیة مـن ناحیـة أخـرى

لتحدیـــد وهـــذا  تحدیـــد قائمـــة باألعمـــال التـــي ینـــدرج فیهـــا كـــل قطـــاع علـــى حـــده،ب تلزمهـــا للــدول 

لتزامــات والمســؤولیات فــي ذلــك، إال أن هــذا قــد یجعــل بعــض الــدول تتهــرب مــن مســؤولیاتها اال

بعـض الـدول التـي تسـتثني عمـل األطفـال في غیر تصـنیفاتها خاصـة  وتصنف بعض األعمال

  . 2في المجال الزراعي من تطبیقاتها

لســنة  123یــة رقــم تفاقإلویجــدر بالــذكر أن األعمــال  التــي تــتم تحــت ســطح األرض وفقــًا ل

  هــيلــنفس الســنة  125و 124، والتوصــیتین الــدولیتین 1965لســنة   124 اإلتفاقیــةو  1965

األعمــال التــي تــتم فــوق ســطح األرض وعلــى المنــاجم أو األعمــال التــي تــتم فــي الهــواء الطلــق 

 اإلتفاقیـــاتنفـــاق واألعمـــال األخـــرى المماثلـــة خـــارج نطـــاق تطبیـــق األ فـــيواألعمـــال التـــي تـــتم 

   .3لتوصیات المذكورة  سلفاً وا

ومصــــطلح  ،"الصــــناعیة المنشــــأة"لـــى ضــــرورة التمییــــز بــــین مصـــطلحإویـــرى أحــــد البــــاحثین 

ُیعـرف الباحـث اإلتفاقیـات الخاصـة بالقطـاع الصـناعي، ف الـواردین فـي "ات الصناعیةالمشروع"

بح الـذي ُیـُدرُه الوحدة اإلقتصادیة لإلنتاج والذي یتعلق  بالجانب اإلقتصادي والر " بأنهالمشروع 

الوحـدة الفنیـة المختصـة بإتمـام العمـل بالكامـل مـن " بأنهـا یعرفها، أما المنشأة ف4"هذا  المشروع

                                                           
  .114-113ص المرجع السابق، حاج سودي محمد،1
دراسـة مقارنـة بـین االتفاقیـات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول -األطفـالالتنظیم القانوني لتشغیل صالح علي علي حسن، 2

  .176المرجع السابق، ص ،-العربیة
  .178 ، صنفسهالمرجع  3
  .168ص  ،نفسهالمرجع  4
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ویجــــوز للمشــــروع أن یضــــم عــــدة منشــــآت، كمــــا أن  ،حیــــث اإلنتــــاج مثــــل التصــــنیع والتحویــــل

  .1"المشروع یمكن أن ینشأ في عّدة أماكن، لكن ینبغي أن یكون للمنشأة مكان واحد

  .مجال العمل غیر الصناعي: رع الثالثالف

صـــدرت لـــه منظمـــة العمـــل استفقـــد  ،العمـــل غیـــر الصـــناعي شـــأنه شـــأن  األعمـــال األخـــرى

، ومـن أهـم 2توصـیات 03و ،تفاقیـاتإ 04 شهدف ،والتوصیات اإلتفاقیاتالدولیة مجموعة من  

  1937 لســـنة 60تفاقیـــة رقـــم ، وإ )البنـــد األول (1932لســـنة  33تفاقیـــة رقـــم إ هـــذه اإلتفاقیـــات

لســــــنة  79ٕاتفاقیــــــة رقــــــم ، و )البنــــــد الثالــــــث (1946لســــــنة  78تفاقیــــــة رقــــــم ، وإ )البنــــــد الثــــــاني(

  ).البند الرابع(1946

األحـــداث فــي األعمـــال غیـــر  إســتخدامبشـــأن  1932لســـنة  33تفاقیـــة رقــم إ: البنــد األول

  .3الصناعیة

ــــةمنعــــت هــــذه  ــــر ا 14تشــــغیل األحــــداث دون  اإلتفاقی ــــي األعمــــال غی لصــــناعیة أو ســــنة ف

لتحــاق بالمــدارس الســنة الــذین الزالــت القــوانین أو اللــوائح الوطنیــة تلــزمهم با 14األحـداث فــوق 

  .4نص فیما بعد على خالف ذلكما لم یُ  اإلتفاقیةبتدائیة في أي عمل تنطبق علیه هذه إلا

  

                                                           
دراسة مقارنة بین االتفاقیات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول -األطفالالتنظیم القانوني لتشغیل صالح علي علي حسن،  1

  .169ص  المرجع السابق، ،-العربیة
  : هي كاألتيو 2

 .ألحداث في األعمال غیر الصناعیةالمتعلقة بشأن الحد األدنى لسن تشغیل ا 1932لسنة   41التوصیة رقم  - 1

 .المتعلقة بشأن الفحص الطبي لألحداث والمراهقین في األعمال غیر الصناعیة 1946لسنة  79التوصیة رقم  - 2

  .یلي  لألحداث في األعمال غیر الصناعیةالمتعلقة بشأن العمل اللّ  1946لسنة   80التوصیة رقم  - 3
ودخلـت حیـز النفـاذ  ،1932بریـل أ 12فـي  16دولیـة المنعقـدة بجنیـف الـدورة لمنظمة العمـل ال 1932لسنة  33رقم تفاقیة إ3

: اإلنسـانجامعـة منیسـوتا، مكتبـة حقـوق ،  متـاح علـى موقـع 1937لسـنة  60تفاقیـة رقـم إلورجعـت با ،1935یونیه  06في 

www.hrlibrary.umn.edu19:00، 29/12/2017: ، تاریخ اإلطالع.  
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ــاني ــد الث ــم إ: البن ــة رق فــي  ســتخدام األحــداثإ ســنالمتعلقــة بشــأن  1937 لســنة 60تفاقی

  .1عمال غیر الصناعیةاأل

والتي رفعـت الحـد األدنـى لسـن  ،1932لسنة  33اإلتفاقیة جاءت لتعدیل نص المادة هذه  

 لزامـــيإلأو ســـن التعلـــیم ا عامـــًا، 15ســـن  إلـــىالعمـــل لألطفـــال فـــي المشـــاریع غیـــر الصـــناعیة 

راسـة عامـًا خـارج السـاعات المحـددة للد 13 الخفیفة لمن تجاوز سـن األعمالممارسة ستثناء بإ

ال و  شــریطة أن ال یضــر بصــحتهم أو بنمــوهم الطبیعــي ، وأن ال یــؤثر علــى تعلــیمهم الدراســي،

سـواء  تجـاوز سـاعتین یومیـاً ممارسة أعمال خفیفة لمـدة تبعامًا  14یحوز ألي حدث دون سن 

ســاعات یومیــًا تتجــاوز  07كــان هــذا الیــوم دراســة أو عطلــة، وأن ال یقضــي الحــدث أكثــر مــن 

  .2لمدرسة واألعمال الخفیفةمجموع ساعات ا

المتعلقــة بــالفحص الطبــي للیاقــة األطفــال  1946 لســنة 78اإلتفاقیــة رقــم : البنــد الثالــث

  .3واألحداث لالستخدام في المهن غیر الصناعیة

ســـنة فـــي  18ســـتخدام األطفـــال أو األحـــداث الـــذین یقـــل ســـنهم عـــن إ هـــذه اإلتفاقیـــة منعـــت 

أو  ،ي دقیـــق یثبـــت لیـــاقتهم الصـــحیة لهـــذا العمـــلإال بعـــد فحـــص طبـــ ،المهـــن غیـــر الصـــناعیة

شهادة طبیة أو بتأشـیرة  صدر بذلكویُ  ،جري هذا الفحص طبیب مؤهل تقره السلطة المختصةیُ 

   .4على تصریح العمل أو على سجل العمل

                                                           
ـــدورة  1937لســـنة 60 رقـــم تفاقیـــةإ1 ـــة جنیـــف ال ـــه  03فـــي  23لمنظمـــة العمـــل الدولی ـــاذ فـــي  ،1937یونی ـــت حیـــز النف ودخل

29/12/1950.  
  .تفاقیةنفس اإلمن  3والمادة  2المادة 2

  ودخلــت حیــز النفــاذ فــي ،19/09/1946فــي  29الــدورة  یــالمــونترلمنظمــة العمــل الدولیــة  1946لســنة  78رقــم تفاقیــة إ3

: تاریخ اإلطالع ،www.hrlibrary.umn.edu: اإلنسانجامعة منیسوتا، مكتبة حقوق ،  متاح على موقع 29/12/1950

29/12/2017 ،20:00.  
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المتعلقـة بتقییـد العمـل اللیلـي لألطفـال واألحـداث  1946لسنة  79تفاقیة رقم إ :البند الرابع

   .1الصناعیة في المهن غیر

عامــــــًا المســــــموح لهــــــم  14منعــــــت هــــــذه اإلتفاقیــــــة إســــــتخدام أو عمــــــل األطفــــــال دون ســــــن 

ســتخدام  لهــذا العمــل غیــر الصــناعي طیلــة الوقــت أو بعــض الوقــت، وحتــى األطفــال فــوق البا

عامًا الذین الزالوا یخضعون للتعلیم اإللزامي طیلة الوقت أثناء اللیل لفترة ال تقل عـن  14سن 

، وكـذا األطفـال غیـر الخاضـعین للتعلـیم 2صـباحاً  8مسـاءًا و 8متصلة بین الساعة  ساعة 14

سنة طوال فترة اللیل لمدة ال تقـل  18عامًا، واألحداث دون  14االلزامي الذین یقل سنهم عن 

  .3صباحاً  6مساءًا و  10ساعة متصلة بین  12عن 

تحدیــد مــن  انــلالبــد  هإال أنــ ،ستعراضــنا إلتفاقیــات المتعلقــة باألعمــال غیــر الصــناعیةابعــد 

لســـنة  33 اإلتفاقیـــةقـــد نصـــت ف وعلـــى هـــذا األســـاس ،أصـــناف هـــذه األعمـــال غیـــر الصـــناعیة

 لــم تتناولــه علــى أي عمــل اإلتفاقیــةاألولــى التــي عرفــت نطــاق تطبیــق هــذه  مادتهــافــي  1932

 :الثالثة  اإلتفاقیات

حــــداث فــــي األعمــــال تفاقیــــة تحدیــــد الحــــد األدنــــى للســــن التــــي یجــــوز فیهــــا تشــــغیل األإ -

 .1919لسنة  05الصناعیة رقم 

تفاقیــة تحدیــد الحــد األدنــى للســن التــي یجــوز فیهــا تشــغیل األحــداث فــي العمــل البحــري إ -

 .1920لسنة  07رقم 

اتفاقیــة تحدیــد الحــد األدنــى للســن التــي یجــوز فیهــا اســتخدام األحــداث فــي الزراعــة رقــم  -

 .1921لسنة  10

                                                           

ودخلــــت حیــــز النفــــاذ  ،19/09/1946فــــي  29دورة  یــــالمــــونتر لمنظمــــة العمــــل الدولیــــة 1946لســــنة  79 رقــــم تفاقیــــةإ1

ــــا ،29/12/1950فــــي ــــى موقــــع مت ــــة حقــــوق ح عل ــــاریخ  ،www.hrlibrary.umn.edu: اإلنســــانجامعــــة منیســــوتا، مكتب ت

  .20:00، 29/12/2017: اإلطالع
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والتـي لـم یشـار  ،عمال غیر الصناعیة هـي االعمـال المتبقیـةوهذا  یعني أن محتوى هذه األ

  .العمل البحري، و الزراعةو في مجال الصناعة،  أعاله الثالثة المذكورة اإلتفاقیاتإلیها في 

عمــال غیــر أإضــافة  ، إمكانیــة1932لســنة  33تفاقیــة رقــم إلوأضــافت المــادة األولــى مــن ا 

ومـن جملـة  ،ر مـع المعنیـین فـي هـذا المجـالشریطة أن یكون هـذا بعـد التشـاو  ،صناعیة أخرى

كمـن ی ،مـادةالحسـب مـا أشـارت إلیـه هـذه األعمال التي ال تدخل في األعمـال غیـر الصـناعیة 

 :في

 .العمل في الصید البحري -

في المدارس التقنیـة والمهنیـة، شـریطة أن یكـون هـذا العمـل ذا طـابع  ىالعمل الذي یؤد -

تجــاري وخاضــعًا لقیــود الســلطة العامــة وموافقتهــا وال یســتهدف الــربح ال ،تعلیمــي أساســاً 

 .وٕاشرافها

أي األعمـال غیـر الصـناعیة  اإلتفاقیـة،تطبیـق هـذه  فـيستثناءات الـواردة الومن جملة ا

  :هي1932 لسنة 33 رقم اإلتفاقیةولكنها ال تدخل في نطاق هذه 

ت التـــي ال یســـتخدم فیهـــا ســـوى أفـــراد مـــن أســـرة صـــاحب العمـــل المنشـــآ العمـــل فـــي -

 الخامســةأو الثالثــة ال یكــون ضــارًا أو مســیئًا أو خطــرًا حســب مفهــوم المــادتین أشــریطة 

  .اإلتفاقیةمن هذه 

  .والذي یؤدیه أفراد هذه األسرة ،العمل  المنزلي في األسرة -

نجــد أن المــادة  اإلتفاقیــة،مــن هــذه  الخامســةو  الثالثــةنــص كــل مــن المــادتین  إلــىوبــالرجوع 

یحـوز تشـغیل األحـداث لمـن هـم دون سـن  على أنـهنصت  1932لسنة  33تفاقیة إمن  الثالثة

وهـــذا شـــریطة أن ال تكـــون هـــذه األعمـــال  ،عمـــال خفیفـــةأعامـــًا خـــارج أوقـــات الدراســـة فـــي  12

تعلـــیمهم الدراســـي، أو أن ال تتجـــاوز  لـــىوأن ال تـــؤثر ع ،ضـــارة بصـــحتهم أو بنمـــوهم الطبیعـــي

ویجـب أن ال  ل،أیـام الدراسـة أو فـي أیـام العطـكـان فـي أوقـات  مدة العمل ساعتین یومیًا سواءٌ 

حتســـــاب ســـــاعات العمـــــل ســـــاعات یومیـــــًا با 7لســـــاعات العمـــــل  یتجـــــاوز المجمـــــوع اإلجمـــــالي

  .وساعات الدراسة
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ــــام اآلحــــاد  منعــــت التــــي الثالثــــة،مفهــــوم المــــادة فــــي  إذن  ــــام باألعمــــال الخفیفــــة فــــي أی القی

سـاعة متصـلة فـي الفتـرة مـا  بـین  12عـن وفي أوقـات اللیـل لفتـرة ال تقـل  ،والعطالت الرسمیة

بعـد  ویكـون لقـوانین أو اللـوائح الوطنیـةذلـك طبقـا لوتركـت تحدیـد ، صباحاً  8والساعة  مساءً  8

فــي تحدیــدها لشــكل المعنیــة  ســیة ألصــحاب العمــل ومنظمــات العمــالستشــارة المنظمــات الرئیا

  .حداثال تضر بسالمة األأاالستخدام الذي یمكن اعتباره أعمال خفیفة و 

فقد تركت مجال تحدید سـن أعلـى مـن السـن  اإلتفاقیة،من ذات  الخامسةأما بالنسبة للمادة 

والقوانین  الوطنیة لتلك الدولـة شـریطة أن ال  ،اللوائح إلى اإلتفاقیةسنة في هذه  14ــــالمحددة ب

  .یشكل خطرًا على صحة وأخالق العاملین األحداث

لسـنة  60رقـم  اإلتفاقیـةب تمـت مراجعتهـاقـد  ،1932لسنة  33رقم  اإلتفاقیةلإلشارة أن هذه 

علــى أي عمــل لــم  اإلتفاقیــةتنطبــق هــذه : والتــي نصــت فــي المــادة األولــى منهــا علــى  1937

أو اتفاقیــة الحــد األدنــى للســن فــي  1921 لســنة تفاقیــة الحــد األدنــى للســن فــي الزراعــةإتتناولــه 

الحـــد األدنـــى للســـن فـــي المجـــال الصـــناعي أو اتفاقیـــة  1936فـــي  )المراجعـــة(العمـــل البحـــري 

عائقــًا  1937لســنة  60و 1932لســنة  33ن یوقــد یشــكل هــذا التقییــد لنصــي اإلتفــاقیت 1937

المــذكورة فــي مجــال الزراعــة والصــناعة والعمــل  اإلتفاقیــاتنظریــًا للــدول التــي لــم تصــادق علــى 

  .1البحري

، المتعلقتـان بشـأن األعمـال 1946لسنة  80والتوصیة رقم  1946لسنة  79 رقم أما اإلتفاقیة

  اإلتفاقیــةتطبیــق هــذه  علــى 79غیــر الصــناعیة، فقــد نصــت المــادة األولــى مــن اإلتفاقیــة رقــم 

  :یكون على

  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لون بأجر، أو الذین یعملون للكسباألحداث الذین یعم -

مـــا عـــدا التـــي  ،لتحدیـــد المهـــن غیـــر الصـــناعیة فهـــي تشـــمل جمیـــع المهـــنة أمـــا بالنســـب -

 .بحریةو زراعیة، و تعتبرها السلطة المختصة مهن صناعیة ، 

 .الخدمة المنزلیة في المنازل الخاصة -

                                                           
وتشـریعات الـدول  تفاقیـات الدولیـة والعربیـةإلدراسـة مقارنـة بـین ا-األطفـالالتنظیم القانوني لتشغیل صالح علي علي حسن، 1

  .190ص  المرجع السابق، ،-العربیة
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 ســتخدام أو العمــل الــذي ال یعتبــر ضــارًا أو مســیئًا أو خطــرًا علــى األطفــال واألحــداثالا -

ت األســــریة التــــي ال یســــتخدم فیهــــا الوالــــدین ســــوى أبنــــاءهم أو مــــن تحــــت فــــي المنشــــآ

  .1وصایتهم

صـناعي و  ،التـي تـدخل فـي نطـاق كـل مجـال زراعـيلفاصـل بـین األعمـال اإن تحدید الخـط 

منظمات الرئیسیة ألصـحاب العمـل ومنظمـات البعد التشاور مع یكون غیر صناعي و  بحري،و 

فــي  ضــفاء الحكومــة قــدرًا مــن الرقابــة فــي تنفیــذ هــذه القــوانین ســواءٌ إوهــذا بغیــة  ،معنیــةالالعمـال 

  .2الخاص القطاع العام أو

ألطفــال واألحــداث لیلــي بشــأن تقییــد العمــل اللّ  ،1946لســنة  80وقــد صــیغت التوصــیة رقــم 

ت واألقسـام التالیـة آقائمة المهـن التـي تمـارس فـي المنشـ هافي المهن غیر الصناعیة  في سرد

  :كانت عامة أو خاصة وهي والمرتبطة بها سواءٌ 

  .المؤسسات التجاریة بما فیها أقسام التورید-1

  .تصاالت السلكیة والالسلكیة بما فیها أقسام التوزیعإلارات البرید و إدا-2

  .ة في المقام األولیمكتب الً اعمأالمؤسسات واإلدارات التي یؤدي فیها المستخدمون -3

التحریـــــر والتوزیــــع والتوریـــــد وبیـــــع الصــــحف فـــــي الشـــــوارع أو (الصـــــحفیة  المنشــــآت-4

  ).األماكن العامة

  .مطاعم واألندیة والمقاهي وغیرها من أماكن تناول المرطباتالفنادق والنزل وال-5

  .یتامألوالعجزة والمعوزین وا مؤسسات عالج ورعایة المرضى-6

  .المسارح ودور الترفیه العامة-7

                                                           
  .1946لسنة  79رقم من إتفاقیة  01المادة  1

دراسـة مقارنـة بـین االتفاقیـات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول -األطفـالصالح علي علي حسن، التنظیم القانوني لتشغیل 2

  .192-191ص المرجع السابق، -العربیة
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ختالف أنواعهـا وأي مهنـة أو خدمـة أخـرى إوالمناداة على البضائع بـ الجائلةالتجارة -8

  .تمارس في الشوارع أو األماكن العامة

مات األخــرى التــي ال تعتبــر صــناعیة أو زراعیــة أو اجمیــع األعمــال والمهــن والخــد-9

  .1بحریة

وأوضـــح مكتـــب  ،هـــذه القائمـــة المعروضـــة هـــي علـــى ســـبیل المثـــالأن  إلـــىشـــارة تجـــدر اإلو 

مهمــا بــذل مــن جهــد وعنایــة فــي "نــه أ 33اإلتفاقیــة رقــم العمــل الــدولي فــي تفســیراته لــدى إعــداد 

األمـــر المطلـــوب   إلـــىوٕاذا توصـــلنا  ،ون هـــذا التصـــنیف شـــامًال وجامعـــاً هـــذا التصـــنیف فلـــن یكـــ

ة اإلقتصـــادیتطـــور الحیـــاة  إلـــىالیـــوم فلـــن یـــتم تحقیقـــه فـــي المســـتقبل والســـبب فـــي ذلـــك یرجـــع 

  ".2جتماعیةإلوا

ستثناءات عـن األعمـال غیـر الصـناعیة خـارج نطـاق تطبیقهـا اما تم ذكره من  إلىوٕاضافة  

الخاصـة  1946لسـنة  79رقـم  اإلتفاقیـةة فـي المنـازل الخاصـة  فـي وهو عمل الخدمـة المنزلیـ

سـتثناء هـذه الخدمـة المنزلیـة یبـرر او  .3یلي لألحداث فـي المهـن غیـر الصـناعیةبشأن العمل اللّ 

وهـذا لخطـورة هـذه الخدمـة التـي قـد  ،یلـي فـي هـذا المجـالبصعوبة الرقابة علـى تنفیـذ العمـل اللّ 

فقـــد نصـــت  ،صـــورها ىوٕاســـاءة المعاملـــة بشـــت اإلســـتغاللع األطفـــال لشـــتى أنـــوا فیهـــایتعـــرض 

عتمـاد تـدابیر تشـریعیة وٕاداریـة ا"  :علـى 79رقـم  الملحقـة باإلتفاقیـة 1946لسنة  80التوصیة 

مناســــبة لتقییــــد العمــــل اللیلــــي لألطفــــال واألحــــداث دون الثامنــــة عشــــرة العــــاملین فــــي الخدمــــة 

  ".4المنزلیة

                                                           
تفاقیــة إلهــذه التوصــیة تابعــة  ل ،19/09/1946فــي  29دورة  نتلایرو منظمــة العمــل الدولیــة بمــل ،1946لســنة  80التوصــیة 1

جامعـة منیســوتا ، متـاح علــى موقـع غیــر الصـناعیة األعمـاللیلـي للمـراهقین المشــتغلین فـي بشـأن العمــل  الّ  1946لسـنة  79

  .22:00 ،29/12/2017: ، تاریخ اإلطالعwww.hrlibrary.umn.edu: اإلنسانمكتبة حقوق 
دراسـة مقارنـة بـین االتفاقیـات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول -األطفـالصالح علي علي حسن، التنظیم القانوني لتشغیل 2

  .194ص المرجع السابق، ،-العربیة
  . 1946لسنة  79 رقم تفاقیةإمن  01المادة 3
  .1946لسنة  80رقم یة نطباق اللوائح، التوصانطاق  األولمن الفصل  2البند أ من الفقرة 4
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كـل األعمـال المادیـة التـي یقـوم بهـا األشـخاص "ة هـي أن خدمـة المنـازل الخاصـإلى  وننوه 

سـتثناء األعمـال المادیـة التـي یزاولهـا إلوال ینـدرج ضـمن هـذا ا ،في مساكن مخـدومیهم الخاصـة

والتـي ینبغـي أن ال یـتم إلغاؤهـا مـن دائـرة  ،ت المنـاظرة لهـاخدم في الفنادق، المطـاعم والمنشـآال

  ."1تنفیذ أحكام التنظیم الدولي

  .مجال العمل البحري :رابعالفرع ال

حاول فــي هــذا أقطــاع غیــر الصــناعي فــي الفــرع الثالــث ســاللعمــل فــي عــن ا الحــدیثبعــد  

وذلــك  التــي یمارســها األطفــال،و األعمــال المتعلقــة بالنشــاط البحــري  إلــىالفــرع الرابــع التعــرض 

ســـــنة ل 15تفاقیـــــة رقـــــم إ، )البنـــــد األول( 1920لســـــنة  07تفاقیـــــة رقـــــم إ :وفـــــق الشـــــكل التـــــالي

لســــنة  58تفاقیــــة رقــــم إ، )البنــــد الثالــــث( 1921لســــنة  16تفاقیــــة رقــــم إ، )البنــــد الثــــاني(1921

ـــة رقـــم إ، )البنـــد الرابـــع( 1936 ـــد الخـــامس( 1959لســـنة   112تفاقی ـــم إ، )البن  113تفاقیـــة رق

  ).البند السادس( 1959لسنة 

ــد األول ــة رقــم  :البن ــى  07اتفاقی ــد الحــد األدن فیهــا تشــغیل  لســن التــي یجــوزلبشــأن تحدی

  . 19202األحداث في العمل البحري 

علــى ظهــر ســفن  عامــاً  14منعــت هــذه اإلتفاقیــة إســتخدام األطفــال الــذین یقــل ســنهم عــن  

، وقـــد اســـتثنت مـــن ذلـــك 3علیهـــا ســـوى أفـــراد مـــن أســـرة واحـــدة أخـــرى، بإســـتثناء التـــي ال یعمـــل

ب، شــــریطة أن تكــــون األعمــــال التــــي یقــــوم بهــــا األحــــداث علــــى ظهــــر ســــفن التعلــــیم أو التــــدری

  . 4ممارسة تلك األعمال تحت إشراف وموافقة السلطة العامة

                                                           
  .124ص حاج سودي محمد، المرجع السابق،1
سـبتمبر  27ودخلـت حیـز النفـاذ فـي  ،1920یونیـه  15لمنظمة العمـل الدولیـة المنعقـدة بجنـوة فـي  1920لسنة  07تفاقیة إ2

ــــــــــة إلوعــــــــــدلت با 1921 ــــــــــع 1936لســــــــــنة  58تفاقی ــــــــــى موق ــــــــــوق ، متــــــــــاح عل ــــــــــة حق : اإلنســــــــــانجامعــــــــــة منیســــــــــوتا مكتب

www.hrlibrary.umn.edu23:00، 29/12/2017: ، تاریخ اإلطالع.  
  . تفاقیةنفس اإل من 02المادة 3
  .تفاقیةنفس اإل من 03المادة 4
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األدنــى للســن التــي یجــوز فیهــا تشــغیل الحــد  بشــأن تحدیــد 15رقــم  اإلتفاقیــة :البنــد الثــاني

  .19211األحداث وقادین أو مساعدي وقادین 

قــادین أو عامــًا علــى ظهــر  الســفن كو  18منعــت هــذه اإلتفاقیــة تشــغیل األحــداث دون ســن 

من ذلك الحظر العمل الذي یؤدیه أحداث علـى ظهـر السـفن  ، وقد استثنت2كمساعدي وقادین

التعلیمیــة أو ســفن  التــدریب شــریطة إقــرار الســلطة العامــة هــذا العمــل وأن تشــرف علیــه، وكــذا 

اســتخدام األحــداث علــى ظهــر ســفن أخــرى ال تســیر بالبخــار، وكــذا فــي حالــة الضــرورة الملحــة 

عامــًا، شــریطة أن ال یكــون هــؤالء األحــداث دون  18اســتخدام األحــداث دون ســن  التــي توجــب

  . 3عاماً  16سن 

بشــــأن الفحــــص الطبــــي اإلجبــــاري لألطفــــال واألحــــداث  16اإلتفاقیــــة رقــــم : البنــــد الثالــــث

   .19214المستخدمین على ظهر السفن 

ظهـر أي سـفینة  علـىعامـًا  18ستخدام األطفال الذي یقـل سـنهم عـن هذه اإلتفاقیة إمنعت 

عــدا التــي ال یعمــل بهــا ســوى أفــراد مــن نفــس األســرة، إال بعــد تقــدیم شــهادة طبیــة موقعــة مــن 

ویعـاد الفحـص الطبـي  ،طرف طبیب تعتمده السلطة المختصة یثبت لیاقتهم لمزاولة هذا العمل

  .5على فترات ال تتجاوز كل منها سنة واحدة

                                                           
دخلــــت حیــــز النفــــاذ فــــي و  25/10/1921فــــي  3لمنظمــــة العمــــل الدولیــــة المنعقــــد بجنیــــف دورة  1921لســــنة  15تفافیــــة إ1

: تـــــــــاریخ اإلطـــــــــالع ،www.hrlibrary.umn.edu، ناإلنســـــــــاجامعـــــــــة منیســـــــــوتا، مكتبـــــــــة حقـــــــــوق ،  1922نـــــــــوفمبر 20

30/12/2017 ،18:00.  
  .تفاقیةنفس اإلمن  02المادة 2

  .تفاقیةنفس اإلمن  04و 03المادة  3
ودخلــت حیــز النفــاذ فــي  ،25/10/1921فــي  3لمنظمــة العمــل الدولیــة المنعقــد بجنیــف دورة  1921لســنة  16تفاقیــة رقــم إ4

تــــاریخ  ،www.hrlibrary.umn.edu:  اإلنســــانجامعــــة منیســــوتا، مكتبــــة حقــــوق ، متــــاح علــــى موقــــع 1922نــــوفمبر  20

  .19:00، 30/12/2017: اإلطالع
  .تفاقیةاإل نفس من 3و 2 تینالماد5
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الحـد األدنـى لسـن تشـغیل األحـداث فـي العمـل بشـأن تحدیـد  58رقـم  اإلتفاقیـة :البند الرابـع

  .19361البحري لسنة 

فعـت الحـد والتـي رَ  المشـار إلیهـا، 1920لسـنة  07تفاقیـة رقـمهذه اإلتفاقیة بمثابة مراجعة لإل  

ـــســتخدام لألحــداث علــى مــتن الســفینة بإلاألدنــى لســن ا بإســتثناء ســنة،  14ســنة بــدل مــن  15ـــ

بعــد هــذا و  ،لغایــات التــدریباألســرة،  أو الســفن المخصصــة الســفن التــي یعمــل بهــا ســوى أفــراد 

 .2موافقة السلطات المختصة

ــد الخــامس ــة :البن ــد الحــد األدنــى لســن  112رقــم  اإلتفاقی ســتخدام الصــیادین إبشــأن تحدی

  .19593األسماك لسنة  

ســـنة علـــى ســـفن الصـــید إال  15ســـتخدام األطفـــال الـــذین لـــم  یبلغـــوا إ هـــذه اإلتفاقیـــة منعـــت 

صـحتهم ونمـوهم ومـواظبتهم  المدرسـیة لهـذا ضـررًا علـى وأن ال یكون  ،العطل المدرسیةخالل 

 .4غراض تجاریةألكون هذه النشاطات توال 

بشــأن تحدیــد الفحــص الطبــي لصــیادي األســماك لســنة  113رقــم  اإلتفاقیــة البنــد الســادس

19595. 

مــا لــم  ،دتشــغیل أي شــخص بــأي صــفة كانــت علــى ظهــر ســفینة صــیهــذه اإلتفاقیــة منعــت 

وتكـون هـذه الشـهادة مـن  ،یبرز شهادة طبیة تؤكد لیاقته للعمل الذي یسـتخدم ألدائـه فـي البحـر

  .6طرف طبیب مؤهل معتمد من السلطة المختصة

                                                           
ـــدورة  ،1936لســـنة  58رقـــم  اتفاقیـــة1 ودخلـــت حیـــز النفـــاذ فـــي ، 22/10/1936فـــي  22منظمـــة العمـــل الدولیـــة بجنیـــف ال

جامعـة منیســوتا متـاح علـى موقـع  ،1973 لسـنة 138 رقــم تفاقیـةإلاقیـة قـد روجعـت باأن هـذه االتف لإلشـارة ،11/04/1939

  .20:00 30/12/2017: تاریخ اإلطالع ،www.hrlibrary.umn.edu:اإلنسانمكتبة حقوق 
   .تفاقیةاإل نفسمن  3و 2 تینالماد2
فــي ، دخلــت حیــز النفــاذ 1959یونیــه  3فــي  43منظمــة العمــل الدولیــة بجنیــف الــدورة ل ،1959لســنة  112رقــم تفاقیــة إلا3

  .، المرجع نفسه07/11/1961
  .تفاقیةاإل نفسمن  02المادة 4
حیـــز النفـــاذ فـــي  دخلـــت و  ،1959یونیـــه  3فـــي  43منظمـــة العمـــل الدولیـــة بجنیـــف الـــدورة  ،1959لســـنة  113رقـــم تفاقیـــة إ5

: تـاریخ اإلطـالع ،www.hrlibrary.umn.edu: اإلنسـانامعة منیسوتا، مكتبة حقـوق ج، متاح على موقع 07/11/1961

30/12/2017 ،21:00.  
  .تفاقیةاإل نفسمن  02المادة 6
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األعمــال البحریــة التــي بــین نجــدها میــزت  ،تفاقیــات الســابقةاإلســتقراء اخــالل مــن  علیــه،و  

وســندرس  ،مــن نطــاق تطبیقهــالتــي اســتثنیت البحریــة ا تــدخل فــي نطــاق تطبیقهــا وبــین األعمــال

  .كل حالة على حدة

   :األعمال التي تدخل في نطاق العمل البحري  - أ

تحدیــــد مفهــــوم  إلــــىالســــالفة الــــذكر  58و  07،15،16األربعــــة رقــــم  اإلتفاقیــــاتتعرضــــت 

" ســفینة"تعنــي كلمــة  1920لســنة  07رقــم اإلتفاقیــةمــن  األولــىعرفتهــا المــادة  حیــث ،الســفینة

ـــو  ـــة ســـواء كانـــت جمیـــع أن ـــوم بالمالحـــة البحری ـــواخر والقـــوارب والمراكـــب التـــي تق اع الســـفن والب

  ."1مملوكة ملكیة عامة أو خاصة فیما عدا السفن الحربیة

أنهـا تشـمل عبـارات قـوارب أو  ،أن معنى كلمة سفینة التـي جـاء مـن خـالل تعریفهـا كما ننوه

مـة العمـل الدولیـة قـد خصصــت ن منظألفهـذا المعنـى ال یـدخل ضـمن نطـاق تطبیقهـا  ،مراكـب

قـــد جـــاء فـــي هـــذه لو  ،2الخاصـــة بتحدیـــد الحـــد األدنـــى للســـن الصـــیادین 112تفاقیـــة رقـــم إلهـــا 

جمیــع الســفن والقــوارب العاملــة فــي مجــال الصــید البحــري  "  :بــــــــــــ ســفن الصــیدتعریــف  اإلتفاقیــة

كانـت مملوكـة ملكیـة عامـة  في المیاه المالحة، وذلك أیًا كان نوع هذه السفن و القوارب وسـواءٌ 

  ".3أو خاصة

إذن مـــن خـــالل التفرقـــة بـــین  التعـــریفین الســـابقین التعریـــف األول الخـــاص بتعریـــف الســـفینة 

، بیـــــد أن 4والتعریــــف الثــــاني الخــــاص بســـــفن الصــــید یظهــــر أن هنالــــك تبـــــاین بــــین التعــــریفین

مصــدقة علــى اإلتفاقیــة اإلتفاقیــات الســابقة لــم تحــدد تعریفــًا للمالحــة البحریــة وفوضــت للــدول ال

وال یـــؤدي هـــذا التعریـــف إلـــى تضـــییق  ،وضـــع هـــذا التعریـــف یتفـــق مـــع مبـــادئ حقـــوق العـــاملین

أن هنـــاك نظریتــان لتعریـــف المالحــة البحریـــة األولـــى  الــبعض، ویـــرى 5تطبیــق هـــذه اإلتفاقیــات

                                                           
   .1920 لسنة  07رقم تفاقیة إمن  01المادة 1
  .116 ص حاج سودي محمد، المرجع السابق،2
  .1959لسنة  112اتفاقیة من  01المادة 3
  .116ص رجع السابق،حاج سودي محمد، الم4
تفاقیـات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول إلدراسـة مقارنـة بـین ا-األطفـالالتنظیم القانوني لتشغیل  صالح علي علي حسن،5

  .180 ص ،المرجع السابق ،-العربیة



  .قتصاديإلل استغال إلللطفل من ا موضوعیةالحمایة ال                                    : ألولا بابال

 
 

70 
 

مكـان وهـو ال"والثانیة تعـرف  المالحـة  البحریـة بأنهـا " أداة المالحة وهي السفینة" تعرف بأنها 

ویـــرى ذات الباحـــث أن األخـــذ بالنظریـــة الثانیـــة هـــي " البحـــر بصـــرف النظـــر عـــن أداة المالحـــة

  .1األولى باإلتباع

ســتثنت الســفن البحریــة التــي اقــد   58و 16 ،15 ،07األربعــة رقــم  اإلتفاقیــاتأن  للتــذكیر

ـــان مـــن نطـــاق تطبیقهـــا، بینمـــا الســـفن الم ـــد والیاب ـــى ســـواحل الهن خصصـــة تباشـــر مالحتهـــا عل

لســنة  112رقــم  اإلتفاقیــة، وقــد نصــت 2للمالحــة فــي بــاقي الســواحل تــدخل فــي مجــال تطبیقهــا

هــذه  تنطبــقأنهــا ال " الخاصــة بتحدیــد الحــد األدنــى لســن الصــیادین  فــي المــادة األولــى 1959

أو فــي مصــاب األنهــار وال علــى  األفــراد  والمرافــئ علــى صــید األســماك فــي المــواني اإلتفاقیــة

 .3"ون األسماك من أجل الریاضة أو االستحمامالذین یصید

  .العمل البحري إتفاقیاتاألعمال البحریة المستثناة من نطاق تطبیق  -ب

  7الســـالفة الــذكر الخاصــة باألعمـــال  المنطویــة فــي العمـــل البحــري رقـــم  اإلتفاقیــاتنصــت 

جــاء ســتثناءات ال تــدخل ضــمن نطاقهــا هــذه األعمــال  البحریــة و إعلــى  112و 58 ،16 15

  :هيستثناءات و ا أربعةهذا في 

 .السفن الحربیة -1

 .المراكب المدرسیة -2

 .المراكب األهلیة البحتة -3

 .4السفن التي تسیر بغیر البخار -4

                                                           
وتشـریعات الـدول تفاقیـات الدولیـة والعربیـة إلدراسـة مقارنـة بـین ا-األطفـالالتنظیم القانوني لتشغیل  صالح علي علي حسن،1

  .180، ص المرجع السابق ،-العربیة

  .117ص حاج سودي محمد، المرجع السابق،2
   .1959ة نلس 112تفاقیة إمن  01المادة 3
العربیـة وتشـریعات الـدول تفاقیـات الدولیـة و إلبـین ا دراسـة مقارنـة-األطفـالالتنظیم القانوني لتشغیل صالح علي علي حسن، 4

  .185-183ص ،المرجع السابق -العربیة
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السـفینة  مصـطلحل 1920لسـنة  07رقـم تفاقیـة إمـن  األولـىالمـادة  هـاعرفت: السفن الحربیـة -1

 .ى إطالقهاوقد وردت هذه العبارة عل ،"فیما عدا السفن  الحربیة" بقولها 

سـتثناء اعلـى  1920لسـنة  07رقـمتفاقیـة إمن  الثالثةوقد نصت المادة : المراكب المدرسیة -2

العمل الذي یقوم به  األحداث على ظهر سفن تعلیمیة أو سـفن للتـدریب شـریطة أن توافـق 

مـن  الثالثـة، وهذا ما ذهبت إلیه نفـس المـادة 1السلطة العامة على هذا العمل وتشرف علیه

ســـتفادة األطفـــال مـــن التـــدریب اســـتثناء جـــاء بغیـــة الوهـــذا ا ،1921لســـنة  15رقـــم ة تفاقیـــإ

 .والتعلیم والتكوین

منـع علـى  1920لسـنة 07رقـم  اإلتفاقیـةمـن  الثانیـةنصت المـادة : المراكب األهلیة البحتة -3

التـــي ال یعمـــل علیهـــا ســـوى أفـــراد األســـرة الواحـــدة  فـــي المراكـــب باســـتثناءتشـــغیل األحـــداث 

رى بعـض الـدول ، وتـ1921لسـنة  16اإلتفاقیـة رقـم من  الثانیةذهبت إلیه المادة ونفس ما 

ن أالمتعلقــة بشــ 52وبالتــالي فقــد دعــت التوصـیة رقــم  ،ســتثناء جــاء علــى إطالقـهالأن هـذا ا

إلغـــاء هـــذا  إلـــىمنظمـــة العمـــل الدولیـــة  1937الحـــد األدنـــى للعمـــل فـــي المشـــاریع األســـریة 

 .ستثناءالا

 15رقـم  اإلتفاقیـةمـن  الثالثـةستثناء في  المادة الورد هذا ا: لبخاریر االسفن التي تسیر بغ -4

عـــدم تطبیـــق أحكـــام  المـــادة " علـــى " ب"فـــي البنـــد  ذلـــك حیـــث نصـــت علـــى 1921لســـنة 

ا أساســـًا وســـیلة دفـــع أخـــرى غیـــر رهَ یُ ُســـســـتخدام األحـــداث علـــى ظهـــر ســـفن تُ إعلـــى  الثانیـــة

ستثناء للصـعوبات التـي العلة هذا ا إلتفاقیةا، حیث أوضح التقریر التفسیري لهذه 2"البخار

علــى طلــب أصــحاب  ســتثناء تقــرر بنــاءً التواجــه الــدول  فــي تطبیــق القاعــدة العامــة، وهــذا ا

هـــا فســـتخدامها المتقطـــع ضـــرورة توقاویلـــزم  ،ضـــافیةاإلت آلالالســـفن الفرنســـیة المـــزودة بـــا

 .3لفترات طویلة

                                                           
  .1920لسنة  07رقم  تفاقیةإمن  03المادة 1
  .1921لسنة  15رقم تفاقیة إمن  03المادة 2
تفاقیـات الدولیـة والعربیـة وتشـریعات الـدول إلدراسـة مقارنـة بـین ا-األطفـالالتنظیم القانوني لتشغیل  صالح علي علي حسن،3

  .186 المرجع السابق، ص ،-العربیة
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اقیـــات الســـالفة الـــذكر، نســـتنتج أن اإلتفنصـــوص هـــذه وٕاجمـــاًال مـــن خـــالل اســـتقراء فحـــوى 

والضمانات التي یقوم علیها التنظیم القانوني لعمـل األطفـال ضـمن إتفاقیـات منظمـة  1المعاییر

  : العمل الدولیة ال یخرج عن المعاییر اآلتیة

 .تحدید السن األدنى للتشغیل -1

 .أثناء مزاولة هذه األعمال ضمان الفحص الطبي قبل و  -2

 .یليتنظیم العمل  اللّ  -3

  .أهم اإلتفاقیات الدولیة في مجال تشغیل األطفال: الفرع الخامس

 :بعد تطرقنا إلى جل اإلتفاقیات المتعلقة بتشغیل األطفال فـي مختلـف األنشـطة اإلقتصـادیة

غیـر الصـناعیة، واألعمـال البحریـة، یجعلنـا نـدرك مـدى األعمـال الزراعة، الصناعة، المنـاجم، 

لتــوفیر أقصــى حمایــة قانونیــة لعمــل دائم فــي الحمایــة الدولیــة وســعیه الــهتمــام المجتمــع الــدولي إ

ذلـك لمنظمـة العمـل الدولیـة بتوحیـد اإلتفاقیـات المتعلقـة بالحـد األدنـى لسـن  األطفال، وقـد تـأتى

، إضــافة إلــى تحدیــد أســوأ )البنــد األول( 1973لســنة  138اإلســتخدام فــي إتفاقیــة واحــدة رقــم 

 ).  البند الثاني( 1999لسنة  182أشكال عمل األطفال في إتفاقیة رقم 

  .1973لسنة  138ستخدام رقم الالحد األدنى لسن ا بشأنتفاقیة إ: البند األول

فـي تحدیـد  الحـد   نـه قـد حـان الوقـت لوضـع صـك عـامأفي دیباجتها  اإلتفاقیةهذه  إستهلت

قــة ســتخدام، حیــث یحــل هــذا الصــك تــدریجیًا محــل  الصــكوك الموجــودة المنطبالاألدنــى لســن ا

ســتكملت هــذه أُ علــى قطاعــات إقتصــادیة محــددة بغیــة القضــاء كلیــًا علــى عمــل األطفــال، وقــد 

  .1973ستخدام لسنة البشأن الحد األدنى لسن ا 146بالتوصیة رقم  اإلتفاقیة

                                                           
، والتـي تمیـزت بفعالیـة منظمـة 1939و 1919المرحلـة األولـى تمتـد مـا بـین : لدولیـة للعمـل مـرحلتینشهد إعتمـاد المعـاییر ا1

العمــــل الدولیــــة  فــــي اعتمادهــــا للمعـــــاییر المشــــكلة مــــن النصــــوص واألحكــــام والتـــــي أطلــــق علیهــــا المدونــــة الدولیــــة للعمـــــل      

)Code du Travail International(والتـي شـهدت نصـوص  1989إلـى غایـة  1944 ، أمـا المرحلـة الثانیـة  فتمتـد مـن

مثل تحدید ساعات العمل وتشغیل فئات جدیدة كالمعوقین، انظـر غالیـة ریـاض : جدیدة  معدلة، أو مكملة حول مسائل هامة

  .86-85، ص2010النبشة، حقوق الطفل بین القوانین الداخلیة واإلتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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توحیــد الصــكوك  الدولیــة  إلــىتســعى جاهــدة  1973لســنة  138رقــم   اإلتفاقیــةلمــا كانــت و 

ررت أن تأخــذ بعــض المقترحــات  فــي تحدیــد الســن بشــكل قــ ،لســن أدنــى للتشــغیل هافــي تحدیــد

تتعهــد كــل دولــة  عضــو "  :إلــى أن فــي مادتهــا األولــى اإلتفاقیــةتفاقیــة دولیــة، فقــد دعــت هــذه إ

علـى  القضـاء فعلیـاً  إلـىسیاسة  وطنیة ترمي  بإتباعلها بالنسبة نافذة   اإلتفاقیةتكون هذه بأن 

مسـتوى  إلـى أو العمـل بصـورة تدریجیـة سـتخدامالارفـع الحـد األدنـى لسـن  ٕالـىو  ،عمل األطفـال

علـى هـذه  التي صـادقتوقد دعت الدول األعضاء  ،1حداثالذهني لألالبدني و  یتفق مع النمو

ة جلســتخدام أو العمــل علــى أراضــیها أو علــى وســائل النقــل المســالد أدنــى ســن لیــتحد اإلتفاقیــة

ســتخدام أن ال یقــل عــن إلاألدنــى ل بتحدیــد ســن الحــد اإلتفاقیــةهــذه  ســّقفتعلــى أراضــیها، وقــد 

ســنة، إال أنــه یمكــن للــدول التــي لــم  15أي أن ال یقــل عــن ســن  ،ســن إنهــاء الدراســة اإللزامیــة

 14ن تقرر حد أدنـى للسـن یبلـغ أقتصادها وتسهیالتها التعلیمیة درجة كافیة من التطور إیبلغ 

حیثمـا وجـدت،  وللـدول التـي  وهذا بعد التشاور  مـع منظمـات  العمـل والعمـال المعنیـین عامًا،

  .عتمد هذا السنتاألسباب التي جعلتها بأن تبرر  عاماً  14بــــــستخدام إلتحدد سن أدنى  ل

سـتخدام فـي المهـن التـي یحتمـل أن الكحـد أدنـى ل عامـاً  18سـن  اإلتفاقیةمدت هذه عتَ اوقد 

وف التــي تشــكل خطــرًا علــى صــحة وســالمة وأخــالق األحــداث بســبب طبیعــة العمــل أو الظــر 

  .یؤدي فیها

األعمال التي تدخل في حدود إنطباقها كحد أدنـى أي علـى سـبیل  اإلتفاقیةوقد صنفت هذه 

التعــدین، قطــع األحجــار، الصــناعة التحویلیــة، البنــاء : فــي األعمــال التالیــةالمثــال ال الحصــر 

ـــاه والخـــدمات الصـــحیة، النقـــل والتخـــزین والمواصـــالت، المـــزار  ـــرة الكهربـــاء والغـــاز والمی ع الكبی

وغیرهــا مــن المشــاریع الزراعیــة التــي یخصــص إنتاجهــا أساســًا لألغــراض التجاریــة، وال تشــمل 

جــل االســتهالك المحلــي وال تســتخدم عمــاًال بــأجر أالحیــازات األســریة والصــغیرة التــي تنــتج مــن 

أن تبــین  اإلتفاقیــةنطبــاق هــذه إویمكــن ألي دولــة عضــو ضــیقت مــن نطــاق  بصــورة  منتظمــة،

 ســتخدام أو عمـل األحــداث واألطفــالإاریر المقدمـة لمنظمــة العمـل الدولیــة فیمــا یتعلـق بفـي التقــ

                                                           
  .السالفة الذكر 1973لسنة  138 رقم تفاقیةإمن  01ة الماد1
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مــن  اإلتفاقیــةت هــذه إســتثنوقــد  .1اإلتفاقیــةق هــذه تطبیــة مــن نطــاق فــي فــروع النشــاط المســتثنا

مجــــال تطبیقهــــا علــــى األعمــــال التــــي یؤدیهــــا األطفــــال ألغــــراض التعلــــیم العــــام أو المهنــــي أو  

  .التقني

 15سـنة و 13ستخدام األطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بـین ا اإلتفاقیةموجب هذه ویجوز ب

عمــال خفیفــة أعامــًا علــى األقــل ولــم ینهــوا دراســتهم اإللزامیــة فــي  15بلغــوا ســن  نوالــذی ،ســنة

ـــــك أن ال یكـــــون ضـــــارًا بصـــــحتهم أو بنمـــــوهم وأن ال یعطـــــل مـــــواظبتهم التعلیمیـــــة  ،شـــــریطة ذل

  .جیه والتدریب المهنیین الذي تقرره السلطة المختصةشتراكهم في برامج التو او 

ویمكـــــن للســـــلطة المختصـــــة بالتشـــــاور مـــــع منظمـــــات العمـــــل والعمـــــال المعنیـــــین أن تســـــمح 

للمشـاركة  الثانیةستخدام أو العمل المنصوص علیه في المادة اللتزام بحظر االبإعفاءات من ا

یص الممنوحـة أن تشـتمل علـى في حفـالت فنیـة وذلـك بتـراخیص تـنمح كـل علـى حـدة، وللتـراخ

  .2عدد الساعات اإلستخدام والشروط التي یجب أن یخضعا لها

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واإلجـراءات الفوریـة  182رقم  اإلتفاقیة: البند الثاني

  .1999للقضاء علیها 

یـــة بشـــأن حظـــر أســـوأ أشـــكال عمـــل األطفـــال واإلجـــراءات الفور  182رقـــم ر إتفاقیـــة عُبـــوٕاذ تُ 

حظــر  إلــىعتمــاد صــكوك جدیــدة ترمــي ا إلــىإذ یالحــظ الحاجــة " للقضــاء علیهــا فــي دیباجتهــا

أســوأ أشــكال عمــل األطفــال والقضــاء علیهــا بوصــف ذلــك األولویــة الرئیســیة لإلجــراءات علــى 

وذلــك مــن أجــل تكملــة  ،الصــعیدین الــوطني والــدولي بمــا فــي ذلــك التعــاون والمســاعدة الــدولیان

اللتــــین تظــــالن صــــكین  1973بالحــــد األدنــــى لســــن االســــتخدام  ةة المتعلقــــوالتوصــــی اإلتفاقیــــة

  ".3أساسین في مجال عمل األطفال

                                                           
  .1973لسنة  138 رقم تفاقیةإمن  05المادة 1
  .ةتفاقینفس اإلمن  08المادة 2

وصــادقت  ،1999 ویونیــ 17فــي  87لمنظمــة العمــل الدولیــة بجنیــف دورة  1999لســنة   182رقــم تفاقیــة اإلمــن دیباجــة 3

، المتضـمن المصـادقة علـى اإلتفاقیـة 28/11/2000المـؤرخ فـي  387-2000قم علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ر 

، جریـدة 190المتعلقة بحظر أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوریة للقضاء علیهـا المكملـة بالتوصـیة رقـم  182رقم 

  .03/12/2000، مؤرخة في 73رسمیة عدد 
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القضـاء علـى  إلـىجدیـدة ترمـي   اً عتمـاد صـكوكا إلىفي  دیباجتها  اإلتفاقیةدعت هذه وقد 

 رقـم والتوصـیة الملحقـة بهـا 138 اإلتفاقیـةأشكال عمل األطفـال وتكملـة مـا توصـلت إلیـه  أُ أسو 

تخــاذ تــدابیر فوریــة وشــاملة مــن شــأنها أن تنتشــل إ إلــى 182رقــم  اإلتفاقیــةدعــت  حیــث، 146

كــالتعلیم األساســي المجــاني، وٕاعــادة تأهیــل هــؤالء األطفــال  اإلســتغاللاألطفــال مــن بــؤرة هــذا 

عــــام  83عتمـــده مـــؤتمر العمــــل الـــدولي فـــي دورتـــه ار بــــالقرار الـــذي ویـــذكّ  جتماعیـــاً إودمجهـــم 

بالســبب الكــامن مــن وراء عمــل  اإلتفاقیــةر هــذه وٕاذ تــذكّ  ،عمــل األطفــالللقضــاء علــى  1996

 إلـىالمسـتدام الـذي یفضـي  اإلقتصـادياألطفال وهو الفقر وأن الحل في ذلك یكمـن فـي النمـو 

وكــذا الحقــوق األساســیة . 1989تفاقیــة حقــوق الطفــل لســنة إكــذلك ب روتــذكّ  ،التقــدم االجتمــاعي

 1998عـــام  86منظمـــة العمـــل الدولیـــة فـــي دورتـــه  رفطـــ فـــي العمـــل ومتابعتـــه المعتمـــد مـــن

تفاقیـــة األمـــم المتحـــدة التكمیلیـــة إلبطـــال الـــرق إ و  1930تفاقیـــة العمـــل الجبـــري إر كـــذلك بذكّ تـــو 

  .1956وتجارة الرقیق  واألعراف والممارسات الشبیهة بالرق 

ا ذلـك حیـث كان لهتفاقیة دولیة و إأن تأخذ المقترحات في شكل  اإلتفاقیةفقد رأت هذه  ومنه

  .مادة ودیباجة 16 اإلتفاقیةتضمنت هذه 

یطبــق تعبیــر الطفــل فــي "  األولــى تهــالطفــل فــي مادبتقــدیم تعریــف ل اإلتفاقیــةهــذه اســتُهلت 

هــــذه  وبهــــذا فــــإن ،"علــــى جمیــــع األشــــخاص دون ســــن  الثامنــــة عشــــرة اإلتفاقیــــةمفهــــوم هــــذه  

 عامـاً  18ه عـن الـذي یقـل سـنّ  ،مجال سن  الطفل المعنـي  بالحمایـةحددت نطاق  اإلتفاقیة قد

لخطـــورة األعمـــال التـــي  بـــالنظرلطفـــل لحمایـــة  خـــط أحمـــر لتكـــریس بمثابـــة الســـنهـــذا  ویعتبـــر

  .یشتغل فیها

مــا نصـــت علیــه المـــادة  اإلتفاقیـــةومــن جملــة األعمـــال التــي تشـــكل حظــرًا فـــي  مفهــوم هــذه 

فـي مفهـوم " عمل األطفالیشمل تعبیرً أسوأ أشكال  "  :والتي جاءت على الشكل التالي الثالثة

  :يأتی ما اإلتفاقیةهذه 

تجــار بهــم وعبودیــة إلكافــة أشــكال الــرق أو الممارســات الشــبیهة بــالرق، كبیــع األطفــال وا-أ

ـــة والعمـــل القســـري أو ـــدین والقنان ـــاري ال ـــاري  ،اإلجب ـــد القســـري أو اإلجب ـــك التجنی بمـــا فـــي ذل

  .لألطفال الستخدامهم في صراعات مسلحة
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عمـال إباحیـة أو أداء أو تشغیله أو عرضـه ألغـراض الـدعارة أو إلنتـاج ستخدام طفل أإ-ب

  .عروض إباحیة

ســــتخدام طفــــل أو تشــــغیله أو عرضــــه لمزاولــــة أنشــــطة غیــــر مشــــروعة وال ســــیما إنتــــاج إ-ج

  .تجار بهاإلالمخدرات بالشكل الذي حددت فیه في المعاهدات الدولیة ذات الصلة وا

 إلــىالتــي تــزاول فیهــا بفعــل الظــروف  طبیعتهــا أو بفعــل ،األعمــال التــي یــرجح أن تــؤدي-د

  ."اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

مـن  "د"تحدیـد األعمـال المشـار إلیهـا فـي البنـد  إلـى الرابعـةفـي المـادة   اإلتفاقیـةوقد أحالـت 

ل عمــــل ألســــوأ أشــــكا 190رقــــم  ةتوصــــیالمــــن  4و 3الفقــــرة  إلــــى اإلتفاقیــــةالمــــادة الثالثــــة مــــن 

 3"  ســـم األعمـــال الخطـــرةباحیـــث نصـــت فـــي الفصـــل الثـــاني المعنـــون  1999لســـنة األطفـــال 

 وتحدیــد أمــاكن اإلتفاقیــةمــن ) د(3عنــد تحدیــد أنــواع العمــل المشــار إلیهــا فــي المــادة -ینبغــي 

  :عتبار ألمور من بینهاالا أن یولى-وجودها

  .ي أو الجنسيستغالل البدني والنفسإلض األطفال لاألعمال التي تعرّ -أ 

األعمــال  التــي تــزاول فــي بــاطن األرض أو تحــت المیــاه أو علــى ارتفاعــات خطــرة أو -ب

  .في أماكن محصورة

األعمال التي تستخدم فیها آالت ومعدات وأدوات خطرة أو التي تسـتلزم مناولـة أو نقـل -ج

  .أحمال ثقیلة یدویاً 

ألطفـال علـى سـبیل المثـال ة یمكـن أن تعـرض احیاألعمال التي تزاول في بیئة غیـر صـ-د

هتــزازات إلمــواد أو عوامــل أو عملیــات خطــرة أو لــدرجات حــرارة أو مســتویات ضوضــاء أو 

  .ضارة بصحتهم

أو أثنـاء  األعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طویلة مـثالً  -ه

  .عقولیل أو العمل الذي یحتفظ فیه بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب ماللّ 

وفـي الفقـرة  اإلتفاقیـةمـن ) د(الفقـرة  3فیما یتصل بأنواع العمل المشار إلیها فـي المـادة -4

ح بعد التشـاور أن تصرّ   ،أنفًا یجوز للقوانیین أو األنظمة  الوطنیة أو السلطة المختصة 3
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عتبـــارًا مــــن ســــن اســـتخدام أو العمــــل المـــع المنظمــــات المعنیـــة للعمــــل وأصـــحاب العمــــل با

ــــین وســــالمتهم  السادســــة ــــال المعنی ــــة لصــــحة األطف ــــة الكامل ــــدم الحمای عشــــرة  شــــرط أن تق

تعلیمًا خاصًا أو تدریبًا مهنیـًا   ومسلكهم األخالقي وشرط أن یكون هؤالء األطفال  قد تلقواْ 

  ."1مالئمًا في المیدان  الذي سیعملون فیه

  .یمي والوطنيالتنظیم القانوني لعمل األطفال على المستوى اإلقل: المطلب الثاني

بالرغم من أهمیة  التنظیم الخاص بعمل األطفال الـذي أقرتـه اإلتفاقیـات الدولیـة، إال أنـه ال 

یمكن إغفال الدور اإلقلیمـي، فضـال عـن الـدور الكبیـر الـذي یقـع علـى عـاتق القـوانین الداخلیـة 

ـــات فـــي حـــال مـــا صـــادقت علیهـــا، ـــي یتوجـــب علیهـــا تطبیـــق مضـــمون هـــذه اإلتفاقی  وعلیـــه الت

  )الفــرع األول(اإلقلیمیــة  اإلتفاقیــاتتنظــیم عمــل األطفــال وفــق  إلــىتطرق فــي هــذا المطلــب أســ

  .)الفرع الثاني(والمقارن وتنظیم عمل األطفال على المستوى الوطني

  . ةاإلقلیمی اإلتفاقیات فيالتنظیم القانوني لعمل األطفال  :الفرع األول

اإلقلیمیـة المبرمـة فـي مجـال تنظـیم عمـل  یاتاإلتفاقأهم  إلىسأحاول في هذا الفرع التطرق 

والمیثـــاق  ،)البنـــد األول( منظمـــة العمـــل العربیـــة إتفاقیـــاتوسأقتصـــر فـــي هـــذا علـــى  ،األطفـــال

  ).البند الثاني( اإلفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل

  .منظمة العمل العربیة :البند األول

قــوانین تنظــیم باســتحداث منظمــة العمــل العربیــة  قامــت ،علــى غــرار منظمــة العمــل الدولیــة 

وقـــد تمخـــض عــــن منظمـــة العمـــل العربیـــة مجموعــــة ، علـــى المســــتوى العربـــيعمـــل األحـــداث 

بشـأن مسـتویات العمـل  1966لسـنة  01تفاقیـة رقـم إمنها   ،إتفاقیات  تتعلق بتشغیل األحداث

ــة للطفــل مِ والتــي َضــ ،1996لســنة  18تفاقیــة رقــم اإل إلــىإضــافة   ،العربیــة نت حمایــة متكامل

بشـــأن العمـــال الـــزراعیین هـــي  1980لســـنة  12العربیـــة رقـــم  اإلتفاقیـــةوللتـــذكیر أن   ،العامـــل

                                                           
  .السالفة الذكر 1999لسنة  182تفاقیة إللحقة باالم ،1999 لسنة 190الثاني من التوصیة رقم  الفصل1
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 اإلتفاقیـــاتهـــذه  إلـــىتطرق أوســـ الخامســـة، تشـــغیل األحـــداث فـــي  مادتهـــا إلـــىأیضـــًا تطرقـــت 

  :بالتفصیل

  :  1ةبشأن مستویات العمل العربی 1966لسنة  01تفاقیة رقم إ :أوالً 

مادة، وقـد عالجـت مواضـیع تتعلـق باسـتخدام  األحـداث  114 تضمنت هذه اإلتفاقیة حوالي

، حیــث أشــارت هــذه المــواد إلــى منــع تشــغیل األحــداث بكــال 64إلــى غایــة  57فــي المــواد مــن 

عامًا، وكذا  منع تشغیل األحداث في األعمـال الصـناعیة قبـل بلـوغ 12الجنسین قبل بلوغ سن 

ناعات الخطـــرة أو الضـــارة بالصـــحة فـــال ، بینمـــا فـــي الصـــ2عامـــًا فیمـــا عـــدا المتـــدربین 15ســـن 

دة مـن طـرف وهذه الصناعات الخطرة أو الضـارة المحـدّ  ،عاماً  17 یجوز تشغیل األحداث قبل

فیما یخص تحدید ساعات العمـل الیـومي لألحـداث  ، أما3الدول طبقًا لقرارها ولوائحها الخاصة

العمــل الیــومي لألحــداث ال یجــوز أن تزیــد ســاعات " : بأنــه منهــا علــى 59 فقــد نصــت المــادة 

ســاعات یومیـًا تتخللهــا فتــرة أو أكثـر للراحــة ال تقــل عــن  6ســنة عــن  15الـذین یقــل ســنهم عـن 

مـن هــذه  60ســاعات متوالیـة، و قـد تضــمنت المـادة  4سـاعة حیـث ال یعمـل الطفــل أكثـر مـن 

تقریـــر مـــنح أجـــر عـــادل أو منحـــة مالئمـــة للطفـــل الـــذي یشـــتغلون بموجـــب عقـــد  فـــي اإلتفاقیـــة

  .تدرجال

وقــد  ،4وتعتبــر ســاعات العمــل التــي یؤدیهــا الطفــل أثنــاء التــدریب مــن ضــمن ســاعات العمــل

مــا عــدا   ،یــلنهائیــًا  تكلیــف األحــداث بعمــل إضــافي أو تشــغیلهم أثنــاء اللّ  اإلتفاقیــةمنعــت هــذه 

بضــرورة  اإلتفاقیـةوقـد ألزمـت هــذه  ،5كـل دولــةب الخــاص دها التشـریعبعـض األعمـال التــي یحـدّ 

ویجـب أن یـتم إعـادة   ،تحـاق بـهاالللتحاقهم بالعمل المراد إلطبي  على األحداث  قبل الكشف ا

وبالنســـبة للعطـــل فقـــد نصـــت  ،6الكشـــف  فـــي الفتـــرات  الدوریـــة التـــي یحـــددها تشـــریع كـــل دولـــة

                                                           
  :منظمــــــة العمــــــل العربیــــــة :متــــــاح علــــــى موقــــــع، بشــــــأن مســــــتویات العمــــــل العربیــــــة، 1966لســــــنة  01رقــــــمتفاقیــــــة إ1

www.alolabor.org، 00:31، 04/04/2019: تاریخ اإلطالع.  
  .تفاقیةنفس اإلمن  57المادة 2
  .تفاقیةنفس اإلمن  58المادة 3
  .تفاقیةاإل نفسمن  61المادة 4
  .تفاقیةنفس اإلمن  62المادة 5
  .تفاقیةنفس اإلمن  63المادة 6
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االسـتفادة مـن عطـل سـنویة تفـوق  التـي  الحق فيسنة  17أنه لألحداث دون على  64المادة 

  .اإلضافیةالسنویة  د كل دولة مدة اإلجازةحدّ ، وتال البالغینتمنح للعمّ 

قـــد شـــملت مجموعـــة مـــن العناصـــر التـــي تشـــمل الحمایـــة  اإلتفاقیـــةن هـــذه مـــا یمكـــن قولـــه، أ

ـــى للتشـــغیل ب: للطفـــل فـــي العمـــل وهـــي  ـــد الســـن األدن ــــتحدی ســـتثنت او  ،ســـتخدامالســـنة  ل 12ــــ

ـــوغ األحـــداث ســـن  ـــذین یمكـــنهم ســـنة للتشـــغیل  عـــدا  15األعمـــال الصـــناعیة ببل ـــدربین  ال المت

سنة، بینمـا  األعمـال الخطـرة والضـارة  فـال  15قل من سن أزاولة هذا النشاط الصناعي في مُ 

سـاعات  6أن ال یتجـاوز  یجـبعامًا، أما الحجم الیـومي للعمـل  17بد من بلوغ األحداث سن 

عـادل لألحـداث جـر أ اإلتفاقیـةعامًا  وقـد منحـت هـذه  15یومیًا لألحداث الذي یقل سنهم عن 

  .الذین یشتغلون بموجب عقد التدرج

ــــد  ــــال مــــن ُمزاولــــة  اإلتفاقیــــة علــــى منــــعهــــذه  عملــــتوق یلیــــة األعمــــال اإلضــــافیة واللّ األطف

ستفادة من إجازة سـنویة تفـوق إجـازة إلا الحق فيسنة  17وقد منحت لألطفال دون  ،لألحداث

  .ال قبل االلتحاق بأي عملوكذا ضرورة إجراء الفحص الطبي لألطف ،العاملین البالغین

   .1ال الزراعیینبشأن العمّ  1980لعام  12العربیة رقم  اإلتفاقیة :ثانیاً 

یحدد تشریع  كـل دولـة القواعـد  المتعلقـة بتشـغیل "  اإلتفاقیةنصت المادة الخامسة من هذه 

  ."األحداث في الزراعة ، ویحدد كذلك األحكام الخاصة بمجاالت وساعات عملهم وٕاجازتهم

  .2بشأن عمل األحداث 1996لعام  18العربیة رقم  اإلتفاقیة :ثالثاً 

والـذي یسـعى صرحت في دیباجتها بأهداف هذا التنظیم  قدو  ،مادة 39 اإلتفاقیةهذه تضم  

ضرورة توفیر الرعایة الالزمة لألحـداث التـي أجبـرتهم و  ،التشریعات العمالیة العربیة إلى توحید

ـــــى الخـــــروج للعمـــــل ـــــى نمـــــوهم الجســـــمي والـــــذهني  إلضـــــافة إلـــــىبا ،الظـــــروف عل ـــــاظ عل الحف
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. سـتخدام األحـداثاحتمـل أنهـا تشـكل ضـررًا علـى جتماعي من مزاولة هذه األنشـطة التـي یُ إلوا

ســتغناء عــن إلا إلــىة للــدول للوصــول اإلقتصــادیجتماعیــة و إلوهــذا كلــه  تماشــیًا مــع الظــروف ا

، بشأن حق الطفل فـي الحمایـة مـن 1989أسوة بأحكام إتفاقیة حقوق الطفل و ، عمالة األطفال

ومــن جملــة مــا تضــمنته  ،1اإلســتغالل اإلقتصــادي، وحاجتــه إلــى رعایــة خاصــة وحمایــة متمیــزة

 18لــم یكمــل مــن و عامــًا  13دتــه بــین تمــام والــذي حدّ  الحــدث،مفهــوم  بتقــدیمها اإلتفاقیــة،هــذه 

 ت هـــذه اإلتفاقیـــةمنعـــ  قـــدســـتخدام فلالتحدیـــد الحـــد األدنـــى لأمـــا بالنســـبة  ،عامـــًا لكـــال الجنســـین

ـــذین لـــم یتمـــوا ســـن  ـــع األنشـــطة  ،عامـــاً  13تشـــغیل األحـــداث ال وهـــذا الحـــد علـــى مســـتوى جمی

كـون هـذه األعمـال  غیـر خطـرة وغیـر ضـارة تما عدا قطـاع الزراعـة  شـریطة أن  ،ةاإلقتصادی

نـه یمكـن ممارسـة أعامـًا غیـر  15د السـن بتمـام دّ بصحة األطفال، أما في قطـاع الصـناعة فُحـ

  سـرة الحـدثأبشـرط أن تكـون هـذه األعمـال تتوالهـا  ،عامـاً  14أعمال صناعیة خفیفة فـي سـن 

وألغراض التدریب یمكـن لألحـداث ممارسـة العمـل  ،وأن ال تؤثر على صحته ودراسته وأخالقه

فـــي المـــدارس الصـــناعیة ولـــة خاصـــة فـــي أمـــاكن معتمـــدة مـــن طـــرف الدّ  عامـــاً  13فـــي تمـــام 

الدولـــة مـــع ضـــرورة تـــوفیر الضـــمانات  التـــي تشـــرف علیهـــا الخاصـــة والمعاهـــد ومراكـــز التعلـــیم

  . لزاميإلعلى تعلیمهم ا هذا وأن ال یوثر ،الكافیة للمراقبة والحمایة الصحیة واألخالقیة

عـدم ممارسـة  هـذه اإلتفاقیـة فحددت ،أما في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة واألخالق

ضـــرورة إجـــراء بفــي الفحـــص الطبـــي فقــد ألزمـــت  أمـــا ،ً عامـــا 18هــذه األعمـــال قبـــل تمــام ســـن 

یقــوم بــه طبیــب معتمــد ویعــاد الفحــص علــى فتــرات فــي  ،لتحــاق بالعمــلإلالفحــص الطبــي قبــل ا

وكـذا عـدم تكلـیفهم باألعمـال  ،یلیـةاألحـداث فـي األعمـال اللّ  ومنعـت تشـغیل ،مدة أقصـاها سـنة

صــول علـى مكافــأة شــهریة األحــداث الـذین یشــتغلون فــي عقـد التــدریب الح ومنحــت  ،اإلضـافیة

جـر عـادل ال یقـل عـن األجـر األدنـى أأما األحداث الـذین یشـتغلون بعقـد عمـل الحصـول علـى 

ســاعات متوالیــة وعــدم  6وكــذا ضــمان عــدم تشــغیل األحــداث أكثــر مــن  ،المضــمون لكــل دولــة

ل علـى فتـرات وللحـدث خـالل فتـرة العمـل  الحصـو  ،ساعات یومیـاً  7بقائه في العمل أكثر من 

سـاعة  24ویمكن للحـدث الحصـول علـى إجـازة أسـبوعیة ال تقـل عـن  .حة ال تقل عن ساعةرا

یومــــًا فــــي جمیــــع  21وكــــذا إجــــازة ســــنویة تتجــــاوز التــــي تمــــنح للبــــالغین علــــى أن ال تقــــل عــــن 

                                                           
  .1996لعام  18رقم دیباجة إتفاقیة من 1
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، إضـافة 1جتماعیـة التـي تـتالءم مـع عمـرهللحدث االسـتفادة  مـن الخـدمات اإل ویمكن ،األحوال

  . 2ض األحكام المتعلقة بالتزامات صاحب العمل تجاه الحدثإلى ضم هذه االتفاقیة بع

وعلیه، ما یمكن مالحظته في أحكام هذه اإلتفاقیة، أنهـا تعتبـر الحـدث هـو الشـخص الـذي  

لـــى إعامـــًا، وهـــذا األمـــر یتنـــافى مـــع اإلتفاقیـــات الدولیـــة، إضـــافة  18عامـــًا ولـــم یكمـــل  13أتـــم 

مــًا فـي جمیــع األنشــطة  اإلقتصـادیة عــدا الزراعــة عا 13ن األدنــى لإلسـتخدام إلــى ّســالب هـالو نز 

عامـًا  16ـــــــــــــن المحددة في البلدان العربیـة، كـالجزائر الـذي تحـدده بن ال یتفق مع السّ وهذا السّ 

فـــي هـــذه اإلتفاقیـــة هـــو نصـــها علـــى بعـــض  مـــا نثمنـــهعامـــاً، و 14ـــــــــــــوفـــي مصـــر الـــذي تحـــدده ب

ومنـع  ،جـراء الفحـص الطبـيإضـرورة مـل األطفـال، منهـا األحكام التي تعد ضمانات لحمایة ع

أن بـیومـًا واألسـبوعیة  21تقـل عـن  یلیة، وتحدید مدة اإلجازة السنویة بأن المزاولة األعمال اللّ 

  .ساعات 7 كثر منألكذا عدم مكوث الطفل في العمل و  ،ساعة 24ال تقل عن 

  .1990  سنةمیثاق اإلفریقي لحقوق  ورفاهیة الطفل لال :البند الثاني

ــــى ــــاق إل ــــة ضــــمان  دعــــى هــــذا المیث ــــالحمای  اإلســــتغاللمــــن أي شــــكل مــــن أشــــكال  األطف

علــــى صــــحته أو نمــــوه  ســــواءٌ   ،علــــى الطفــــل اً شــــكل خطــــر یومــــن أداء أي عمــــل   اإلقتصــــادي

ول الـدّ  كمـا دعـى هـذا المیثـاق ،وحتى تعلیمه وتربیتـه ،جتماعيإلالذهني والروحي واألخالقي وا

تخاذ شـتى التـدابیر التشـریعیة  واإلداریـة فـي هـذا الشـأن فـي جمیـع الكامل بلتزام االاألعضاء با

وحتــى القطاعـــات الموازیــة لـــه مــع مراعـــاة أحكــام منظمـــة  ،القطاعــات الرســـمیة وغیــر الرســـمیة

  :وتتعهد الدول األطراف بصفة خاصة بما یأتي ،العمل الدولیة بشأن األطفال

  ذلــك بموجــب قــانون  یصــدر علــى أن عمــلتحدیــد الســن األدنــى المقبــول لممارســة هــذا ال -

 .لهذا الغرض

 .ظروف العمالةت العمل و إعتماد القوانین المناسبة بشأن ساعا -

الــنص علــى توقیــع العقوبــات المناســبة أو أیــة عقوبــات أخــرى لضــمان التطبیــق الفعلــي  -

 .لهذه المادة
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العاملــة ســتخدام األیــدي اتشــجیع تعمــیم المعلومــات بشــأن المخــاطر التــي ینطــوي علیهــا  -

 .1من األطفال لتشمل جمیع قطاعات المجتمع

یؤكــد ویـدعم جمیــع التــدابیر  15ومنـه، فالمیثــاق اإلفریقــي لحقـوق ورفاهیــة الطفــل فـي مادتــه 

، تلــك المتعلقــة بإالســتغالل 32فــي المــادة  1989المنصــوص علیهــا فــي إتفاقیــة حقــوق الطفــل 

حكــام منظمــة العمــل الدولیــة وتوســیع اإلقتصــادي، ویضــیف هــذا المیثــاق إلــى ضــرورة التقییــد بأ

نطــاق دائــرة الحمایــة فــي جمیــع القطاعــات الرســمیة وغیــر الرســمیة وحتــى القطاعــات الموازیــة 

خاصة أن القطاعات الموازیة والقطاعات غیر الرسمیة هي التي تشـهد تشـغیل لألطفـال بحكـم 

  .ُبعْد وتجنب هذه القطاعات لمراقبة وتفتیش الهیئات الحكومیة

   .القانوني لعمل األطفال على المستوى الوطني والمقارنالتنظیم : الثانيالفرع 

مـــن بـــین التزامـــات الـــدول المصـــادقة علـــى اإلتفاقیـــات الدولیـــة المنظمـــة لعمـــل األطفـــال، أن 

ًتُسن أو تحین تشریعاتها الداخلیـة بمـا یتوافـق مـع تلـك األحكـام المنظمـة لعمـل األطفـال، وعلـى 

ا الفرع على وجه المقاربة إلى تنظیم عمـل األطفـال فـي التشـریع هذا األساس سأتعرض في هذ

 ). البند الثاني(، والتشریع المصري )البند األول( الجزائري

   .تنظیم عمل األطفال في التشریع الجزائري: البند األول

ة اإلقتصـــــادیالت التحـــــوُ  حســـــبِ وهـــــذا بِ ، مـــــرت الجزائـــــر بعـــــدة تشـــــریعات فـــــي مجـــــال العمـــــل

مراحـــل  أربعــةالمســـتمرة لقــانون العمـــل  الحركیــةعرفـــت حیــث  ،سیاســیة  للـــبالدجتماعیــة والإلوا

  : هي

  .مرحلة القانون األساسي للوظیف العمومي .1

  .شتراكي للمؤسساتإلمرحلة التسییر ا .2

  .مرحلة القانون األساسي العام للعامل .3

 .2مرحلة قانون عالقات العمل .4
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المـــــؤرخ فـــــي  90/11قـــــانون كـــــان آخـــــر قـــــانون نظـــــم العالقـــــات الفردیـــــة والجماعیـــــة هـــــو و 

  .مادة 158الذي تضمن المتعلق بعالقات العمل  21/04/19901

، واكتفــى بتحدیــد  90/11قــانون العمــل رقــم  فــي 2لــم یقــدم المشــرع الجزائــري تعریفــًا للطفــل

مهــین وهــذا التــي تــدخل فــي إطــار عقــود التّ  عــدا حــاالت ،عامــاً  16 بللتوظیــف  العمــر األدنــى

علـى رخصـة  بنـاءً یكـون  أن شترط فـي توظیـف القاصـراظیم المعمول به، و وفقًا للتشریع والتن

ومنــع تشــغیل األطفــال فــي أعمــال  خطیــرة أو تنعــدم فیهــا النظافــة أو تضــر  ،ه الشــرعيمــن ولّیــ

  .3مأو تمس بأخالقیاته مبصحته

ال یجــوز تشــغیل "أنــه  11-90مــن قــانون  28یلــي فقــد نصــت المــادة لعمــل اللّ لأمــا بالنســبة 

ســنة كاملــة فــي أي عمــل ) 19(ل مــن كــال الجنســین الــذین یقــل عمــرهم عــن تســعة عشــرةاالعّمــ

یعتبــر "  :11-90مــن القــانون  27وفقــًا للمــادة  ویقصــد بالعمــل اللیلــي فــي هــذا القــانون ،"لیلــي

  .4لیلیاً  كل عمل ینفذ ما بین الساعة التاسعة لیًال  والساعة الخامسة صباحًا عمالً 

ـــد ـــةنصـــت المـــادة  وبالنســـبة لحجـــم العمـــل فق ـــم  الثانی تحـــدد المـــدة " 035-97مـــن األمـــر رق

تــوزع هــذه المــدة ، ســاعة فــي ظــروف العمــل العادیــة) 40(القانونیــة األســبوعیة للعمــل بــأربعین 

  .6"أیام عمل على األقل) 05(على خمسة 

عـدا  عامـاً  16 ب تشـغیلسـن األدنـى للالعلى عدم تجـاوز  حرصأن المشرع الجزائري  ننوه

 یونیـــو 10المـــؤرخ فـــي  10-18رقـــموهـــذا مـــا ینظمـــه القـــانون  ،نهـــا بعقـــود التمهـــینمـــا تعلـــق م

                                                           
ـــــانون رقـــــم 1 ـــــي  11-90ق ـــــات العمـــــل، جریـــــدة رســـــمیة عـــــدد1990فریـــــل أ 21المـــــؤرخ ف مؤرخـــــة فـــــي  ،17، یتعلـــــق بعالق

25/04/1990.  
  .مصطلح القاصر على الطفل 90/11یطلق المشرع الجزائري في قانون العمل رقم  2

  .11-90من قانون  15المادة 3
  .نفس القانونمن  27المادة 4
  03عددللجمهوریة الجزائریة، جریدة رسمیة الیحدد المدة القانونیة للعمل،  ،1997ینایر  11المؤرخ في  03-97رقم  األمر5

  .1997ینایر  12 مؤرخة في

ابریـل  21المـؤرخ فـي  11-90مـن القـانون رقـم  26الـى  22هي تعویض للمواد من  7و 6و 5و 4و 3و 2 تعتبر المواد 6

  .المتعلق بعالقات العمل 1990
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التكـوین عـن  والذي حدد سـن القبـول  فـي ،1مهینالتّ  المحّدد للقواعد المطبقة في مجال 2018

عامـًا  علـى  األكثـر عنـد  تـاریخ إبـرام عقـد  35وعامـًا علـى األقـل   15مهین مـابین التّ  طریق

  .2عاماً  35من شرط الّسن األقصى والمحددة بـ ون جسدیاً المعوقخاص األش  یعفىو  ،التمهین

بالنسبة لألعمال الخطـرة، فـإن المشـرع الجزائـري لـم یحـّدد علـى وجـه الخصـوص قائمـة أما  

األعمــال الخطیــرة، أو التــي تنعــدم فیهــا النظافــة أو تلــك التــي تضــر بصــحة القاصــر أو تمــس 

أنــه أشــار المشــرع الجزائــري إلــى تلــك األعمــال فــي ، فــي حــین 90/113بأخالقیاتــه، فــي قــانون 

 4قــوانین أخــرى، منهــا المرســوم  الرئاســي الــذي یتعلــق بتــدابیر الحمایــة مــن اإلشــعاعات المؤینــة

یمنــع " 17حیــث نصــت  المــادة  ،المعنــون بــالتعرض المهنــي الــذي تعــرض فــي الفصــل الثالــث

ســــتثناء ات المؤینــــة بســــنة  فــــي أشــــغال تحــــت اإلشــــعاعا 18تشــــغیل عمــــال یقــــل عمــــرهم عــــن 

" سـنة 16نطالقـًا مـن اغراض التكـوین التطبیقـي أو التمهینـي التـي یمكـن القیـام بهـا ألاألشغال 

للحمایــة التـي تطبــق علـى حفــظ  الخــاص بالقواعـد العامـة 05-91وكـذا المرسـوم التنفیــذي رقـم 

مــر أن ألب  اإذا تطّلــ" نــهأالتــي تــنص علــى  26مــاكن العمــل فــي مادتــه أالصــحة واألمــن فــي 

آخر دون جهاز میكـانیكي فیجـب أن  إلىوثقیلة من مكان   أشیاء عائقةأو  دةأعتِ ال ینقل العمّ 

ـــــي یحملهـــــا كـــــل عامـــــل ذكـــــر خمســـــین ـــــة الت ــــــكل) 50(ال تتجـــــاوز  الحمول ـــــي المســـــافات ــــــ غ ف

رة، أمـــا العـــامالت اإلنـــاث والعمـــال القصـــر  فأقصـــى الحمولـــة التـــي یحملونهـــا خمســـة ـــــــــــــالقصی

وقــد أشــار القــرار الــوزاري المشــترك بــین وزیــر الصــحة والســكان و وزیــر . "5كلــغ) 25(شـرونوع

                                                           
للجمهوریة  رسمیة الجریدة ال  ،مهین، یحدد القواعد المطبقة في مجال التّ 2018یونیو  10المؤرخ في  10-18رقمانون  الق1

  .2018ونیوی 13 مؤرخة في ،35عدد الجزائریة، 

  .نفس القانونمن  07المادة 2
  .310ص  مكي خالدیة، المرجع السابق،3
 جریـدة رســمیة الالمؤینـة،  اإلشــعاعاتتعلـق بتــدابیر الحمایـة مـن ی ،11/04/2005مــؤرخ فـي  117-05مرسـوم رئاسـي رقـم 4

  .13/04/2005مؤرخة في  ،27عددللجمهوریة الجزائریة، 
یتعلــق بالقواعــد العامــة للحمایــة التــي تطبـــق   ،19/01/1991المــؤرخ فـــي  05-91مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  26المــادة 5

  .23/01/1991مؤرخة في ، 04سمیة  عددالعمل ، جریدة ر  آماكنفي  األمنعلى حفظ الصحة و 
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تحدیــد قائمــة باألشــغال التــي یكــون فیهــا  إلــى ،1العمــل والحمایــة االجتماعیــة والتكــوین المهنــي

  : أصناف وهي أربعةوالتي أرفقها بملحق یتشكل من  ،ة ألخطار مهنیةالعمال معرضین  بشدّ 

 وأســتخدامها ومعالجتهــا او  ،تتطلــب تحفیــز المفــاعالت الكیمیائیــة اآلتیــةاألشــغال التــي  .1

  .عنصر 26عرضها وقد أوردها في 

  .عناصر 05 وهياألشغال التي تعرض أصحابها  للمخاطر العفنة والطفیلیة  .2

 .عنصر 11وهي األشغال التي تعرض أصحابها للمخاطر  الجسدیة  .3

 .صرعنا 10وهي تنطوي  على المخاطر أخرى أشغال  .4

ال  مـــن هـــذا القـــرار الـــوزاري  المشـــترك بضـــرورة إخضـــاع  العّمـــ وقـــد نصـــت  المـــادة الثانیـــة

أشـهر  علـى  06األشغال المشار إلیها إلجراء فحص طبـي كـل من یمارسون هذا النوع  نالذی

  .2بالفحوص شبه السریریة المالئمة كملهِ األقل وتَ 

لتصـــریح مـــن غیـــر تعطیـــل إلـــى وكـــذا إلزامیـــة صـــاحب العمـــل الـــذي یمـــارس هـــذه األعمـــال ا

ــــة الصــــحة والحمایــــة  ــــًا ومدیری ــــة الضــــمان االجتمــــاعي المختصــــین إقلیمی مفتشــــّیة العمــــل وهیئ

، ومــا یالحــظ علــى هــذا القــرار أنــه لــم یــنص علــى فئــة العّمــال القصــر 3االجتماعیــة فــي والیتــه

  .4هذا النوع من األنشطة الخطرة لضرورة حظرهم من ممارسة

األمــر إال هــذا  إلــىتطــرق  المشــرع الجزائــري لــم یف ،العامــل القاصــر ةر جــأأمــا بالنســبة لــدفع و 

 أن علـــى  18/10مـــن قـــانون  57وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة  ،حـــدود عقـــود التمهـــینفـــي 

یتقاضي شبه راتب مـرتبط بـاألجر الـوطني األدنـى المضـمون یـدفع لـه تـدریجیًا حسـب  المتمهن

  :حالتین

 الممـتهنلـى مـن التكـوین، بینمـا یـدفع المسـتخدم أجـرة أشـهر األو  06مـدة   الدولة تدفع -أ 

  .عامل 20إلى  01أشهر إن كان المستخدم یشغل عادة من  06عندما تفوق المدة 

                                                           
 ألخطـــارالتــي یكــون العمــال فیهــا معرضــین بشــدة  األشــغالیحــدد قائمــة  1997یونیــو  09قــرار وزراي مشــترك مــؤرخ فــي 1

  .1997نوفمبر  12مؤرخة في  ،75مهنیة، جریدة رسمیة عدد
  .القرار الوزارينفس من  02المادة 2
  .القرار الوزارينفس  من  03المادة  3
  .312 ص مكي خالدیة ، المرجع السابق،4
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عامـل أجـرة الممـتهن ابتـداًء مـن تـاریخ  20یدفع المستخدم الذي یشـغل عـادة أكثـر مـن -ب

  .1إمضاء عقد التمهین

ــــوقــــد   ــــريأل ــــى الُمســــتخدم، زم المشــــرع الجزائ ــــدفاتر والســــجالت إل وهــــذه  ،ضــــرورة مســــك ال

، ســجل العمــال 3دفتــر األجـور، ســجل العطــل المدفوعـة األجــر، ســجل العمـال :2السـجالت هــي

ت والتجهیـزات الصــناعیة، سـجل حفــظ الصـحة واألمــن آاألجانـب، سـجل الفحــص التقنـي للمنشــ

  .طب العمل، سجل حوادث العمل

 فیـه عمـلنظم یـ خاص شریعبتطفل العامل ال میزن المشرع الجزائري لم یإ، ومما سبق ذكره

حیــث تــرك نفــس األحكــام العامــة المنظمــة لعالقــات العمــل التــي تســري علــى العامــل  األطفــال،

البالغ والعامل القاصر على حٍد سواء، ومن بین ما ُیؤخُذ على المشرع الجزائـري أنـه لـم یعـرف 

عدا مـا سنة،  16ب لتوظیفل دنىالسن األ واقتصر على تحدید في هذا القانون العامل الطفل

  .تعلق منها بعقود التمهین

أمــا فــي مســألة تشــغیل األطفــال فــي األعمــال الخطــرة، فــإن المشــرع الجزائــري تطــرق إلیهــا  

كافة األعمال الخطرة أو التي تنعدم فیهـا  النظافـة أو : ال التخصیص بقوله على سبیل العموم

م یحّدد الضـابط الـذي مـن خاللـه یمكـن أن تضر بالصحة أو بأخالقیات الطفل، إذن المشرع ل

الضــارة أو األعمــال الماســة بأخالقیــات الطفــل، وعلیــه  نمیــز بــین األعمــال الخطــرة أو األعمــال

  .نلتمس من المشرع أن ینص على هذه األعمال أو یحدد المعیار الذي یمیزها عن غیرها

أیـام   5یًا مقسـمة علـى سـاعة  أسـبوع 40بــ المشـرع حـددهافإن لساعات العمل  بالنسبةأما  

التــي یتوجــب أن یــزاول فیهــا المشــرع الجزائــري لــم یحــدد فتــرة لكــن  ،ســاعات یومیــاً  8فــي حــدود 

وهـذا  ،فـي العمـل هوال المدة القصوى لمكوثـ ،وال حتى فترات الراحة التي تتخللها ،الطفل العمل

                                                           
  .، یحدد القواعد المطبقة في مجال التمهین2018یونیو  10المؤرخ في  10-18 رقممن القانون   57المادة 1

یحدد قائمة الـدفاتر والسـجالت الخاصـة التـي ، 1996مارس  06المؤرخ في  98-96من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 2

  .1996مارس  13مؤرخة في  17جریدة رسمیة عدد محتواها، یلزم بها المستخدمون و 
إســم العامــل ولقبــه، الجــنس، تــاریخ المــیالد ومكانــه، العنــوان، منصــب العمــل :  یتكــون ســجل العمــال مــن المعلومــات التالیــة3

االجتمـاعي  نتهـاء عالقـة العمـل، رقـم التسـجیل فـي الضـمانانتهـاء عالقـة العمـل، أسـباب االمشغول، تـاریخ التوظیـف، تـاریخ 

  .98-96من المرسوم التنفیذي رقم  05دة الما: انظر ،طبیعة عالقة العمل
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أمـا فیمـا  ،مـل العربیـةخالف ما حددته التشریعات الدولیة  لمنظمة العمـل الدولیـة ومنظمـة العب

نفــــس القــــوانین الخاصــــة  إلــــى یخــــص مســــألة الفحــــص الطبــــي وأجــــرة الطفــــل العامــــل فتخضــــع

  .بالبالغین

  .تنظیم عمل األطفال في التشریع المصري: البند الثاني

 ، بموجـــب1قـــانون العمـــلتقنـــین الطفـــل فـــي األحكـــام الخاصـــة بعمـــل  المشـــرع المصـــريأورد 

حتــوى علــى او " تشـغیل األطفــال" فــي الكتـاب الثــاني بعنــوان  الفصـل الثالــث مــن البـاب الســادس

  .103إلى غایة المادة  98مواد من المادة  06

كـل مـن بلـغ الرابعـة عشـرة " وقد عرف المشرع المصـري الطفـل فـي أحكـام هـذا القـانون هـو 

ویلتـــزم كـــل . ســـنة أو تجـــاوز ســـن إتمـــام  التعلـــیم األساســـي ولـــم یبلـــغ ثمـــاني عشـــرة ســـنة كاملـــة

لدیـــه  عمـــل یســـتخدم طفـــًال دون ســـن السادســـة عشـــرة بمنحـــه بطاقـــة تثبـــت أنـــه یعمـــل صـــاحب

المشـرع  ،  وقـد حظـر".2وتلصق علیها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص

تشــغیل األطفــال مــن الــذكور واإلنــاث قبــل بلــوغهم ســن إتمــام التعلــیم اإللزامــي أو قبــل  المصــري

بلغـت سـنهم  متـى 3ممارسـة أعمـال التـدریبویمكـن لهـم  هما أكبر،عامًا، أو أی 14بلوغهم سن 

  .4عاماً  12

عامــًا أو تجــاوز  14هــو الشــخص الــذي بلــغ  الطفــل العامــلإذن فالمشــرع المصــري َیعتبــُر 

یمكن للطفل الذي تجاوز سن التعلـیم  ومنه ،عامًا كاملة 18سن التعلیم اإللزامي ولم یبلغ سن 

                                                           
) مكرر(14رقم  للجمهوریة المصریة، العدد جریدة رسمیةالالعمل المصري، المتضمن قانون  2003لسنة  12قانون رقم ال 1

    : المصــــریة متــــاح علــــى موقــــع بوابــــة الحكومــــة ،مــــادة 257هــــذا القــــانون  یضــــمو  ،2003ابریــــل  07فــــي 

www.egypt.gov.eg، 21:30 ،08/01/2018 :تاریخ اإلطالع.  
 .قانوننفس ال من 01المادة 2
سـنة لـدى أصـحاب األعمـال  18و 12إلحاق المتدرج فـي المرحلـة العمریـة بـین " یقصد بأعمال التدریب أو التدرج المهني  3

ا خالل فترة زمنیة محددة وفقًا التفاق یبرم بین العامل أو ولي أمره وصاحب العمل بهذا الغرض ویحظر بغرض تعلم مهنة م

، انظــر محمــد أنــور حامــد علــي، حقــوق وواجبــات العمــال فــي ظــل قــانون "إلحاقــه لــتعلم المهــن المحظــور تشــغیل األطفــال بهــا

   .327، ص2012ر النهضة العربیة، القاهرة، والقوانین ذات الصلة، دا 2003لسنة  12العمل الصادر بالقانون 

  .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  من  99المادة 4
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 نأوعرفــوا تــأخرًا فــي دراســتهم  ،ســنة 14هــذا الســن فــي حــدود  اإللزامــي والــذي عــادة مــا یكــون

عامـًا أو دون سـن  14وقد حظر المشرع المصري  تشغیل األطفـال دون سـن . یمارسوا العمل

التعلیم اإللزامي ما عدا فـي أعمـال التـدریب فیمكـنهم مـن ممارسـة هـذه األعمـال عنـد بلـوغ سـن 

   .عاماً  12

مـــن قـــانون  100عمـــال الخطـــرة،  فقـــد نصـــت المـــادة أمـــا فـــي مســـألة تشـــغیل الطفـــل فـــي األ

یصــــدر الــــوزیر المخــــتص قــــرارًا یحــــدد فیــــه نظــــام تشــــغیل األطفــــال العمــــل المصــــري علــــى أن 

والظروف والشروط واألحوال التي یتم فیها التشغیل وكـذلك األعمـال والمهـن والصـناعات التـي 

وزیــر القـــوى عـــن  قــرار ذا الصــدر هـــوقـــد  ،ن المختلفــةیحظــر تشـــغیلهم فیهــا وفقـــًا لمراحــل الّســـ

هــذا القــرار أحصــى  حیــث، بصــفته الــوزیر المخــتص 20031لســنة  118العاملــة والهجــرة رقــم 

لــذین یقــل ســنهم اال یجــوز فیهــا تشــغیل األطفــال مهنــة   44حــوالي فــي المــادة األولــى   الــوزاري

یقـل سـنهم  لـذینت علـى عـدم  تشـغیل األطفـال المادة الثانیة فقـد نصـا في، أما 2عاماً  18عن 

  :وهي سنة كاملة في األعمال والمهن والصناعات اآلتیة 16عن 

  .األولى األعمال  السابقة المشار إلیها في المادة"-1

سـتخدامهم اسـتغالل البـدني أو النفسـي أو الجنسـي أو إلاألعمال التي تعرض األطفال ل-2

  .لمزاولة أنشطة غیر مشروعة

مخـــاطر فیزیائیـــة أو كیمیائیـــة أو بیولوجیـــة أو  ىإلـــاألعمـــال التـــي  یـــتم  التعـــرض فیهـــا -3

   .3" عهایمیكانیكیة أو جم

                                                           
یحـــدد نظـــام تشـــغیل األطفـــال والظـــروف والشـــروط ، 2003جــوان  30، المـــؤرخ فـــي 2003لســـنة  118الـــوزاري رقـــم  قــرارال1

 ي یحظـر تشـغیلهم فیهـا وفقـًا لمراحـل السـن المختلفـةواألحوال التي یـتم فیهـا التشـغیل وكـذلك األعمـال والمهـن والصـناعات التـ

  .161العدد  ،19/07/2003مؤرخة في   الوقائع المصریة،

نشــیر أن األعمــال المنصــوص فــي هــذا القــرار الــوزاري واردة علــى ســبیل الحصــر ال  .الــوزاري قــرارنفــس المــن  01المــادة 2

-2004العمل الجدید، دار نصر للطباعة والنشر، مصر، المثال، انظر محمد علي عمران، الوسیط في شرح أحكام قانون 

  .110-109،  ص 2005
  .وزاريالقرار نفس المن  02المادة 3
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وفـــي ذات الســـیاق ضـــمن هـــذا القـــرار الـــوزاري، فقـــد ألـــزم المشـــرع المصـــري صـــاحب العمـــل 

ضـرورة إجـراء الفحـص الطبـي لألحـداث قبـل االلتحـاق بالعمـل بجملة من االلتزامات تكمن في 

م از تــلإ مــل بواســطة الهیئــة العامــة للتــأمین الصــحي و هــذا الفحــص علــى نفقــة صــاحب الع ٕاجــراءو 

م صــاحب التــز كــذا اصــاحب العمــل بتوقیــع  الكشــف الطبــي دوریــًا مــرة كــل عــام علــى األقــل، و 

مین أللتــ العمــل  بتــوفیر العــالج للطفــل العامــل لدیــه مــن إصــابات العمــل  وأمــراض المهنــة وفقــاً 

واالشــتراكات الصــحیة  المقــررة  الصــحي، ویجــب أن یتــوفر مكــان العمــل علــى إســعافات أولیــة

وخاصــــة التهویــــة واإلضــــاءة ودورات المیــــاه وأدوات النظافــــة  الشخصــــیة والمیــــاه النقیــــة  قانونــــاً 

لتزامـه بـأدوات اوأهمیة   ،ویلتزم صاحب العمل إعالم الطفل قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة

المقـــررة للمحافظـــة علـــى صـــحته لتـــزام الطفـــل بالتعلیمـــات االوقایـــة المقـــررة لمهنتـــه والتأكـــد مـــن 

ووقایته من حوادث العمل وعدم السماح للطفل بتنـاول الطعـام فـي األمـاكن المخصصـة للعمـل 

ویعلـــق  ،ســـتخدامهمایلتـــزم صـــاحب العمـــل أن یحـــرر كشـــف بأســـماء األطفـــال وســـنهم وتـــاریخ و 

نســخة مــن هــذا الكشــف فــي مكــان بــارز، ویجــب علــى صــاحب العمــل الــذي یســتخدم طفــًال أو 

  .1ثر أن یقدم لكل طفل وجبة متوازنةأك

بشأن فترة عمـل  101د نصت المادة أما في مسالة تحدید ساعات العمل للطفل العامل، فق

ویجب أن تتخلـل سـاعات  ،یحظر تشغیل الطفل أكثر من ست ساعات یومیاً " األطفال  بقولها

وتحـدد هـذه  ،ة واحـدةالعمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل عن مجموعها عن ساع

الفتــرة أو الفتــرات  بحیـــث ال یشــتغل الطفـــل أكثــر مــن أربـــع ســاعات متصـــلة ویحظــر  تشـــغیل 

الطفــل ســاعات عمــل  إضــافیة أو تشــغیله فــي أیــام الراحــة األســبوعیة والعطــالت الرســمیة وفــي 

  .2یحظر تشغیل الطفل فیما بین الساعة السابعة مساءًا والسابعة صباحاً  ،جمیع األحوال

وحصــول  ،ســاعات یومیــاً  06حــدد المشــرع ســاعات العمــل لإلحــداث بــأن ال تتجــاوز فت إذن

تتطابق مع ما نصت علیه اإلتفاقیة العربیـة قل عن ساعة واحدة تللراحة ال الطفل على فترات 

  .بشأن عمل األحداث 1996لسنة  18رقم 

                                                           
  . 2003لسنة  118رقم قرار الوزاري المن  8-3 وادالم1
  . 2003لسنة  12رقم من قانون العمل المصري   101المادة 2
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ري بجملـــة مـــن المشـــرع المصـــ هألزمـــبمـــا أن المســـتخدم هـــو أحـــد طرفـــي عالقـــة العمـــل، فقـــد و 

  :االلتزامات تتمثل في

أن یعلق فـي مكـان ظـاهر فـي محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـى األحكـام التـي یتضـمنها   -أ 

 .الثالث الخاص بتشغیل األطفال هذا الفصل

أن یحــرر كشــفًا موضــحًا بــه ســاعات العمــل وفتــرات الراحــة معتمــدًا مــن الجهــة اإلداریــة   -ب 

 .المختصة

ة بأسماء األطفال العاملین لدیه واألعمال المكلفین بهـا ریة المختصاأن یبلغ الجهة اإلد  -ج 

 .1وأسماء األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم

وهـي أیضـًا  ،صـاحب العمـلالمشـار إلیهـا تعـّد بمثابـة إجـراءات إداریـة ل اتماز لتالإذن فهذه ا

ذه إرشادات وتوجیهات للعّمال أنفسـهم بحقـوق األطفـال فـي مكـان العمـل حیـث یمكـن اعتبـار هـ

التوجیهات مراقبة داخلیة ذاتیة من العمال لحقوق األطفـال، وننـوه أن هـذه االلتزامـات قـد أشـیر 

 .في مادتها التاسعة والعشرون 1996لسنة  18إلیها في اإلتفاقیة العربیة رقم 

مــن أحكــام عمــل األطفــال فــي األعمــال الزراعیــة  اءســتثنمــا یؤخــذ علــى المشــرع المصــري او 

ال تســري أحكــام هــذا الفصــل علــى "  :بقولهــا 103المـادة  ت علیــهنصــ فــيقـانون العمــل، وهــذا 

 اإلتفاقیـاتألحكـام  وهـذا مـا یعـد مخالفـاً  ، "2األطفال الذین یعملون فـي  أعمـال الزراعـة البحتـة

الخاصــة بتحدیــد الحــد األدنــى للســن  1973لســنة  138 اإلتفاقیــة رقــمالعمــل الدولیــة وخاصــة 

سـتثنائها علـى ا فـيقتصـرت انمـا إ و  ،عمـال الزراعیـة برمتهـاألا ستخدام حیـث أنهـا لـم تسـتثنيالا

 سـتهالك المحلـي وال تسـتخدم عمـاالً الجـل اأاألعمال التي تقع في حیازة األسـرة التـي تنـتج مـن 

  .3جر بصورة منتظمةأب

                                                           
  .2003لسنة  12رقم قانون العمل المصري من  102المادة 1
  .نفس القانونمن  103المادة 2
، دار -دراســة مقارنــة فــي معــاییر العمــل الدولیــة والعربیــة وقــانون العمــل-ســالمة عبــد التــواب عبــد الحلــیم، حمایــة الطفولــة  3

  .135، ص)ن.ت .د(النهضة العربیة، القاهرة، 
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وما تجدر اإلشارة إلیه، أن كـال التشـریعین الجزائـري والمصـري قـد إسـتثنىیا فـي تقنینهمـا فـي 

من كفالة حمایة العمـال الـذین یزاولـون أعمـال منزلیـة، بـالرغم مـن إقـرار المجتمـع  قانون العمل

الخاصــة بالعمــل فــي المنــزل  1996لســنة  177الــدولي لهــذا النــوع مــن العمــل فــي إتفاقیــة رقــم 

  .1الخاصة بالعمل الالئق للعّمال المنزلیین 2011لسنة  189وٕاتفاقیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة فریقیـةاإلل، المجلـة ز فـي المنـا األطفـالالقادر، تشـغیل  بن عومر محمد الصالح، عثماني عبد1

  .219ص ، 2018،  دیسمبر 02، العدد 02، المجلد أدرارحمد درایة، أ جامعة
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  .م اإلستغالل اإلقتصادي لألطفال في نطاق عالقات العملجرائ: المبحث الثاني 

 عمـــلالتـــي نظمـــت الدولیـــة والتشـــریعات الوطنیـــة والمقارنـــة  وانینلقـــا اســـتعراضمـــن خـــالل 

میــــز فــــي هــــذه ن اإلقتصــــادي، اإلســــتغاللمــــن أي شــــكل مــــن أشــــكال  تهمحمــــای قصــــداألطفــــال 

جنائیـة،  وذلـك مـن خـالل تجریمهـا القوانین أنها كرست حمایة قانونیة للطفل السیما الحمایـة ال

: لكــل مســاس بهـــذه الحقــوق فـــي قطــاع العمـــل، ومنــه یمكــن أن نمیـــز فــي هـــذه الجــرائم نـــوعین

 ، وجــرائم متعلقــة بعــدم التــزام المســتخدم)المطلــب األول( جــرائم ماســة بشخصــیة الطفــل مباشــرة

  ).  المطلب الثاني(

  .بشخصیة الطفل مباشرة ةسامالجرائم ال: المطلب األول

ـــى الطفـــل فـــي مجـــال العمـــل تعـــد ـــة  الجـــرائم الواقعـــة عل انتهاكـــًا صـــارخًا للتنظیمـــات القانونی

 )الفــرع األول( ن القانونیــةجریمــة تشــغیل األطفــال دون الّســومــن ضــمن هــذه الجــرائم  الســاریة،

جرائم عـدم تحدیـد سـاعات العمـل و  ،)الفرع الثاني( لألطفال جریمة عدم إجراء الفحص الطبيو 

والراحـــة األســـبوعیة والســـنویة  وأیـــام العطـــل الرســـمیة طفـــال فـــي األعمـــال اإلضـــافیةوتشـــغیل األ

  ).الفرع الرابع(جریمة تشغیل األطفال لیًال و  ،)الفرع الثالث(

  .األطفال دون السن القانونیة جریمة تشغیل: الفرع األول

اتفقت علـى  یعد معیار الّسن هو الحد الفاصل للتمییز بین الطفل والبالغ، فجل التشریعات 

تحدید سن معینة لممارسة الطفل العمل، وهذا تماشیًا مع طبیعة مختلف األنشـطة الزراعیـة أو 

الصــناعیة أو الخدماتیــة،  وعلــى حســب طبیعــة العمــل الممــارس، فالّســن األدنــى المحــّددة فــي 

  األنشــطة الزراعیــة لیســت نفســها الســن المحــدَّدة فــي األنشــطة الصــناعیة البســیطة أو الخطیــرة

وعلیـــه یعتبـــر تشـــغیل األطفـــال دون الّســـن القانونیـــة المحـــّددة جریمـــة كاملـــة تتـــوافر فیهـــا جمیـــع 

  .1أركانها، الركن المفترض، الركن المادي والركن المعنوي

                                                           
  .104ص فاطمة بحري، المرجع السابق، 1
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  .1الركن المفترض :األولالبند 

بحیـث  2یتوفر الركن المفترض في جمیع الجرائم المتعلقة بعمالة األطفال في قـانون العمـل 

،  اللــذان تربطهمــا عالقــة عمــل یطلــق علیهمــا فــي قــانون 3بصــفة المجنــي علیــه والجــاني یتعلــق

الشخص الطبیعي الذي یـؤدي عمـًال " العمل بالُمستخِدم والعامل أو الُمستَخَدم، فُیعرُف العامل 

لقــاء أجــر تحــت إشــراف وٕادارة صــاحب العمــل فــال یمكــن تصــور وجــود عامــل غیــر الشــخص 

، أمـا الُمسـتَخدم أو العامـل فهــو مـا عرفـه المشـرع الجزائــري 4"ًا أو أنثــىالطبیعـي سـواٌء كـان ذكـر 

یعتبــر عمــاًال أجــراء "، حیــث نصــت المــادة الثانیــة منــه 11-90فــي قــانون عالقــات العمــل رقــم 

فــي مفهــوم هــذا القــانون، كــل األشــخاص الــذین یــؤدون عمــًال یــدویًا أو فكریــًا مقابــل مرتــب فــي 

  5"الُمسـتخِدم" طبیعـي أو معنـوي عمـومي أو خـاص یـدعى إطار التنظیم ولحساب شخص آخر

وعـــّرف كـــذلك المشـــرع المصـــري الُمســـتخِدم فـــي قـــانون العمـــل فـــي مادتـــه األولـــى بـــأن صـــاحب 

 ، ویقصـد بصـاحب6"كل شخص طبیعي أو إعتباري یستخدم عامًال أو أكثر لقاء اجر" العمل 

ق إصــدار التعلیمــات واألوامــر العمــل أیضــًا، الــذي تربطــه عالقــة مــع مســتخدمیه، ویكــون لــه حــ

ویتحمـــل االلتزامـــات المفروضـــة علیـــه فـــي مواجهـــة تابعیـــه وقـــد یكـــون صـــاحب العمـــل شـــخص 

طبیعــي أو معنــوي بغــض النظــر عــن نــوع النشــاط الممــارس ســواٌء تجــاري صــناعي أو خــدماتي 

  . 7وبغض النظر عن األهداف المتوخاة من هذا النشاط ربحیة أو غیر ربحیة

                                                           
شـرط فـي الو أوقـد یحـدد هـذا الـركن  ،عن حالة واقعیة قبل وقوع الجریمة إلفصاحیشترط توفره في بعض الجرائم  هذا الركن1

الــركن المــادي للجریمــة، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة  معــز أحمــد محمــد الحیــاري، :غیــر قــانون العقوبــات، انظــر خــرآقــانون 

  .11ص ،2010 لبنان،
  .220ص ،المرجع السابق یونس، صالح رزق عبد الغفار2

  .105-104ص فاطمة بحري، المرجع السابق،3
، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث -دراســـة مقارنـــة- جتمـــاعيالاســـلیمان بـــدري الناصـــري، الـــوجیز فـــي قـــانون العمـــل والضـــمان 4

  .68ص، 2010-2009اإلسكندریة، 
  . 11-90من قانون رقم  2المادة  5
  .السالف الذكر 2003لسنة  12المادة األولى من قانون العمل المصري رقم  6
  .157-156ص، 2016 رة،دار النهضة العربیة، القاه حمد عبد الرحمن، أركان عقد العمل،أمحمد شریف عبد الرحمن 7
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اتفـــاق یلتـــزم العامـــل بمقتضـــاه أن یعمـــل تحـــت إدارة " العمـــل فیقصـــد بـــه أمـــا تعریـــف عقـــد 

  .1" وٕاشراف صاحب العمل مقابل أجرة

ومنـــه مـــن خـــالل مـــا ســـبق فـــي تحدیـــد طبیعـــة العالقـــة بـــین المســـتخدم والعامـــل،  یتضـــح أن 

ــــدعوى ترفــــع ضــــد المســــتخدم فالشــــخص  عتباریــــاً شخصــــًا ا أو اً یــــكــــان شخصــــًا طبیع ســــواءٌ  ال

وقد ترفـع ضـد األشـخاص المعنیـین بالوالیـة علـى  ،ضد ممثله القانوني الدعوى عترفاالعتباري 

األطفــال الـــذین یســـمحون بتشــغیل أطفـــالهم دون الســـن القانونیـــة خاصــة إذا ثبـــت علمهـــم بـــذلك 

      .2فإنهم ُیعتبرون شركاء في هذه الجریمة

   .الركن المادي لجریمة تشغیل األطفال دون السن القانونیة:البند الثاني

والعالقــة مــة فــي الســلوك اإلجرامــي والنتیجــة اإلجرامیــة الــركن المــادي فــي هــذه الجری یتركــب

  .3السببیة بینهما

  :4أوًال السلوك اإلجرامي

جـــاني بفعـــل تشـــغیل قیـــام المســـتخدم أي ال فـــي یتمثـــل الســـلوك اإلجرامـــي فـــي هـــذه الجریمـــة 

األدنـــى المحـــددة لتوظیـــف الطفـــل بـــالرغم مـــن علمـــه بســـن الطفـــل الـــذي یریـــد توظیفـــه، فالســـن 

مــن قــانون عالقــات  15عامــًا حســب نــص المــادة  16األطفــال فــي التشــریع الجزائــري محــّدد بــــــ

، أما في التشریع المصـري فسـن األدنـى لتوظیـف األطفـال محـدد 11-90العمل الجزائري رقم 

  .2003لسنة  12من قانون العمل المصري  99لمادة اعامًا حسب نص  14بـــ ـ

                                                           
  .63 ص، المرجع السابقسلیمان بدري الناصري، 1
  .107-106ص فاطمة بحري، المرجع السابق،2
  .14ص  ،2010 ،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان الركن المادي للجریمة، معز أحمد محمد الحیاري،3

یجـابي وسـلبي  إس للـركن المـادي والسـلوك نوعـان السلوك اإلجرامي هـو القاسـم المشـترك بـین جمیـع الجـرائم و المكـون األسـا4

نها إحداث  تغییر في العالم الخارجي أما السلوك السلبي هو إحجام اإلرادة عـن أیجابي هو حركة عضویة من شإلفالسلوك ا

ورات ، منشـ-دراسـة مقارنـة-علي عبد القادر القهوجي، شـرح قـانون العقوبـات القسـم العـام  :نظرایجابي معین، إخاذ سلوك ات

   .  312-309،  ص2002 الحلبي الحقوقیة، بیروت،



  .قتصاديإلل استغال إلللطفل من ا موضوعیةالحمایة ال                                    : ألولا بابال

 
 

95 
 

إلى ضرورة التمیز بین سن الطفل في حالة التدریب أو التمهین وعـن سـنه فـي حالـة  وننوه 

عامــًا  16التوظیــف، أي یمكــن للطفــل الــذي یمــارس عمــًال تــدریبًا أو مهنیــًا أن یقــل عمــره عــن 

عامــًا، إضــافة إلــى مــا  12عامــًا فــي التشــریع المصــري فــي حــدود  14فــي التشــریع الجزائــري و

یل أن فـــي التشـــغیل یعتمـــد أساســـًا علـــى عنصـــر األجـــرة، بینمـــا فـــي یمیـــز التـــدریب عـــن التشـــغ

  . 1التدریب فإعتماده على األجرة ال یكون إال في المرحلة األخیرة من التدریب

  .2النتیجة اإلجرامیة: ثانیاً 

سواٌء تعرض الطفـل للضـرر أو لـم یتعـرض للضـرر،  یقصد بها وقوع فعل تشغیل األطفال 

یحتـاج إلـى وقـوع نتیجـة مثـل وقـوع الوفـاة فـي جریمـة القتـل، فالجـاني  فهذا النـوع مـن الجـرائم ال

تحدیــد المســؤولیة الجزائیــة فــي عالقــات المســتخدم یتعــرض للجــزاء بمجــرد قیامــه بالتشــغیل ألن 

العمـــل یقـــوم علـــى مبـــدأ تحمـــل المســـتخدم لتلـــك المســـؤولیة، وهـــذا مـــا یعـــد خروجـــًا عـــن القواعـــد 

   . 3یة والشرعیة للعقوبةالعامة التي تقوم على قاعدة الشخص

  .ثالثًا العالقة السببیة بین السلوك و النتیجة

هــذه  ألن ،عالقــة بــین الفعــل والنتیجــة بضــرورة وجــودفــي هــذا النــوع مــن الجــرائم ال تتعلــق 

الجریمة تأخذ طابع الجریمة الشكلیة التي ال تتطلب حدوث نتیجة، وٕانما الغـرض مـن تجریمهـا 

  . 4یهدد سالمته الصحیة أو النفسیة أو األخالقیة مخافة أن یتعرض الطفل لخطر

  

  

                                                           
  .115ص فاطمة بحري، المرجع السابق،1
و أن النتیجـة هـي العـدوان أتجـاه القـانوني یـرى التجـاه مـادي، فااجاه قانوني و ات: تجاهینالى إالفقه في تعریف النتیجة  انقسم2

ي فیــرى النتیجــة هــي حقیقــة مادیــة لهــا كیانهــا فــي العــالم تجــاه المــادالأو مصــلحة، أمــا ا و الخطــر الــذي یصــیب حقــاً أالضــرر 

  .  320 ، صالمرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي،  :نظراالخارجي، 
 لألعمــالفـي القــانون الجنـائي  الــدكتوراهرسـالة لنیــل شـهادة  ل،فاطمــة، المسـؤولیة الجزائیــة فـي إطــار عالقـات العمــ مرخـوص3

  .46ص  ،2017-2016 الموسم الجامعي تلمسان،بكر بلقاید  أبيعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

  .111ص فاطمة بحري، المرجع السابق، 4
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  .الركن المعنوي لجریمة تشغیل األطفال دون السن القانونیة: البند الثالث

یتمثل الركن المعنوي في العناصر النفسیة لمادیات الجریمة والسـیطرة النفسـیة علیهـا وتعـد  

  .1یمة هي جوهر الركن المعنوياإلرادة  اآلثمة المتجهة إلى المادیات غیر المشروعة للجر 

ففي هذه الجریمة یتعلق الـركن المعنـوي بانصـراف نیـة الجـاني إلـى تشـغیل طفـل دون السـن 

  . 2رتكاب الجریمة هو تحقیق الربحا، فالباعث في القانونیة مع علمه بكافة مادیات الجریمة

  .جزاء جریمة تشغیل األطفال دون السن القانونیة: البند الرابع

علــى عقوبــات جزائیــة تُفــرض علــى رب  90/11عالقــات العمــل الجزائــري رقــمن نــص قــانو 

یعاقــب بغرامــة " بقولهــا 140العمــل الــذي یســتخدم طفــل دون الســن القانونیــة فــي نــص المــادة 

عامـل قاصـر لـم یبلـغ السـن المقـررة  دج علـى كـل توظیـف2000إلـى  1000مالیة تتراوح من 

و فـي حالـة العـود . للتشـریع و التنظـیم المعمـول بهمـاإال في حالة عقد التمهین المحـرر، طبقـا 

یومـــًا إلـــى شـــهرین دون المســـاس بالغرامـــة التـــي  15یمكـــن إصـــدار  عقوبـــة حـــبس تتـــراوح مـــن 

، وقـد تـم تعـدیل هـذه "3یمكن أن ترفع إلى ضـعف الغرامـة المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة السـابقة

كــون الغرامــات المنصــوص علیهــا بســبب  2015المــادة بموجــب قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة 

" 2015مــن قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة  54، وتــنص المــادة 4فــي هــذه المــادة لــم تكــن رادعــة

ابریــــل ســــنة  21المــــؤرخ فــــي  11-90مــــن القــــانون رقــــم  149و 140تعــــدل أحكــــام المــــادتین 

  :والمتعلق بعالقات العمل و تتمم كما یأتي 1990

كــــل  دج علــــى 20000دج إلــــى  10000ة تتــــراوح مــــن مالیــــیعاقــــب بغرامــــة : "140المــــادة 

توظیــف لعامــل قاصــر لــم یبلــغ الســن المقــررة المنصــوص علیهــا فــي القــانون إال فــي حالــة عقــد 

                                                           
  .391،  صالمرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي، 1
  .119ص فاطمة بحري، المرجع السابق،2
   .11-90من قانون رقم  140المادة 3
الجــامعي  القــانوني للقصــر، مجلــة القــانون، المركــزالتشــغیل الغیــر  رویــس عبــد القــادر، المســؤولیة الجزائیــة لــرب العمــل عــن4

  .323، ص 2016، دیسمبر07حمد زبانة غلیزان،  العددأ
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أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص فــي ، ."1التمهــین المعــد طبقــا للتشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا

ه عــن المنشــأة بالغرامــة ال مــن قــانون العمــل علــى معاقبــة صــاحب العمــل أو ممثلــ 248المــادة 

نهم أال الواقـع فـي شـوتتعـدد الغرامـة بتعـدد العّمـ ،جنیـه 1000جنیـه وال تتجـاوز  500تقل عن 

  " .2الجریمة وتضاعف في حالة العود

  .لألطفال الطبي جریمة عدم إجراء الفحص: الفرع الثاني

فحــص طبــي لطفــل لضــرورة إجــراء ا إلــىالدولیــة فــي مجــال العمــل  اإلتفاقیــاتجــل  تطرقــت

شـــامل قبـــل ممارســـة الطفـــل لهـــذا النشـــاط، وخـــالل مزاولتـــه لـــه ویـــتم بصـــفة دوریـــة وعلـــى نفقـــة 

المستخدم فمزاولة الطفل للعمل دون إجراءه فحصًا طبیًا یعُد مخالفًا ألحكام قـانون العمـل ومـن 

األنشـــطة التـــي تســـتوجب فحصـــًا طبیـــًا األنشـــطة الصـــناعیة بالخصـــوص، حیـــث أصـــدر وزیـــر 

الـــذي یحـــدد فیـــه نظـــام تشـــغیل  2003لســـنة  118املـــة والهجـــرة المصـــري قـــراره رقـــم القـــوى الع

التـــــي یـــــتم فیهـــــا التشـــــغیل وكـــــذلك األعمـــــال والمهـــــن  األطفـــــال والظـــــروف والشـــــروط واألحـــــوال

إلـى ضـرورة إجـراء الفحـص  والصناعات التي یحظر تشغیلهم فیها وفقًا لمراحل السن المختلفـة

أكد مـن سـالمتهم البدنیـة حسـب نـوع العمـل المسـند إلـیهم، وكـذا الطبي قبل اإللتحاق بالعمل للت

إجــراء الفحـــص الطبــي دوریـــًا وعنــد إنتهـــاء الخدمــة لإلطمئنـــان علــى ســـالمتهم وهــذا كلـــه علـــى 

ومنـه فجریمـة عـدم إجـراء الفحـص الطبـي كغیـره مـن الجـرائم یقـوم . حساب نفقة صاحب العمل

ي والــركن المعنــوي، فــالركن المفتــرض ســبق الــركن المفتــرض، الــركن المــاد: علــى ثالثــة أركــان

  .تبینه عنه، ومنه سأقتصر على الركن المادي والركن المعنوي

  .لألطفال الركن المادي لجریمة عدم إجراء الفحص الطبي: األولالبند 

خــالل امتناعــه  صــاحب العمــل مــن رتكبــهیقــوم هــذا الــركن علــى الســلوك اإلجرامــي الــذي ی  

الفحــص الطبـي لألطفـال قبـل اإللتحــاق بالعمـل أو عـدم قیامـه بــإجراء  عـن تنفیـذ التزامـه بـإجراء

  .الفحص الطبي الدوري، ویتم إثبات الفحص الطبي للطفل في البطاقة الصحیة
                                                           

التي تعـدل  ،2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2015یولیو سنة  23الموافق  01-15من أمر رقم  54لمادة ا1

المتعلـــق بعالقـــات العمـــل ، جریـــدة الرســـمیة  1990ابریـــل  21رخ فـــي المـــؤ  11-90مـــن القـــانون رقـــم  149و  140المـــادة 

  .17ص ،2015 یولیو 23المؤرخة في ، 40عدد
  . 2003لسنة  12 من قانون رقم 248المادة 2
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التــي تقــوم علــى االمتنــاع عــن  1ومنــه تعتبــر جریمــة الفحــص الطبــي مــن الســلوكیات الســلبیة

بضـــرورة إجـــراء  2003لســـنة  118ي رقـــم القیـــام بتنفیـــذ االلتزامـــات، أشـــار إلیهـــا القـــرار الـــوزار 

صــاحب العمــل الفحــص الطبــي للطفــل، وتــوفیر وســائل الحمایــة والوقایــة واإلســعافات األولیــة 

  .2والتهویة الالزمة واإلضاءة ودورات المیاه الصحیة

  .لألطفال الركن المعنوي لجریمة عدم إجراء الفحص الطبي: الثانيالبند 

وال یشـترط فـي  3تتوافر على عنصري العلـم واإلرادةدیة التي هذه الجریمة من الجرائم العم  

هذه الجریمة توافر القصد الجنائي الخاص، بـل إن القصـد الجنـائي العـام كـاٍف لوقـوع الجریمـة 

إثر علم الجاني بخطورة االمتنـاع عـن إجـراء الفحـص الطبـي وعـدم توقیـع البطاقـة الصـحیة أو 

  .4السالمة تعّد سببًا في وقوع الجریمةعدم توفیره لوسائل الوقایة والحمایة و 

  .جزاء جریمة عدم إجراء الفحص الطبي لألطفال: البند الثالث

بعـــدم جـــواز اســـتخدام العامـــل  90/11مـــن قـــانون 15فـــي المـــادة  نـــص المشـــرع الجزائـــري 

القاصـــر فـــي األشـــغال الخطیـــرة أو التـــي تنعـــدم فیهـــا النظافـــة أو الضـــارة بصـــحته أو أخالقـــه، 

ــ یعاقــب كــل مــن ارتكــب مخالفــة ألحكــام هــذا القــانون المتعلقــة " 141ص المــادة إضــافة إلــى ن

دج  20000دج إلــــى  10000بظـــروف إســـتخدام الشـــبان والنســـوة بغرامـــة مالیـــة تتـــراوح مـــن 

دج إلــى  40000وفــي حالــة العــود تكــون الغرامــة مــن . وتطبــق بحســب عــدد العمــال المعنیــین

  .5"دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین 50000

                                                           
  .225-224 ص صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق،1
  .130ص فاطمة بحري، المرجع السابق،2
لـى السـلوك اإلجرامـي ونتیجتـه إتجهـت إرادة الجـاني اویتحقق القصـد الجنـائي إذا  ،الجنائيالعلم و اإلدارة هما جوهرا القصد 3

لـى السـلوك اإلجرامـي فقـط إذا كانـت مـن جـرائم السـلوك المجـرد مـع إاإلجرامیة إذا كانت الجریمة من الجرائم ذات النتیجة أو 

  المرجــع الســابقعلــي عبــد القــادر القهــوجي،  :نظــرا، العلــم ببــاقي العناصــر األخــرى التــي یتكــون منهــا الــركن المــادي للجریمــة

  .412ص
  .136ص فاطمة بحري، المرجع السابق،4
 2017مبر دیسـ 27المـؤرخ فـي  11-17مـن  قـانون رقـم  99والمعدلـة حسـب المـادة  11-90من قانون رقـم  141دة الما5

  .2017ر دیسمب 28، مؤرخة في 76، جریدة رسمیة عدد 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 
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وقـــد مـــارس المشـــرع الجزائـــري شـــروط الوقایـــة واألمـــن للمســـتخدمین مـــن خـــالل قـــانون رقـــم  

المتعلــق بالوقایــة الصــحیة واألمــن وطــب العمــل وذلــك  1988ینــایر  26المــؤرخ فــي  88-07

بتحدیــده القواعــد العامــة لشــروط الوقایــة واألمــن فــي أمــاكن العمــل، وكــذا القواعــد العامــة لطــب 

ن یســري علــى جمیــع المؤسســات المســتخِدمة بغــض النظــر عــن نــوع النشــاط العمــل وهــذا القــانو 

، ویعتبر طب العمـل الهیئـة المخـول لهـا ضـمان حمایـة العّمـال مـن األخطـار 1الذي تنتمي إلیه

التـــي تهـــددهم وتشـــخیص، ومراقبـــة كـــل العوامـــل التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى ضـــرر بالعّمـــال، وتقیـــیم 

  .2اإلستعجالي والتكفل بهم واإلسهام في حمایة البیئةالمستوى الصحي للعّمال، وتقدیم العالج 

ولهذا من بین االلتزامات الواقعة على المؤسسات المستخدمة في مجال تشـغیل األطفـال مـا 

منه بوقوف المؤسسة على المهام الموكلـة للعمـال القصـر بالقـدر الـذي  11نصت علیه المادة 

ل عامــل أو ممــتهن وجوبــًا إلــى فحــص ال یقتضــي مجهــودًا یفــوق طــاقتهم، وكــذا إلــى خضــوع كــ

طبي خاص بالتوظیف، وكذا الفحوص الدوریة المتعلقـة بإسـتئناف العمـل فضـًال مـن االسـتفادة 

ـــة مـــن 3مـــن فحـــوص تلقائیـــة ـــى غرامـــة مالی ـــة المخالفـــة یتعـــرض صـــاحب العمـــل إل ، وفـــي حال

ـــى  10000 ـــالحبس لمـــدة  20000دج إل ـــة العـــود یعاقـــب ب  06أشـــهر إلـــى  03دج وفـــي حال

، 4دج أو بإحـــدى هــاتین العقـــوبتین فقـــط 50000دج إلـــى  40000هر وبغرامـــة مالیـــة مــن أشــ

إضــافة إلــى العقوبـــة الشخصــیة التـــي یتعــرض لهـــا المســیر فـــي حالــة تهاونـــه أو عــدم مراعاتـــه 

لقواعــد الوقایــة واألمــن وطــب العمــل فــي حــدود اختصاصــه وتســقط عنــه المســؤولیة إذا تســبب 

لعـــود المثبـــت بمحضـــر ُیعـــّده مفـــتش العمـــل إلـــى غلـــق المؤسســـة ، ویمكـــن ل5فیهـــا العّمـــال عمـــداً 

جزئیًا أو كلیـًا بقـرار مـن المحكمـة إلـى غایـة االلتـزام بشـروط الوقایـة واألمـن المنصـوص علیهـا 

                                                           
، جریــدة المتعلــق بالوقایــة الصــحیة واألمــن وطــب العمــل 1988ینــایر  26المــؤرخ فــي  07-88قــانون رقــم  مــن 02المــادة 1

  .1988ینایر  27مؤرخة في  ،04رسمیة عدد 
  .نفس القانون من 12المادة 2
  .نفس القانون من 17المادة 3
 2017دیســمبر  27المــؤرخ فــي  11-17ن قــانون رقــم مــ 98حســب المــادة  والمعدلــة 07-88قــانون رقــم  مــن 38المــادة 4

  .2017دیسمبر  28المؤرخة في  76، جریدة رسمیة عدد 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 
  .07-88قانون رقم  من 36و 35المادة 5
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مــن أحكــام قــانون  40و 39و 38و 37، ویتعــرض المخــالف ألحكــام المــواد 1فــي هــذا القــانون

  . 2ة أو جروحالعقوبات إذا أفضت حوادث العمل إلى حدوث وفا

جنیـــه وال  500ال تقـــل عـــن أمـــا المشـــرع المصـــري فقـــد تطـــرق إلـــى تســـلیط عقوبـــة الغرامـــة 

نهم الجریمــة وتضــاعف فــي أال الواقــع فــي شــجنیــه وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العّمــ 1000تتجــاوز 

  . 3حالة العود

ة  وأیـام جرائم عدم تحدید ساعات العمل وتشغیل األطفال في األعمال اإلضافی :الفرع الثالث

  .العطل الرسمیة  والراحة األسبوعیة و السنویة

مــن بــین الضــمانات التــي نــادت إلیهــا اإلتفاقیــات الدولیــة فــي مجــال الشــغل بحرصــها علــى 

تحدید فترة زمنیة محددة یقضـیها الطفـل فـي مكـان العمـل، فمـن غیـر المعقـول أن تتسـاوى فتـرة 

أشـــیر إلیـــه فـــي الجـــرائم الســـابقة، فـــإن هـــذه العمـــل بـــین العامـــل القاصـــر والعامـــل البـــالغ، وكمـــا 

  .الركن المفترض والركن المادي ثم الركن المعنوي: الجریمة تتوافر فیها ثالثة أركان

الركن المادي لجرائم عـدم تحدیـد سـاعات العمـل وتشـغیل األطفـال فـي األعمـال : البند األول

  .اإلضافیة  وأیام العطل الرسمیة  والراحة األسبوعیة و السنویة

هـي سـاعات العمـل الفعلیـة  ،عنـى بهـا الطفـلیدخل في نطـاق تحدیـد سـاعات العمـل التـي یُ  

، فالســلوك 4نتهــاء منــهالســتعداد للعمــل أو االحتســاب فتــرات الراحــة أو تنــاول الطعــام أو اادون 

اإلجرامــي فــي هــذه الجریمــة هــو إیجــابي بعــدم مراعــاة المــدة الزمنیــة لتشــغیل األطفــال، فالمشــرع 

تخللهـــا فتـــرات ت ،ســـاعات یومیـــاً  06دد ســـاعات العمـــل لإلحـــداث بـــأن ال تتجـــاوز حـــالمصـــري 

سـاعات  04ل أكثـر مـناطفشتغل األیجوز توال  على األقل،ساعة  لمدةتناول الطعام لللراحة و 

  5حظـر تشـغیله فـي األعمـال  اإلضـافیة وأیـام العطـل الرسـمیة  أو الراحـة األسـبوعیةیُ و  تالیة،مت

                                                           
  .07-88قانون رقم  من 40المادة 1
  .نفس القانون من 41المادة 2

  .2003لسنة  12رقم من قانون  248المادة 3
  .141اطمة بحري، المرجع السابق، صف4
  .2003لسنة  12رقم  من قانون العمل المصري 101المادة 5
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 بمعـدلأیـام  5سـاعة أسـبوعیًا مقسـمة علـى  40بــساعات العمل  فقد حدد أما المشرع الجزائري

فتـرات الراحـة التـي وال حتـى الطفل في العمل  مكوثلم یحدد فترة وٕان كان  ،1ساعات یومیاً  8

   .تتخللها

 الركن المعنوي لجرائم عدم تحدید ساعات العمل وتشـغیل األطفـال فـي األعمـال: البند الثاني

  . العطل الرسمیة  والراحة األسبوعیة و السنویة اإلضافیة  وأیام

تعــد هــذه الجریمــة مــن الجــرائم العمدیــة التــي تثبــت بتــوافر القصــد الجنــائي، وهــذا مــن خــالل 

تشــغیل صــاحب العمــل الطفــل فــي فتــرة زمنیــة تتجــاوز ســت ســاعات یومیــًا أو تشــغیله فــي فتــرة 

مـن قـانون العمـل  101مـادة حسـب مـا نصـت علیـه ال ،زمنیة أكثر من أربـع سـاعات متواصـلة

حسب ما نصت علیـه المـادة  ،، وأكثر من ثمانیة ساعات یومیاً 2003لسنة  12المصري رقم 

، وكـذا تشـغیل فـي التشـریع الجزائـري المحدد للمدة القانونیة للعمـل 03-97 رقم من األمر 02

حســـب نـــص  األطفـــال فـــي األعمـــال اإلضـــافیة وأیـــام العطـــل الرســـمیة وأیـــام الراحـــة األســـبوعیة

   .90/11من قانون العمل الجزائري رقم  144والمادة  143المادة 

جزاء جرائم عدم تحدید ساعات العمل وتشـغیل األطفـال فـي األعمـال اإلضـافیة  : البند الثالث

  .وأیام العطل الرسمیة  والراحة األسبوعیة و السنویة

ن خــالف أحكــام هــذا یعاقــب كــل مــ" 143نــص المشــرع الجزائــري فــي قــانون العمــل المــادة  

القانون المتعلقة بمّدة العمل القانونیة األسبوعیة واتساع فترة العمـل الیومیـة والحـدود فـي مجـال 

اللجوء إلى الساعات اإلضافیة والعمل اّللیلي، فیما یخص الشـبان والنسـوة بغرامـة مالیـة تتـراوح 

وتكـــرر بحســـب دج وتطبـــق العقوبـــة عنـــد كـــل مخالفـــة معاینـــة  20000دج إلـــى  10000مـــن 

 50000دج إلـى  40000في حالة العود یعاقب المخـالف بغرامـة مـن  .عدد العّمال المعنیین

یعاقـــب بغرامـــة "  144، ونصـــت كـــذلك المـــادة 2"دج وتضـــاعف حســـب عـــدد العمـــال المعنیـــین

دج كــــل مســــتخدم یخــــالف أحكــــام هــــذا القــــانون  20000دج إلــــى  10000مالیــــة تتــــراوح مــــن 

                                                           
  .لمدة القانونیة للعمللحدد الم 03-97من األمر  رقم  02المادة 1

 2017دیســمبر  27المــؤرخ فــي  11-17مــن قــانون رقــم  99والمعدلــة حســب المــادة  11-90مــن قــانون رقــم  143لمــادة ا2

  .2017دیسمبر  28مؤرخة في  ،76، جریدة رسمیة عدد 2018المالیة لسنة  المتضمن قانون
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فـــي حالـــة العـــود . نونیـــة، ویتكـــرر تطبیقهـــا حســـب عـــدد العمـــال المعنیـــینالمتعلقـــة بالراحـــة القا

دج وتضــــاعف حســــب عــــدد العمــــال 50000دج إلــــى 40000یعاقــــب المخــــالف بغرامــــة مــــن 

  .2والراحة القانونیة المقصودة هنا  أیام الراحة األسبوعیة وأیام األعیاد والعطل 1المعنیین

قــانون العمــل علــى معاقبــة صــاحب مــن  248أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص فــي مادتــه  

جنیـه وتتعـدد  1000جنیـه وال تتجـاوز  500العمل أو ممثله عن المنشأة بالغرامـة ال تقـل عـن 

  .نهم الجریمة وتضاعف في حالة العودأالغرامة بتعدد العمال الواقع في ش

   .تشغیل األطفال لیالً  جریمة: الفرع الرابع

فقد عرف المشرع الجزائـري العمـل اللیلـي فـي المـادة تباینت التشریعات في تحدید فترة اللیل 

كــل عمــل ینفــذ مــا بــین الســاعة التاســعة لــیًال والســاعة الخامســة " بأنــه  90/11مــن قــانون  27

أما المشرع المصري فقد تطرق إلى تعریف عبارة اّللیـل ولـم یتطـرق إلـى العمـل الّلیلـي " صباحاً 

" هــو الفتــرة مــا بــین غــروب الشــمس وشــروقها الّلیــل"  2003/12فــي المــادة األولــى مــن قــانون 

وأمام هذا التباین فالمشرع الجزائري منع مزاولة العمل الّلیلـي لألطفـال، بینمـا المشـرع المصـري 

  .صباحاً  7و مساءً  7حظر العمل الّلیلي لألطفال في الفترة التي تكون بین 

   .الركن المادي لجریمة تشغیل األطفال لیالً : البند األول

السلوك في هذه الجریمة إیجابیـًا مـن خـالل قیـام صـاحب العمـل بتشـغیل األطفـال فـي یكون 

بـین  الفتـرة الّلیلیـة المحـددةفـي األطفـال تشـغیل  األعمال اّللیلیة، فقد جاء منع المشرع المصـري

ـــال فـــي   فقـــد حظـــر نهائیـــاً ، أمـــا المشـــرع الجزائـــري 3والســـابعة صـــباحاً  مســـاءً  7 تشـــغیل األطف

فالعمل اّللیلـي فـي التشـریع الجزائـري ممنـوع . 4سنة 19یة لكال الجنسین ألقل من یلاألعمال اللّ 

في الوضع العادي، إال أنه یمكن ممارسة هذه األعمال الّلیلیة بعد موافقة مفتش العمـل إقلیمیـًا 

                                                           
  .11-17رقم  من قانون 99والمعدلة حسب المادة  11-90قانون رقم من  144لمادة ا1
   .11-90من قانون رقم  35لمادة ا2
 .2003لسنة  12رقم من قانون  101المادة 3
 . 11-90قانون رقم من  28المادة 4
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، وقد یتعلق األمـر بـبعض النشـاطات 1الذي یمنح رخصًا خاصة على حسب طبیعة النشاطات

  .طات الفنیةالمرخص لها كالنشا

  .الركن المعنوي لجریمة تشغیل األطفال لیالً : البند الثاني

الــذي  ،العلــم واإلرادة لصــاحب العمــلعلــى القصــد الجنــائي المبنــي علــى هــذا الــركن  یقــف 

فـــي الفتـــرة مـــا بـــین التاســـعة لـــیًال والخامســـة یقـــوم بتشـــغیل األطفـــال فـــي عمـــل لیلـــي، یـــدرك أنـــه 

بـالرغم السابعة مساءًا والسابعة صـباحًا فـي التشـریع المصـري  صباحًا في التشریع الجزائري، و 

  .حددةتجاوز الفترة الزمنیة الم منمن علمه 

  . جزاء جریمة تشغیل األطفال لیالً : البند الثالث

علـــى معاقبـــة كـــل مـــن خـــالف   143 نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون العمـــل فـــي المـــادة

دج إلـــى  10000لـــي بغرامـــة مالیـــة تتـــراوح مـــن أحكـــام تشـــغیل الشـــبان والنســـوة فـــي العمـــل اللی

فـي  .دج وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة وتكرر بحسب عدد العمال المعنیـین 20000

دج وتضـاعف حسـب عـدد  50000دج إلى  40000حالة العود یعاقب المخالف بغرامة من 

لعمـــل علـــى مـــن قـــانون ا 248المصـــري فقـــد نـــص فـــي المـــادة أمـــا المشـــرع . العمـــال المعنیـــین

جنیـــه وال تتجـــاوز  500معاقبـــة صـــاحب العمـــل أو ممثلـــه عـــن المنشـــأة بالغرامـــة ال تقـــل عـــن 

نهم الجریمـــة وتضـــاعف فـــي حالـــة أال الواقـــع فـــي شـــجنیـــه وتتعـــدد الغرامـــة بتعـــدد العّمـــ 1000

  .العود

  .الجرائم المتعلقة بعدم التزام المستخدم :المطلب الثاني

لتــزام بــاألمور الجبهــا المشــرع علــى صــاحب العمــل التقییــد والتزامــات القانونیــة التــي أو المــن ا

من خالل إعداده للوثائق المطلوبـة، وكـذا مسـكه للـدفاتر والسـجالت، وهـذه االلتزامـات اإلداریة 

ٕاظهــــار حســــن نیــــة و ، )مفــــتش العمــــل( مــــن الجهــــات المختصــــةالرقابــــة  تســــهل مهمــــة اإلداریــــة

بـأي شـكل مـن األشـكال، ویعبـر كـذلك عـن  من عدم إسـتغالله لألطفـال فـي التشـغیل المستخدم

التزام صاحب العمل بتنفیذ التزماته كاملة تجاه الطفل العامل خاصة في موضوع األجـرة التـي 

                                                           
  .11-90قانون رقم من  29 المادة1
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ونمیـز فـي هـذه الجـرائم بـین جریمـة االمتنـاع عـن إعـداد . تعد سببًا رئیسًا في دافع عمل الطفـل

  ).رع الثانيالف(  ، وعدم دفع أجرة الطفل)الفرع األول(وثائق الطفل 

  .االمتناع عن إعداد وثائق الطفل یمةجر : الفرع األول

هذه الجریمة من الجرائم التي تشكل تخلي مـن المسـتخدم عـن تقییـده بـاألمور التنظیمیـة فقـد 

 67مــن قــانون العمــل المصــري التــي تقابلهــا المــادة  98ضــبطها المشــرع المصــري فــي المــادة 

 68مــن قــانون العمــل المصــري التــي تقابلهــا المــادة  102مــن قــانون الطفــل المصــري، والمــادة 

مـن قـانون العمـل  98من قانون الطفل المصري، ومن االلتزامات المنصوص علیه في المـادة 

المصري هو منح صاحب العمل وجوبـًا بطاقـة هویـة تحمـل صـورة الطفـل المسـتخدم لدیـه دون 

ا بغیــة إثبــات هویــة الطفــل عامــًا تكــون معتمــدة  مــن طــرف مكتــب القــوى العاملــة وهــذ 16ســن 

  :من قانون العمل تكمن 102العامل، أما باقي االلتزامات المشار إلیها في المادة 

تعلیــق فــي مكــان ظــاهر نســخة مــن األحكــام المنصــوص علیهــا فــي الفصــل الثالــث  -1

  .من الباب السادس من قانون العمل

  . لألطفال العاملینإبالغ للجهات اإلداریة بكشف ساعات العمل وفترات الراحة  -2

تبلیـــغ الجهـــات اإلداریـــة بأســـماء األطفـــال العـــاملین واألعمـــال الموكلـــة لهـــم وأســـماء -3

  . األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم

  أمـــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد نـــص علـــى ثلـــة مـــن  االلتزامـــات اإلداریـــة والتنظیمیـــة الملـــزم بهـــا

یحــدد التنظــیم قصــد تطبیــق هــذا "بقولهــا مــن قــانون العمــل  156وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

القــانون الــدفاتر والســـجالت الخاصــة التـــي یلــزم بهـــا كــل مســـتخدم كمــا یحـــدد مضــمونها، یقـــدم 

قد تمت اإلشـارة  الدفاتر والسجالتهذه و  ،"1المستخدم هذه السجالت كلما یطلبها مفتش العمل

   .كل مراقبةحیث یلتزم صاحب العمل بتقدیم هذه السجالت عند  إلیهم سابقًا،

  

                                                           
1
  .السالف الذكر 11-90قانون رقم من  156لمادة ا
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  .الركن المادي لجریمة االمتناع عن إعداد وثائق الطفل: البند األول

مــات اإلداریــة التز البابالقیــام متنــاع االتقــوم هــذه الجریمــة علــى الســلوك الســلبي النــاجم عــن  

وفــي  ،مــن قــانون العمــل المصــري 102و 98المنصــوص علیهــا فــي التشــریع المصــري مــادة 

  .مل الجزائريمن قانون الع 156المادة 

   .الركن المعنوي لجریمة االمتناع عن إعداد وثائق الطفل: البند الثاني

العلــم واإلرادة بكافــة  علــى الــذي یقــوم یشــترط فــي هــذه الجریمــة تــوافر القصــد الجنــائي العــام

أمــا  ،لــى الســلوك اإلجرامــي والنتیجــة اإلجرامیــة أو قبولهــاإتجــاه اإلرادة اعناصــر الجریمــة مــع 

نائي الخاص هو القائم علـى العلـم واإلرادة  اللـذان ال ینصـرفان الـى أركـان الجریمـة القصد الج

، وعلیـه فـي هـذه الجریمـة 1وٕانما ینصرفان الى وقـائع أخـرى ال تـدخل  ضـمن عناصـر الجریمـة

  . 2متناع عن إعداد الوثائق الخاصة بالطفلالایقوم القصد الجنائي العام على 

   .متناع عن إعداد وثائق الطفلجزاء جریمة اال: البند الثالث

نص المشرع المصـري فـي قـانون العمـل علـى تطبیـق العقوبـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

تتعـــدد ، إال أنـــه ال جنیـــه 1000جنیـــه وال تتجـــاوز  500ال تقـــل عـــن  بـــدفع غرامـــة مالیـــة 248

أمـــا . دفـــي حالـــة العـــو الغرامـــة  وتضـــاعف، 3نهم الجریمـــةأالغرامـــة بتعـــدد العمـــال الواقـــع فـــي شـــ

التشریع الجزائري، فقد نص على معاقبة كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجالت المـذكورة فـي 

     ، وعــــــدم تقــــــدیمها لمفــــــتش العمــــــل عنــــــد كــــــل مراقبــــــة بغرامــــــة مالیــــــة تتــــــراوح مــــــن156المــــــادة 

                                                           
  .417 ، صالمرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي، 1
  .167 فاطمة بحري، المرجع السابق، ص2
عمـال الحكمـة مـن تعـدد الغرامـات تكـون مفهومـة فـي حالـة الحقـوق الفردیـة لل" :المصـریة بـــــــــــــ لـنقضوهذا ما فسـرته محكمـة ا3

لتزام التنظیمي فإنه شامل للجمیـع وال یمكـن ، وذلك عكس االحتى یهتم صاحب العمل بعدم التوسع في عدد ضحایا المخالفة

قصــره علــى فریــق مــن العمــال فضــًال عــن نقاهــة الضــرر عــن المخالفــة، بــل وربمــا لــم یحــدث  هــذا الضــرر فهــو مجــرد تنظــیم 

  .234-233ص د الغفار یونس، المرجع السابق،صالح رزق عب: رظنا ،"حتیاط للطوارئاورقابة و 
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ـــــــدج وتشــــــدد العقوبــــــة فــــــي حالــــــة العــــــود م 20000دج إلــــــى  10000 دج إلــــــى  40000ن ـــ

   .1دج 50000

   .جریمة عدم دفع أجرة الطفل: لثانيالفرع ا

تفـاق یلتـزم العامـل بمقتضـاه أن یعمـل تحـت إدارة وٕاشـراف ا" :بأنـه یعرف عقد العمل الفردي

العامـل  ثالثة عناصر إذن فالعناصر األساسیة المكونة للعقد هي 2"صاحب العمل مقابل أجرة

العمل ویجد سـببه فـي  محل التزام صاحب"بأنه ، ویعرف كذلك األجر وصاحب العمل واألجرة

ومــن المتعــارف  ،3"رجــا اللتــزام األمحــل التــزام العامــل وهــو أداء العمــل فیكــون كــل منهمــا ســببً 

علیــه أن األجــر یكــون عــادة مقابــل نقــدي، وعلیــه فحســب المشــرع الجزائــري الــذي تطــرق إلــى  

ل مســألة األجــر  فــي قــانون العمــل مــن خــالل تبینــه لحــق العامــل فــي أجــر یتناســب مــع العمــ

ـــــة لألجـــــر4المـــــؤدى ـــــى العناصـــــر المكون ـــــى تطرقـــــه إل األجـــــر األساســـــي : وهـــــي 5، إضـــــافة إل

، ومـــا یؤخـــذ علـــى المشـــرع 6التعویضـــات، العـــالوات ویجـــب تحدیـــد األجـــر بقـــیم نقدیـــة محضـــة

ــنفس  الجزائــري فــي عــدم تطرقــه إلــى عنصــر األجــر بالنســبة  للطفــل العامــل، وتركــه یخضــع ل

  .  امل البالغ في هذا الشأناألحكام العامة التي تسري على الع

: لألجـر بــــــــــــ المادة األولى من قـانون العمـل علـى تعریفـهفي أما المشرع المصري فقد نص 

، وقـــد ألـــزم  7"ثابتـــًا كـــان أو متغیـــرًا نقـــداً أو عینـــًا  عملـــهكـــل مـــا یحصـــل علیـــه العامـــل لقـــاء " 

كافأتـه وجمیـع مسـتحقاته ویعـد صاحب العمل أن یسلم الطفل شخصیًا أو أحد والدیه أجره أو م

  . 8هذا التسلیم  بمثابة براءة لذمة  صاحب العمل

                                                           
 2017دیســمبر  27المــؤرخ فــي  11-17 مــن قــانون رقــم 99والمعدلــة حســب المــادة  11-90مــن قــانون رقــم  154لمــادة ا1

  .2017دیسمبر  28، المؤرخة في 76، جریدة رسمیة عدد 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 

  .63ص، المرجع السابقبدري الناصري، سلیمان 2
  .116 صالمرجع نفسه، 3
  . 11-90من قانون رقم  80لمادة ا4
  .نفس القانونمن  81لمادة ا5
   .نفس القانونمن  85لمادة ا6
  .2003لسنة  12رقم من قانون  01المادة 7
  .من نفس القانون 69 المادة8
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   .الركن المادي لجریمة عدم دفع أجرة الطفل: البند األول

متنـاع عـن تقـدیم اتعد هذه الجریمة من الجرائم الشكلیة التي تقوم على مجـرد عـدم تقـدیم أو 

یقوم علـى عـدم التنفیـذ، ومـا  سلوك سلبي وهذا السلوك الممارس هو ، 1األجر للطفل أو ممثله

علــى تســلیم األجــرة أو المكافــأة أو أي مســتحق  حــرصأشــرنا إلیــه ســلفًا أن المشــرع المصــري  

للطفل أو والدیه، بینما المشرع الجزائـري لـم یتطـرق إلـى كیفیـة تسـلیم أجـرة الطفـل العامـل، ممـا 

  .البالغ في مسألة تقاضي األجرةیحیلنا إلى تطبیق نفس اإلجراءات التي یخضع لها العامل 

  .الركن المعنوي لجریمة عدم دفع أجرة الطفل: البند الثاني

بمــا أن هــذه الجریمــة مــن الجــرائم الشــكلیة التــي تتحقــق بمجــرد الفعــل دون النظــر لحــدوث  

الـذي تنصـرف فیـه إرادة الجـاني إلـى  جنائیـاً  جریمة أم ال، فمن المؤكد أن قیامها یتطلب قصداً 

   .2لوك دون أن یشوبه عیب من عیوب اإلرادةهذا الس

  .جزاء جریمة عدم دفع أجرة الطفل: البند الثالث

   جنیــــه وال تتجــــاوز 100نــــص المشــــرع المصــــري علــــى عقوبــــة الغرامــــة التــــي ال تقــــل عــــن  

ال التــي وقعــت بشــأنهم الجریمــة وتضــاعف الغرامــة فــي جنیــه وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العّمــ 500

من قانون العمـل بعقوبـة  الغرامـة  150المشرع الجزائري فقد نص في المادة ، أما 3حالة العود

اســتحقاقه  فــي أجــلدج عــن كــل مخالفــة لعــدم تســدید المرتــب  20000دج إلــى  10000مــن 

وتضاعف العقوبـة بحسـب عـدد العمـال المعنیـین، وتشـدد العقوبـة فـي حالـة العـود بالغرامـة مـن 

أشهــــــر إلــى  03ال المعنیــین و بــالحبس مــن دج بحســب عــدد العمــ 50000دج إلــى  40000

المعدلـــة بقـــانون المالیـــة  149،  ونصـــت المـــادة 4أشـــهر أو بإحـــدى هـــاتین العقـــوبتین فقـــط 06

ــــي  ــــه كــــل "  2015التكمیل ــــي التشــــریع المعمــــول ب ــــواردة ف دون اإلخــــالل باألحكــــام األخــــرى ال

                                                           
  .236ص صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق،1
  .175، المرجع السابق، صفاطمة بحري2
  .03/12رقم  من قانون العمل المصري 247 المادة 3
 2017دیســمبر  27المــؤرخ فــي  11-17مــن قــانون رقــم  99والمعدلــة حســب المــادة  11-90مــن قــانون رقــم  150 لمــادةا4

  .2018المتضمن قانون المالیة لسنة 
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 و األجــر المحــدد فــيمســتخدم یــدفع لعامــل أجــرًا یقــل عــن األجــر الــوطني األدنــى المضــمون أ

دج  10000اإلتفاقیــة الجماعیــة أو االتفــاق الجمــاعي للعمــل یعاقــب بغرامــة مالیــة تتــراوح مــن 

وفـي حالـة العـود تتـراوح الغرامـة . دج وتضاعف العقوبة حسـب عـدد المخالفـات 20000إلى  

  ".دج وتضاعف حسب عدد العّمال المعنیین 50000دج إلى  20000المالیة من 

وضـــع حـــًدا للـــدعوى الجنائیـــة المباشـــرة ضـــد شـــارة إلیـــه أن المشـــرع الجزائـــري ومـــا تجـــدر اإل

المســـتخدم فــــي جــــرائم العمــــل عــــن طریــــق تقــــدیم غرامــــة صــــلح  تســــاوي الحــــد األدنــــى للغرامــــة 

  1المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون وهــذه الغرامــة ال تنفــي طــابع العــود فــي المخالفــة المتكــررة

جراءات الصلح في المخالفات في قانون اإلجراءات الجزائیـة تطرق المشرع الجزائري إلى إ وقد

في الفصل الثاني في الحكم في مواد المخالفات القسم األول في غرامة الصلح في المخالفـات 

حیــث تقــوم النیابــة العامــة بإخطــار المخــالف عــن طریــق محضــر مثبــت بــدفع مبلــغ مــالي علــى 

ة المقـررة فـي المخالفـة وترسـل النیابـة العامـة سبیل غرامة صلح ال یقل عن الحد األدنى للعقوب

یومــــًا رســــالة موصــــي علیهــــا إلــــى المخــــالف تتضــــمن مــــوطن ومحــــل ارتكــــاب  15فــــي خــــالل 

المخالفـــة وتاریخهـــا وســـببها والـــنص القـــانوني المطبـــق بشـــأنها ومقـــدار غرامـــة الصـــلح والمهـــل 

غــه بــدفع المقــدار یومــًا مــن تبلی 30ســتالم المخــالف هــذا الخطــاب یمهــل اوطــرق الــدفع، وبعــد 

غرامة الصلح المحدد دفعة واحدة  نقدًا أو بحوالة بریدیة لدى المحصـل مقـر سـكناه أو المكـان 

رتكــب فیــه المخالفــة ویجــب أن یســلم اإلخطــار إلــى المحصــل  فــي جمیــع األحــوال تأییــدا االــذي 

صــول فــي حالــة عــدم و و  ،أیــام 10للــدفع حیــث یلتــزم المحصــل بتبلیــغ النیابــة بالــدفع فــي اجــل 

الف اإلخطـــار یكلـــف َخـــســـتالم المُ ایومـــًا مـــن تـــاریخ  45جـــل أالتبلیـــغ إلـــى النیابـــة العامـــة فـــي 

الف لغرامــــة الصــــلح تســــیر َخــــفــــي حالــــة عــــدم دفــــع المُ و  لف بالحضــــور أمــــام المحكمــــة،اَخــــالمُ 

لجـــوء إلـــى تطبیـــق غرامـــة الصـــلح فـــي األحـــوال ال یمكـــن الّ و  ،2المحكمـــة فـــي إجـــراءات الـــدعوى

  :التالیة

                                                           
  .11-90قانون رقم من  155المادة 1

 ة ـالــــذي یتضــــمن قــــانون اإلجــــراءات الجزائیــــ ،08/06/1966ي ، المــــؤرخ فــــ155-66األمــــر رقــــممــــن  390-381المــــادة 2

  .1966یونیو  10،الصادرة بتاریخ 48الجریدة الرسمیة عدد
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نــت المخالفــة المحــرر ضــد المخــالف توجــب تطبیــق جــزاء غیــر الجــزاء المــالي إذا كا -

 .أو لتعویض األضرار الالحقة باألشخاص أو األشیاء أو لعقوبات تتعلق بالعود

 .إذا كان ثمة تحقیق قضائي -

 . إذا اثبت المحضر للمخالف أكثر من مخالفتین -

 1.إذا نص التشریع على استبعاد غرامة الصلح -

لجزائــري كــذلك علــى إمكانیــة وضــع حــد للمتابعــة الجزائیــة عــن طریــق ممارســة ونــص المشــرع ا

نــص علــى   الــذي 2015یولیــو  23مــؤرخ فــي  02-15مــر رقــم األإجــراءات الوســاطة حســب 

تمكین وكیـل الجمهوریـة مـن إجـراء الوسـاطة  بمبـادرة منـه أو بطلـب مـن الضـحیة أو المشـتكي 

الضـحیة والمشـتكي بـإجراء  مـن ي ذلـك قبـول كـلویشـترط فـ ،منه قبل إجـراء أي متابعـة جزائیـة

وقـــد حصـــر المشـــرع إجـــراءات الوســـاطة فـــي مـــواد الجـــنح فقـــط وهـــي جـــرائم الســـب  ،الوســـاطة

متنـــاع العتـــداء علـــى الحیـــاة الخاصـــة والتهدیـــد والوشـــایة الكاذبـــة وتـــرك األســـرة واالوالقـــذف وا

علــى أمــوال اإلرث قبــل ســتیالء بطریــق الغــش الالعمــدي عــن تقــدیم النفقــة وعــدم تســلیم طفــل وا

قســـمتها أو علـــى أشـــیاء مشـــتركة أو أمـــوال الشـــركة وٕاصـــدار شـــیك بـــدون رصـــید والتخریـــب أو 

اإلتـالف العمــدي ألمــوال الغیــر وجـنح الضــرب والخــروج غیــر العمدیـة والعمدیــة المرتكبــة بــدون 

اصـیل ستعمال السالح وجرائم التعـدي علـى الملكیـة العقاریـة والمحاسبق اإلصرار والترصد أو 

ســتهالك مــأكوالت أو مشــروبات أو االســتفادة مــن خــدمات االزراعیــة والرعــي فــي ملــك الغیــر و 

وقـد أجــاز المشـرع ممارســة إجـراء الوســاطة علـى جمیــع المخالفــات  ،أخـرى عــن طریـق التحایــل

تم الوسـاطة تـعتبار جرائم العمل كلها مخالفات فیمكن تطبیق إجراءات الوساطة في ذلـك، و وبا

یتضــمن هویــة وعنــوان األطــراف وعرضــًا مــوجزًا عــن األفعــال وتــاریخ ومكــان  بتحریــر محضــر

تفـاق وكیـل الجمهوریـة وأمـین الضـبط الویمضى هـذا ا ،تفاق وآجال تنفیذهالوقوعها ومضمون ا

تفاق بالخصوص إعادة الحال إلى مـا كـان الوتسلم نسخة لكل طرف ویتناول هذا ا ،واألطراف

ویعــد محضــر  ،تفــاق غیــر مخــالف للقــانونالضــرر، كــل علیــه، وتعــویض مــالي أو عینــي عــن ا

                                                           
  .السالف الذكر 155-66األمر رقممن  391المادة 1
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ذا لــم ینفــذ إ تفــاق الوســاطة ســندًا تنفیــذیًا ال یجــوز الطعــن فیــه بــأي طریــق مــن طــرق الطعــن و ا

  .1تفاق الوساطة في اآلجال المحددة یتخذ ما یراه مناسبًا من إجراءات المتابعةا

یعاقـب " :علـى 139ادتـه م الطفـل الجزائـري فـيحمایـة فقـد نـص قـانون  ،وعلى وجه العموم

ــــــــالحبس مــــــــن ســــــــنة  ــــــــالث ) 01(ب ــــــــى ث ــــــــى 50000ســــــــنوات وبغرامــــــــة مــــــــن ) 03(إل       دج إل

عنــدما یكــون الفاعــل أحــد  تضــاعف العقوبــة. إقتصــادیاً دج، كــل مــن یســتغل الطفــل  100000

، وفــي نفــس الشــأن فقــد نــص المشــرع المصــري مــن "2أصــول الطفــل أو المســؤول عــن رعایتــه

فـــي الفصـــل " رعایـــة الطفـــل العامـــل واألم العاملـــة"فـــي البـــاب الخـــامس  قـــانون الطفـــل المصـــري

یعاقــب  كــل مــن یخــالف أحكــام :  "منــه علــى 74فــي المــادة " فــي رعایــة الطفــل العامــل" األول

. البــاب الخــامس مــن هــذا القــانون بغرامــة ال تقــل عــن مائــة جنیــه وال تزیــد عــن خمســمائة جنیــه

قعــت فــي شــأنهم المخالفــة، وفــي حالــة العــود تُــزاد العقوبــة وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العمــال الــذین و 

  . 3"بمقدار المثل وال یجوز وقف تنفیذها

 

                                                           
 8مكـرر37 ،7مكـرر 6،37مكـرر37، 5مكرر37، 4مكرر37، 3مكرر  37 ،2مكرر 37، 1مكرر37، مكرر 37المادة 1

 یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم م، الذي08/06/1966، المؤرخ في 155-66ر رقماألممن  9مكرر 37

  .2015یو لیو  23 في مؤرخة ،40الجریدة الرسمیة عدد ،2015یولیو 23مؤرخ في  02-15باألمر رقم 

  .السالف الذكر 12-15من قانون رقم  139المادة  2
  .السالف الذكر 1996لسنة  12من قانون رقم  74 المادة 3
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نطـاق عالقـات  ي خـارجاإلقتصـاد اإلسـتغاللالحمایة الموضوعیة للطفل مـن : الفصل الثاني

  .العمل

 إلقتصــاديا اإلسـتغاللالحمایــة الموضـوعیة للطفـل مـن  إلـىتطـرق فـي الفصـل األول البعـد 

األطفـال سـواٌء علـى مسـتوى  لعمـلفـي التنظـیم القـانوني  اإلسترسـالو  في نطاق عالقـات العمـل

تعرض فـــي هـــذا ســـأ، والمقارنـــة علـــى مســـتوى القـــوانین الوطنیـــةو  ،اإلتفاقیـــات الدولیـــة واإلقلیمیـــة

 تشـكلاألعمال التي للطفل في نطاق  یةموضوعالحمایة الق اآلخر من شّ ال الفصل الثاني إلى

، وفـي عمـل األطفـالبأسـوأ أشـكال  1999لسـنة  182رقم  إلتفاقیةا عبرت عنها جرائم إنسانیة

وأ سـالتـي حـددت أالثالثـة  هـذه اإلتفاقیـة فـي مادتهـا تحلیـل مضـمونواعتمادًا علـى   هذا الصدد

  :والتي عّددتها في أربعة نقاط هي ،1أشكال عمل األطفال

 ؛كافة أشكال الرق  أو الممارسات الشبیهة بالرق -1

 ؛أعمال الدعارة و إنتاج األعمال اإلباحیة أو أداء العروض اإلباحیة -2

 ؛مزاولة أنشطة غیر مشروعة -3

  .1822رقم ة اإلتفاقیالملحقة بهذه  190األعمال الخطرة والتي حددتها التوصیة رقم  -4

أهـم الجـرائم التـي معرجًا علـى  تيفي دراس يساسأالنقاط األربعة مرجعًا  هذه خذ منتّ سأ

 اإلقتصـــادي اإلســـتغالل، مــن خـــالل معالجــة مباشــر وغیـــر مباشــر للطفـــل ســـتغالالً إتشــكل 

أعمـال ل فـي اطفـألسـتغالل اإ ثـم ،)المبحـث األول( هةفي الرق والممارسـات الشـبی لألطفال

   .)المبحث الثاني( غیر المشروعة باحیة واألعمال الدعارة واإل

  

                                                           
 أنها حازت على إجمـاع وتصـدیق الـدول علیهـاتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال إما یمیز 1

 :نظــراســتغاللهم جنســیًا، إ تخــاذ إجــراءات بضــرورة منــع بیــع األطفــال و ایؤكــد التوافــق الــدولي حــول ممــا بــوتیرة هائلــة الســرعة 

رسـالة  ،-دراسـة مقارنـة -سـتغالل الجنسـيإلعتـداءات واإل، الحمایة الجنائیة لعرض الطفـل مـن ادىاهللا جاسم المهنمحمد عبد

  .115ص  ،)ج.س.د(كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي،
قتصــادي فــي نطــاق الحمایــة الموضــوعیة للطفــل مــن اإلســتغالل اإلالخــاص ب األولفــي الفصــل  معالجتهــا تتمــ النقطــة ههــذ2

  .89 – 88، وص86 - 84، ص 77 -76عالقات العمل ص 
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  .بهاإلستغالل اإلقتصادي لألطفال في الرق والممارسات الشبیهة : األول بحثالم

عَرفــت البشــریة الــرق قــدیمًا عبــر مختلــف العصــور جــّراء الحــروب والصــراعات التــي كانــت  

قلیمیــة والتشــریعات الوطنیــة تســود بــین الشــعوب آنــذاك، وبعــد سلســلة مــن المواثیــق الدولیــة واإل

ظـن المجتمـع الـدولي أنــه قـد قضـى علـى الــرق والممارسـات الشـبیهة لـه، لیظهــر هـذا الـرق فــي 

إلــى تطرق فــي هــذا المبحــث ســأ شــكل جدیــد وباســم جدیــد وبأســالیب متطــورة، وبنــاًء علــى ذلــك 

ة بــه حــدیثًا والــرق والممارســات الشــبیه ،)المطلــب األول(الــرق والممارســات الشــبیهة بــه قــدیمًا 

  .)المطلب الثاني(

  :قدیماً  بهالممارسات الشبیهة الرق و : األول المطلب

ــــة المواثیـــق الدولیـــة تناولـــت عدیـــد  الـــرق والممارســـات الشـــبیهة بـــه فـــي شـــكل إتفاقیـــات دولـــیـــ

تناولـــت الـــرق وتجـــارة الرقیـــق والممارســـات الشـــبیهة بـــه، وكـــذا األعمـــال التـــي تشـــكل بطبیعتهـــا 

فـــي مواجهـــة الـــرق أو یـــه ســـأتعرض فـــي هـــذا المطلـــب ألهـــم اإلتفاقیـــات الدولیـــة اســـترقاق، وعل

المواثیــق الدولیــة فــي مواجهــة العمــل وكــذا  ،)الفــرع األول( ســترقاق والممارســات الشــبیهة بــهإلا

 التجنید القسري لألطفـال فـي ظـل النزاعـات المسـلحةأیضًا و  ،)الفرع الثاني( الجبري أو القسري

  .)الفرع الثالث(

  . سترقاق والممارسات الشبیهة بهإلا الدولیة في مواجهة الرق أو إلتفاقیاتا: رع األولالف

عبــــر مختلــــف العصــــور، نتیجــــة للحــــروب  بــــهعرفــــت البشــــریة الــــرق والممارســــات الشــــبیهة 

 في بدایات األمر، ثم تطورت هذه الصراعات لتصـبح بـین والصراعات التي كانت بین القبائل

الــذي كــان أحــد األســباب الرئیســة فــي  فــي الحــروب ا یســمى باألســرفظهــر مــ فیمــا بعــد، ولالــدّ 

التــي كــان لهــا دور  وقــد انتشــر الــرق  فــي العــالم  باســم الــدین وبمباركــة الكنیســة ظهــور الــرق،

حیث أثبتت الدراسات التاریخیة أن الـدول األوروبیـة، وعلـى رأسـها بریطانیـا  فعال  في انتشاره،

  .1عادها وأهدافهاأول من مارست تجارة الرق بكل أب

                                                           
التــداعیات الــرؤى اإلســتراتیجیة  ،تجــار فــي البشــر كجریمــة منظمــة عــابرة للحــدود بــین األســبابإلحامــد ســید محمــد حامــد، ا1

  .10-09ص ، 2013 المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة،
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جملـــة مـــن إلـــى  ىدعـــ ذيالـــ 1948لحقـــوق اإلنســـان لســـنة العـــالمي  ظهـــور اإلعـــالنومـــع  

ف رثهـا غیـر المشـرّ إمـن  فشـیئاً  بـدأت البشـریة تـتخلص شـیئاً حینها  ،المبادئ اإلنسانیة والحقوق

 ومـن أهـم هـذهتفاقیـات فـي هـذا المجـال، إللعدیـد مـن اكان المجتمـع الـدولي قـد عقـد ا بعدما أن

الخاصــة بــالرق لســنة  تفاقیــةإلســترقاق االمواجهــة الــرق أو اضــرورة  إلــىالتــي نــادت اإلتفاقیــات 

 إلتفاقیــــــةا، و ) البنــــــد األول(1953دیســــــمبر  07معدلــــــة بــــــالبروتوكول المحــــــرر فــــــي ال 1926

البنـد ( 1956 لسنة التكمیلیة إلبطال الرق وتجارة الرقیق واألعراف والممارسات الشبیهة بالرق

ـــاني ـــة) الث ـــرإ باألشـــخاص و  اإلتجـــارحظـــر  ، وٕاتفاقی ـــد ( 1949 لســـنة ســـتغالل دعـــارة  الغی البن

 .)الثالث

 07 المـؤرخ فـي معدلـة بـالبروتوكولال 1926تفاقیة الخاصة بـالرق  لسـنة اإل  :البند األول

  .19531دیسمبر 

هو حالة أو وضع أي شخص تمارس علیه السلطات الناجمة عـن حـق " : بأنه الرق عرفُ یُ 

إذًا فــالرق هــو بمثابـــة أن یصــبح اإلنســان أحــد الممتلكــات المادیـــة . "2كلهــا أو بعضــها الملكیــة

  . إلنسان آخر، وهذا األمر ال یقبله العقل وال الدین

سـر شــخص أتشــمل جمیـع األفعــال التـي ینطـوي علیهــا "  :بأنهـا تجــارة الرقیـقعـرف كـذلك تو 

وجمیـــع األفعـــال التـــي  ،رقیـــق إلـــىقصـــد تحویلـــه علـــى أو التخلـــي عنـــه للغیـــر  ازهجـــحتامـــا أو 

وجمیع أفعال التخلـي بیعـًا أو مبادلـة عـن  ،از رقیق ما بغیة بیعه أو مبادلتهجحتاینطوي علیها 

  .3"أو نقل لهم لرقیقابتجار إعمومًا أي وكذلك  ،ازه على قصد بیعه أو مبادلتهجحتارقیق تم 

  

                                                           
ـــ ،07/07/1953عتمـــدت فـــي ا1 ـــت حی ـــاذ فـــي ودخل ــــالجزائ إلیهـــانضـــمت او  ،07/07/1955ز النف  11/09/1963ر فـــي ــــ

  .14/09/1963مؤرخة في ال ،66عدد ال، للجمهوریة الجزائریة رسمیةالجریدة ال
 09/03/1927ودخلـت حیـز النفـاذ فـي ، 25/09/1926تفاقیة الخاصـة بـالرق الموقعـة فـي جنیـف فـي إلمن ا 01المادة  2

  24/01/2018: ، تـاریخ اإلطـالع www.hrlibrary.umn.edu:یسـوتا مكتبـة حقـوق اإلنسـانموقـع جامعـة من متـاح علـى

وبـــدأ نفـــاذ  ،1953دیســـمبر  07المتحـــدة بنیویـــورك فـــي  األمـــمتفاقیـــة بـــالبروتوكول المحـــرر فـــي  إلوقـــد عـــدلت هـــذه ا، 9:53

  .1955یولیو 07لة في تفاقیة المعدّ إلا
  .نفس اإلتفاقیةمن  01المادة  :نظرأ3
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التـــي تشـــمل عملیـــات وتبعـــًا لهـــذا التعریـــف، فـــإن تجـــارة الرقیـــق تـــدخل فـــي ضـــمن الحـــاالت 

اَألســر الناجمــة عــن الحــروب،  أو حــاالت التخلــي عــن شــخص لصــالح شــخص بغیــة تحویلــه 

  .  إلى عبد أو مبادلته أو بیعه، وعمومًا تعد تجارة الرقیق حاالت اإلتجار والنقل

دت مفهــوم للــرق بعــدما عرفــت وحــدّ   تفاقیــةومــن النقــاط األساســیة التــي دعــت إلیهــا هــذه اإل

ــــدول األطــــراف وتجــــارة الرق ــــق فــــي المــــادة األولــــى، تضــــمنت المــــادة الثانیــــة بتعهــــد جمیــــع ال ی

ــ وكــذا  ،بــالرقیق والعقــاب علیــه اإلتجــارتخاذ جمیــع اإلجــراءات الضــروریة  لمنــع ـاالمتعاقــدون ب

  .العمل سریعًا على القضاء علیه وعلى جمیع صوره بالسرعة الممكنة

 اوٕانزالهم في میاههـ الرقیقومكافحة شحن  على منع اً مَ دُ قُ عمل الدول األعضاء  إلىإضافة 

تبـادل المســاعدات  إلــى تفاقیـة، ودعــت هـذه اإل1ااإلقلیمیـة وعلـى جمیــع السـفن التـي ترفــع علمهـ

وأكــدت   ضــرورة ، 2هـدف القضــاء علـى الــرق وتجــارة الـرق إلــىبـین الــدول األطـراف للوصــول 

ــــدابیر الضــــروریة ا ــــىأو عمــــل الســــخرة دون تحــــول العمــــل القســــري  لو للحــــتخــــاذ جمیــــع الت   إل

العمــــل القســــري أو عمــــل الســــخرة إال  إلــــىجــــوء ال یــــتم اللّ  نوأ ،ظــــروف تماثــــل ظــــروف الــــرق

ال  جر مناسب ودون إجبار العّمـأستثنائي في جمیع األحوال لقاء األغراض عامة على أساس 

  .3مكان إقامتهم المعتاد عنعلى الرحیل 

التــدابیر مــم المتحــدة، حیــث كــان مــن عصــبة األ كنــفوننــوه أن هــذه اإلتفاقیــة صــیغت فــي 

للقیــام بدراســة كــل مــا یصــل  1924ســنة " لجنــة الــرق"  ئهانشــاإب هــذه العصــبةالتــي قامــت بهــا 

ستشـاریة االاللجنة " أنشأت العصبة  1931سبتمبر 25وفي ،للعصبة من معلومات حول الرق

  .4ستشاریة  للعصبة لمكافحة شتى أنواع الرقالتقوم مقام هیئة " للرق

أهـدافها فـي وضـعت أنهـا  ،1926الخاصـة بـالرق لسـنة  إلتفاقیـةا لیه مـا یمكـن قولـه عـنعو 

تخــاذ الــدول األعضــاء اوهــذا ب ،القضــاء  الكامــل علــى الــرق وتجــارة الــرق وجمیــع صــور الــرق

وكـــذا مكافحـــة نقـــل وشـــحن  ،جمیـــع التـــدابیر الضـــروریة للقضـــاء علـــى الـــرق بالســـرعة الممكنـــة

                                                           
  .1926تفاقیة الرق لسنة إمن  03دة الما1
  .نفس اإلتفاقیةمن  04المادة 2
  .نفس اإلتفاقیةمن  05 لمادةا3
  .81-80 ص ،المرجع السابق صالح رزق عبد الغفار یونس،4
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علـــى تبـــادل المعلومـــات والمســـاعدات بـــین الـــدول  إلتفاقیــةدت هـــذه اوقـــد أكـــ، بـــرًا وبحـــراً  الرقیــق

العمــل القســري أو  إلــىجــوء  اللّ إلــى عــدم یضــًا أوقــد دعــت  ،األعضــاء لتحقیــق الهــدف المنشــود

وأن ال تماثـل هـذه األعمـال ظـروف تماثـل ظـروف  ،سـتثنائیةاعمل السخرة إال ألغراض عامـة 

  . الرق

تعـدیًال ببروتوكـول المحـرر فـي  تفاقیـةعرفـت هـذه اإلثانیة، ویذكر أنه بعد الحرب العالمیة ال

 1955ســنة یولیــو  07حیــز النفــاذ فــي دخــل  الــذيو  ،1953دیســمبر  07 یــوماألمــم المتحــدة 

مـــن المفیـــد أن تواصـــل األمـــم المتحـــدة الوظـــائف   ومـــا جـــاء فـــي دیباجـــة هـــذا البروتوكـــول أنـــه

برز ما جاء في هـذا البروتوكـول أو  ،تحدةعصبة األمم الم إلىوالواجبات التي كانت قد أوكلت 

األمــین العــام " بعبــارة" األمــین العــام لعصــبة األمــم" ســتبدال عبــارة اوهــو  تفاقیــةلتعــدیل هــذه اإل

محكمـة العـدل  "بعبـارة" المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي " ستبدال عبارة ا، وكذا 1"لألمم المتحدة

  .2"الدولیة

كنـف  فـيتنشـط التـي كانـت المراكز والهیئـات صطلحات ملإذن فهذا البروتوكول هو تحیین 

  .المتحدة عصبة األمم

التكمیلیة إلبطال الرق وتجارة الرقیق واألعـراف والممارسـات الشـبیهة  تفاقیةاإل  :البند الثاني

  :19563بالرق 

إال أن هنالـــك   ،1926الخاصـــة بـــالرق لســـنة  إلتفاقیـــةبـــالرغم مـــن تحدیـــد تجـــارة  الـــرق فـــي ا

ـــم تـــنص علیهـــا هـــذه المما بعـــض  رســـات واألعـــراف فـــي العدیـــد مـــن دول العـــالم تشـــبه الـــرق ل

 إتفاقیـة كـان الزمـًا إلبـراموبالتـالي   ،4التي لـم تأخـذ فـي االعتبـار جمیـع مشـاكل الـرق  تفاقیةاإل

التكمیلیــة إلبطــال الــرق  إتفاقیــةوهــذا مــا كــان فــي  ،تكمیلیــة لحظــر هــذه الممارســات واألعــراف

  .1956بریل أ 30راف والممارسات الشبیهة بالرق في وتجارة الرقیق واألع

                                                           
  .1953دیسمبر  07من البروتوكول المحرر في  07 لمادةا1
  .البروتوكولنفس من  08المادة 2
 240-63بموجب المرسوم الجزائر  إلیهانضمت ا، و 30/04/1957النفاذ في ودخلت حیز  ،07/09/1956عتمدت في ا3

  .14/09/1963مؤرخة في ، ال 66 عددال للجمهوریة الجزائریة، رسمیةالجریدة ال، 11/09/1963في المؤرخ 
4
Renée Bridel, Le trafic des enfants, Nouvelles Questions Féministes, No. 8, FEMINISIME INTERNATIONAL: 

RESEAU CONTRE L’ESCLAVAGE SEXUEL (HIVER 1984), p107, Published by: Nouvelles Questions 
Féministes & Questions Feministes and Éditions Antipodes 
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وكــذا اإلعــالن  ،هِ مــن إیمانهــا فــي كرامــة الشــخص البشــري وقــدرِ  تفاقیــةنطلقــت هــذه اإلوقــد ا

نـه أ"العالمي لحقوق اإلنسان المعلن من طرف األمم المتحدة الذي نص في هذا المجـال علـى 

وقـــد  ،1"جـــار بـــالرقیق بجمیـــع صـــورهماتواالســـتعباده ویحظـــر الــرق احـــد أو أســـترقاق اال یجــوز 

ومــا حققتــه إال أن الــرق  ،1926الخاصــة بــالرق لســنة  إلتفاقیــةدور ا علــى إلتفاقیــةثنــت هــذه اأ

ولـــذا كـــان مـــن  ،تمـــارس فـــي شـــتى أنحـــاء العـــالم للممارســـات الشـــبیهة بـــه ، إضـــافةقائمـــا زالال

  . الواجب تحدید هذه األعراف والممارسات الشبیهة

تفاقیـة أنهـا جـاءت مكملـة للنقـائص الموجـودة فـي اإلتفاقیـة الخاصـة بـالرق وما یمیـز هـذه اإل

، ومـــن أهـــم إضـــافات هـــذه اإلتفاقیـــة التكمیلیـــة إدراج بعـــض الممارســـات الشـــبیهة 1926لســـنة 

بعــض الشــعوب تقالیــد محمــودة، لكنهــا أشــبه بــالرق، وقــد  بــالرق وبعــض العــادات التــي یعتبرهــا

ارة الــرق التــي كانــت تــتم فــي البــر والبحــر لیصــبح الجــو وّســعت هــذه اإلتفاقیــة مــن مجــاالت تجــ

  . من ضمن تلك المجاالت

  األولـــىالمـــادة  نــصفـــي  ،ومــن الممارســـة الشــبیهة بـــالرق التــي نصـــت علیهــا هـــذه اإلتفاقیــة

ــــدَّ آ ــــه ین ســــار ال ــــراد ب ــــذي ی ــــه "وال ــــدیم خدمات ــــاجم عــــن إرتهــــان مــــدین بتق الحــــال أو الوضــــع الن

كانـــت القیمـــة المضـــافة لهـــذه  اعلیـــه، إذ ینٍ لـــدَ  ضـــماناً  الشخصـــیة أو خـــدمات شـــخص تـــابع لـــه

 2"حددةــــــین أو لــم تكــن مــدة هــذه الخــدمات أو طبیعتهــا مالخــدمات ال تســتخدم لتصــفیة هــذا الــدَّ 

حـال أو وضـع شـخص ملـزم بـالعرف أو القـانون أو عـن ب" :بـــــ القنانـة وقد عّرفت هـذه اإلتفاقیـة

وأن یقـــدم خـــدمات معینـــة لهـــذا  ،ض شـــخص آخـــرر أتفـــاق بـــأن یعـــیش ویعمـــل  علـــى الطریـــق ا

  .3"الشخص بعوض أو بال عوض ودون أن یملك حریة تغییر وضعه

وعلیــه مــا یمكــن إســتنباطه مــن تعریــف آســار الــدَّین والقنانــة فــي هــذه اإلتفاقیــة، أن كلیهمــا 

دید تصرفان أشبهان بالرق، یقومان على التبعیة ، فآسار الَّدین هو سلوك یقوم به  المدین بتسـ

قیمة الدَّین عن طریق تقدیم خدمات، بینمـا القنانـة هـي تقـدیم خـدمات التـابع لمتبعـوه بمقابـل أو 

  . بالمجان دون أن یكون للتابع إمكانیة تغییر وضعه

                                                           
  .1956تفاقیة التكمیلیة إلبطال الرق وتجارة الرقیق واألعراف والممارسات الشبیهة بالرق إلدیباجة ا1
  .تفاقیةإلانفس من  "أ"د بن 01المادة  2
  .تفاقیةنفس اإلمن " ب"البند  01المادة 3
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وفــي ذات الســـیاق إضـــافة إلـــى بعـــض الحـــاالت التـــي تعـــد مـــن الممارســـات الشـــبیهة بالـــــــرق 

أي مـن "عتبرهـا بعـض الشـعوب عـادات وتقالیـد، منهـا  والتي أشارت إلیها هذه اإلتفاقیة والتي ت

  : األعراف أو الممارسات التي تتیح

دون أن تملك حق الرفض  ولقاء بـدل مـالي أو عینـي  ة أو تزویجها فعالً أالوعد بتزویج إمر -1

ة مجموعـــة أشـــخاص یـــدفع ألبویهـــا أو للوصـــي علیهـــا أو ألســـرتها أو ألي شـــخص آخـــر أو أیُّـــ

  .أخرى

أو أسرته أو قبیلته حق التنازل عـن زوجتـه لشـخص آخـر لقـاء ثمـن أو عـوض  منح الزوج -2

  .آخر

  ".1ینتقل إلى شخص أخر إمكان جعل  المرأة  لدى وفاة زوجها إرثاً -3

أي مـن األعـراف أو الممارسـات التـي تسـمح ألحــد " د"مـن البنـد األولـىالمـادة   أضـافتوقـد 

شــخص آخــر  إلــىاهــق دون الثامنــة عشــرة بتســلیم طفــل أو مر  ،األبــوین أو كلیهمــا أو للوصــي

  .ستغالل عملهإستغالل الطفل أو المراهق أو إلقاء عوض أو بال عوض على قصد 

التي الزالت تمارس  في أصـقاع و  الشبیهة بالرق، األعراف إلتفاقیةافقد أضافت هذه وعلیه 

لیم طفــل ول التــي تســمح ألحــد الوالــدین أو كلیهمــا أو الوصــي بتســالعــالم مــن طــرف بعــض الــدّ 

ســتغالل الطفــل أو المراهــق إأو بــدون عــوض قصــد  ،شــخص آخــر بعــوض إلــىســنة  18دون 

ستغالل للطفـل بشـتى الوسـائل الممكنـة دون تحدیـد  كیفیـة إیشكل  فهذا ما، 2ستغالل عملهإأو 

   .ستغالل عملهإهو  اإلستغاللومن صور هذا  ،وطبیعته 3اإلستغاللهذا 

اإلتفاقیـــة فـــي التصـــدي لتجـــارة الرقیـــق مـــع تحدیـــدها  ومـــن التـــدابیر المتخـــذة مـــن طـــرف هـــذه

فقـــد ألزمـــت الـــدول األطـــرف باتخـــاذ جمیـــع التـــدابیر  لألفعـــال التـــي تـــدخل ضـــمن هـــذه التجـــارة،

شـتراك الآخر بأیة وسـیلة أو محاولـة هـذا النقـل أو ا إلىیشكل نقل الرقیق من بلد و الضروریة، 

                                                           
  .1956تفاقیة التكمیلیة إلبطال الرق وتجارة الرقیق واألعراف والممارسات الشبیهة بالرق إلامن " ج"البند  01المادة 1
  .االتفاقیةنفس من " د"البند  01المادة 2
تخاذهـا مـن قبـل شـخص أو مجموعـة مـن األشـخاص ضـد شـخص آخـر أو ابأنه الممارسـات التـي یـتم " اإلستغالل" ویعرف 3

صــالح رزق عبــد الغفــار  :نظــرا ویكــون مــن شــأنها التــأثیر ســلبًا علــى حــق مــن حقــوقهم الشــرعیة، ،مجموعــة مــن األشــخاص

  . 82 ص یونس، المرجع السابق،



  .قتصاديإلستغالل اإلللطفل من ا موضوعیةالحمایة ال                                    : ألولا بابال
  

 

119 
 

ویتعرض األشـخاص الـذین یـدانون بهـذه  ،طرافول األفي نظر قوانین الدّ  جنائیاً  جرماً یعد فیه 

جمیــع  إضــافة إلــى حــث هــذه اإلتفاقیــة الــدول األطــراف بإتخــاذ الجریمــة لعقوبــات شــدیدة جــدًا،

معاقبــة بو  ،التــدابیر الفعالــة لمنــع قیــام الســفن والطــائرات التــي تحمــل أعالمهــا مــن نقــل  الرقیــق

تتخــذ  وأنلــم الــوطني لهــذا الغــرض، ســتخدام العاأو ب ،األشــخاص الــذین یــدانون بهــذه األفعــال

ســتخدام موانئهــا  ومطاراتهــا وســاحلها فــي إالــدول األطــراف جمیــع التــدابیر الفعالــة  لكفالــة عــدم 

، وفــي إطــار التعــاون وتبــادل المعلومــات فقــد عبــرت هــذه اإلتفاقیــة، علــى ضــرورة نقــل الرقیــق

تتخـــذه مـــن تـــدابیر لمكافحـــة  ملـــي لمـــا بغیـــة كفالـــة التنســـیق العَ بـــین الـــدول، تتبـــادل المعلومـــات 

رتكـاب إلتجـار بـالرقیق وبأیـة محاولـة اوتقوم كل منها بـإبالغ األخـرى بأیـة حالـة  ،تجارة الرقیق

  .1علمها إلىهذه الجریمة تصل 

  .19492ستغالل دعارة الغیر إ باألشخاص و  اإلتجارحظر  إتفاقیة :البند الثالث

  :بشأن المتاجرة بالبشر وهيتفاقیات سابقة إ 04جاءت لتوحید   إلتفاقیةهذه ا

  .1904تفاق الدولي للقضاء على تجارة الرق األبیض لسنة إلا-1

  .1910الدولیة للقضاء على تجارة الرقیق األبیض لسنة  إلتفاقیةا-2

  .1921غیر المشروع بالنساء واألطفال  تجاراالالدولیة للقضاء على  إلتفاقیةا-3

غیــر المشــروع بالنســاء مهمــا كانــت أعمــارهن لعــام  رتجــااالالدولیــة للقضــاء علــى  إلتفاقیــةا-4

19333.  

ونصت دیباجة هذه اإلتفاقیة لما كان لالتجـار بالبشـر ألغـراض الـدعارة مـن مسـاس بكرامـة 

اإلنســان وتعــرض كــل مــن الفــرد واألســرة والجماعــة للخطــر، ولمــا لإلتفاقیــات األربعــة مــن نفــاذ 

                                                           
  .1956ارسات الشبیهة بالرق تفاقیة التكمیلیة إلبطال الرق وتجارة الرقیق واألعراف والممإلمن ا 03المادة 1
ـــم وصــادقت علیهــا الجزائــ،  25/05/1951ودخلــت حیــز النفــاذ فــي  ،02/12/1949عتمــدت فــي أ2 ري طبًقــا للمرســـوم  رقـــــ

 14/09/1963مؤرخــة فــي ، ال66 عــددال للجمهوریــة الجزائریــة، رســمیةالجریــدة ال ،11/09/1963فــي  المــؤرخ  63-341

  .22وتحفظت الجزائر على المادة 
  .61ص ،المرجع السابق أمید كریم رشید البرزنجي،3
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ه اإلتفاقیـــة  التــــي تطرقـــت فـــي مادتهــــا  ، جــــاءت هـــذ1علـــى صـــعید االتجــــار بالنســـاء واألطفـــال

األولى على توقیع العقوبة على كل شـخص یقـوم بـإغواء وتضـلیل شـخص آخـر علـى ممارسـة 

ـــو تمـــت تلـــك األفعـــال برضـــاء الشـــخص المســـتغل ـــدعارة أو إســـتغالل دعـــارة الغیـــر حتـــى ول   ال

مویــل أو وأضــافت كــذلك فــي المــادة الثانیــة علــى معاقبــة كــل شــخص یملــك أو یــدیر محــًال أو ی

یشـــارك فـــي تمویـــل ذلـــك المحـــل، أو یـــؤجر أو یســـتأجر أي محـــل مخصـــص إلســـتغالل دعـــارة 

، وعلیــه فهــذه اإلتفاقیــة قــد تطرقــت إلــى تحدیــد معــالم األفعــال التــي تعبــر عــن إســتغالل 2الغیــر

  .    دعارة الغیر

  .المواثیق الدولیة في مواجهة العمل الجبري أو القسري: الفرع الثاني

من الممارسات الشـبیهة بـالرق التـي تمـارس  في طیاته شكالً  أو القسري لجبريیأخذ العمل ا

ة فـي تغیـر ادر لهـذا الشـخص إن یكـون أدون بإسـتعمال وسـائل التهدیـد واإلرغـام  الشـخصعلى 

ـــــي هـــــذا الصـــــدد ســـــ ـــــرع تناول أوضـــــعه، وف ـــــري فـــــي هـــــذا الف        و القســـــري أتعریـــــف العمـــــل الجب

  ). البند الثاني( ت المتعلقة بالعمل الجبري أو القسريتفاقیاإلهم اأ ثم، )البند األول(

  .تعریف العمل الجبري أو القسري: البند األول

المتعلقـة بالعمـل الجبـري  29حسـب مـدلول اإلتفاقیـة رقـم العمل الجبـري أو اإللزامـي یقصد ب

كــل أعمــال أو خــدمات تغتصــب مــن أي شــخص تحــت التهدیــد بــأي عقوبــة " بأنــه 1930لســنة

  ."3ختیارهاهذا الشخص بأدائها بمحض  ولم یتطوع

ذلـــك العمـــل أو الخدمـــة التـــي تفـــرض علـــى  هـــو تفاقیـــة،اإل إذن فالعمـــل الجبـــري حســـب هـــذه

  .شخص بأدائها دون إرادته تحت طائلة التهدید بالعقوبة

                                                           
1
متاح على موقع جامعة منیسوتا مكتبة حقوق ، 1949ستغالل دعارة الغیر إ و  باألشخاصتجار إلمن دیباجة إتفاقیة حظر ا 

   .12:06، 08/06/2019 :تاریخ اإلطالع ،  www.hrlibrary.umn.edu: اإلنسان
2
  . یةتفاقنفس اإل  من 02و 01المادة  

لمكتـب منظمـة العمـل الدولیـة بجنیـف فـي  متعلقـة بالعمـل الجبـري أو اإللزامـيال 1930لسـنة  29تفاقیة رقـم إمن  02المادة 3

جامعـة منیسـوتا، مكتبـة حقـوق ، متـاح علـى موقـع 01/05/1932ودخلـت حیـز النفـاذ فـي  ،1930یونیه  10في  14دورته 

  .23:00، 30/12/2017: ع، تاریخ اإلطالwww.hrlibrary.umn.edu: اإلنسان
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ســتخدام شــخص فــي إعــن فــرض العمــل أو  عبــارة" بأنــه رةخیعــرف العمــل القســري أو الســو 

ســتخدام القــوة إخــر بواســطة العنــف أو الخــوف أو التهدیــد أو عمــل أو خدمــة مــن قبــل شــخص آ

  ."1أو اإلكراه

ومنه فهذا التعریف َعبَر عن وسائل فرض العمل القسري أو السخرة، وحصرها فـي الخـوف 

  . والتهدید والقوة واإلكراه، وما یمیز هذا التعریف أنه إعتبر العمل القسري والسخرة شیئًا واحداً 

حالة شـخص فـي وضـع التبعیـة  ثـم إجبـاره أو إرغامـه "ل القسري هو وفي تعریٍف آخر للعم

مــن قبــل الغیــر كــي یــؤدي أیــة خدمــة ســواُء لفائــدة ذلــك الشــخص أو غیــره، وانعــدمت أمامــه أیــة 

بــدائل معقولــة أخــرى ســواٌء أن یــؤدي تلــك الخدمــة والتــي قــد تشــمل خــدمات منزلیــة أو خــدمات 

األعمــال والخــدمات التــي تفــرض جمیــع : "ة بأنهــامقابــل تســدید دیــن، بینمــا یمكــن تعریــف الســخر 

یكـون هـذا الشـخص قـد تطـوع بأدائهـا  عنوة على أي شخص تحت التهدید بأي عقاب والتـي ال

بمحـض اختیـاره، ونـرى أن الخدمـة القسـریة فـي فحواهـا انتفـاء فـرص االختیـار للضـحیة وتأدیـة 

احتـرام حریاتـه األساسـیة فضـًال خدمة للغیر رغمـًا عـن إرادتـه بمـا یتنـافى مـع حقـوق اإلنسـان، و 

  ."2عن ذلك سوء استعمال السلطة والمعاملة وزهد المقابل المادي

وعلیه فهذا التعریف یمیز بین العمل القسري والسخرة والخدمة القسریة، فالعمل القسـري هـو 

الذي ُیّعبر عن عالقة تبعیة لشخص بأداء أعمـال معینـة تحـت وضـع اإلجبـار واإلرغـام مقابـل 

د دین مـثًال، دون أن یمتلـك بـدائل أخـرى لتغییـر وضـعه، أمـا السـخرة فهـو جمیـع األعمـال تسدی

والخــــدمات التــــي تفــــرض تحــــت التهدیــــد بالعقوبــــة دون التطــــوع بأدائهــــا اختیاریــــًا، أمــــا الخدمــــة 

القسریة فهي انتفاء لفرص اختیار الضحیة رغم إرادتها، وما یمیز هذه األعمال أنهـا تـتم تحـت 

  .  ید واإلرغام والقوة أین تغیب عندها إرادة الضحیة في تغییر وضعهالضغط والتهد

                                                           
رسـالة  ،-دراسة في القانون العماني والمقارن-تجار بالبشرالالمواجهة الجنائیة لجرائم ا أحمد بن صالح بن ناصر البرواني،1

  .118 ص ،2015 كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مقدمة لنیل درجة الدكتوارة،
مقدمــة لنیــل درجــة   أطروحــة والقــانون الوضــعي، اإلســالميالفقــه بــین  لإلنســانكابویــة رشــیدة، الحــق فــي الســالمة الجســدیة 2

، قســم  اإلســالمیةواالجتماعیــة والعلــوم  اإلنســانیةكلیــة العلــوم  تخصــص شــریعة وقــانون، اإلســالمیةالــدكتوارة علــوم فــي العلــوم 

  .362-361ص ،2016-2015،أدرارحمد درایة أ، جامعة اإلسالمیةالعلوم 
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وبناًء علیه فالعمل الجبري أو القسري هو ذلـك العمـل أو الخدمـة التـي یصـاحبها التهدیـد أو 

  . اإلجبار أو اإلرغام أو القوة دون أن یكون للضحیة إرادة في تغییر وضعه

  .الجبري أو القسري تفاقیات المتعلقة بالعملإل ا: البند الثاني

  :من أهم اإلتفاقیات المتعلقة بالعمل الجبري أو القسري تتمثل في

   .1930لسنة  المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي 29رقم  تفاقیةإل ا: أوالً 

 1عمــل الجبــري أو اإللزامــي بشــتى أنواعــهفــي الســتخدام كــل ابحظــر   تفاقیــةجــاءت هــذه اإل

  :الحاالت اآلتیة ي مفهومهاف العمل الجبري من ستثنتا حیث

ألعمـــال  اإللزامیـــةاألعمـــال أو الخـــدمات المقـــررة بموجـــب قـــوانین الخدمـــة العســـكریة -1

  .عسكریة بحتة

األعمــال أو الخــدمات التــي تشــكل جــزءًا مــن الواجبــات المدنیــة الطبیعیــة للمــواطنین -2

  .في بلد یتمتع بحكم ذاتي كامل

شــریطة أن  ،علــى إدانــة مــن محكمــة قانونیــة األعمــال أو الخــدمات التــي تقــرر بنــاءً -3

  .تنفیذ هذه األعمال أو الخدمات تحت  إشراف ورقابة سلطة عامة

عمال أو الخدمات المقررة في حاالت الطوارئ مثل الكوارث، نشوب حـروب، أو ألا-4

  ...حریق أو مجاعة أو وباء أو آفات

لتحقیــق نفــع مباشــر لهــذا جتماعیــة البســیطة التــي یؤدیهــا أفــراد المجتمــع إلالخــدمات ا-5

  .2المجتمع

إذن فهــذه االتفاقیــة، تناولــت  حظــر جمیــع األعمــال التــي تــدخل ضــمن العمــل الجبــري علــى 

ــــة أو األحكــــام القضــــائیة أو  ــــات أو الخــــدمات المدنی ــــك الواجب وجــــه العمــــوم، واســــتثنت مــــن ذل

  .الحوادث الطبیعیة أو الخدمات العسكریة اإللزامیة

                                                           
  .1930لسنة  29تفاقیة رقم إمن  01المادة 1
  .تفاقیةنفس اإلمن  02المادة 2
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  .19571 لسنةالخاصة بإلغاء العمل الجبري  105رقم  إتفاقیة :ثانیاً 

وعــدم  حظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجبــري أو العمــل القســريتفاقیــة تضــمنت هــذه اإل

  :الحاالت التالیة جوء إلیه فياللّ 

عتنـاق آراء سیاسـیة أو آراء اكوسیلة لإلكراه  أو التوجیه السیاسـي أو كعقـاب علـى  .1

أو االجتماعي القائم  أو علـى  اإلقتصاديأو تتعارض مذهبیًا مع النظام السیاسي 

 .التصریح بهذه اآلراء

 .ةاإلقتصادیستخدامها ألغراض التنمیة الكأسلوب لحشد األیدي العاملة أو  .2

 .على األیدي العاملة نضباطالاكوسیلة لفرض  .3

 .كعقاب على المشاركة في إضرابات .4

 ".2يكوسیلة للتمییز العنصري أو االجتماعي أو الوطني أو الدین .5

وعلیه فهذه اإلتفاقیـة قـد أدرجـت قائمـة باألهـداف التـي ُیتجنـُب فیهـا اسـتعماُل العمـل الجبـري 

  .كوسیلة ضغط

 2005تقریر منظمـة العمـل الدولیـة حـول العمـل الجبـري لسـنةفقد تضمن  ذات السیاق وفي

د تتجسـد فـي العنـف الجسـدي ضـد العامـل أو أفـرا"أن صور اإلكراه المستخدمة في هذا العمـل 

عائلته، العنف الجسدي، التهدید بالحجز، العقوبات المالیة، إبالغ الشـرطة أو سـلطات الهجـرة  

  ".3والترحیل والحرمان  من الطعام

  .التجنید القسري لألطفال في ظل النزاعات المسلحة :الفرع الثالث

األطفـــال الـــذین عـــدد صـــادرة عـــن منظمـــة العمـــل الدولیـــة أن الحصـــائیات اإل بعـــض تشـــیر 

كجنـود  ونیعملـ  دولة فـي العـالم 41في أكثر من  ألف 300بلغ عامًا ون عن سن العاشرة قلّ یَ 

                                                           
یونیـه  05فـي  ،40العمـل الدولیـة بجنیـف فـي دورتـه ، منظمـة الخاصة بإلغاء العمل الجبـري 1957لسنة  105تفاقیة رقم إ1

  :اإلنســـــــانجامعـــــــة منیســــــوتا، مكتبـــــــة حقــــــوق  ، متــــــاح علـــــــى موقــــــع1959ینـــــــایر  17ودخلــــــت حیــــــز النفـــــــاذ فــــــي  1957

www.hrlibrary.umn.edu18:00، 24/01/2018: ، تاریخ اإلطالع.  
  .تفاقیةنفس اإلمن  01المادة 2
  .119 ص ،المرجع السابق أحمد بن صالح بن ناصر البرواني، 3
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ألف یقومـون بأنشـطة فـي ملیشـیات  500وما یقارب عن  ،مسلحةالجماعات الفي المنظمات و 

منظمة األمم المتحـدة صادرة عن إحصائیات ، وتشیر أیضًا 1عسكریة ومنظمات شبه عسكریة

ألـف  200بلـغ  عامـاً  عشـر 15تخدمون فـي القـوات المسـلحة دون سـن عدد األطفال المسبأن 

  .2ألف طفل 300 إلى 2001سنة في صل و و  1991لتقویم  طفل طبقاً 

إذن هذه المؤشرات توضح مدى إدراج األطفال في النزاعات المسلحة، وعلیـه سـأتطرق فـي 

ــــف النزاعــــات المســــلحة ــــى تعری ــــد األول(هــــذا الفــــرع إل ــــة الدول)البن ــــاء ، والحمای ــــال أثن ــــة لألطف ی

البنــد (، وموقــف الشــریعة اإلســالمیة مــن النزاعــات المســلحة )البنــد الثــاني( النزاعــات المســلحة

  .)البند الرابع( ألطفاللمحكمة الجنائیة الدولیة من التجنید القسري الموقف ، و )الثالث

  .تعریف النزاعات المسلحة :البند األول

النزاع ح الدولي وطـابع النـزاع المسـلح غیـر الـدولي، فـطابع النزاع المسلالنزاع المسلح یأخذ 

صــراع  بــین دولتــین أو أكثــر یســتخدم  فیهــا المتصــارعون قــواتهم ال" یكمــن فــيالمســلح الــدولي 

المسلحة بقصد التغلب على بعضهم البعض وفرض شروط الصلح على المغلوب كما یشـاؤها 

  فلـه  غیـر الـدوليالنـزاع المسـلح أمـا  ،3"أو هي حالـة عـداء مسـلح بـین دولتـین أو أكثـر ،الغالب

كافـــة صـــور التمـــرد ضـــد ب بحیـــث ُیعرفـــه الـــرأي األول: صـــورتین یؤســـس لكـــل منهـــا رأي معـــین

  .5ستبعادها كالحرب األهلیةا بطوائف من التمرد یصعبُ  لثانيوالرأي ا ،4الحكومة القائمة

لح بین دولتـین وعلیه من خالل هذا التعریف نستشف أن النزاع المسلح قد یكون صراع مس

أو أكثر یطلق علیه نزاع مسلح دولي، وقد یكون صراع مسلح داخـل الدولـة الواحـدة فـي شـكل 

  . تمرد یطلق علیه النزاع المسلح غیر الدولي

                                                           
  .49 ص عبد الرحمان بن محمد عسیري، المرجع السابق،1
  .225فاطمة بحري، المرجع السابق، ص 2
دراســـة مقارنـــة بـــین الفقـــه  -الدولیـــة لألطفـــال أثنـــاء النزاعـــات المســـلحةأبـــو خزیمـــة، الحمایـــة  عبـــد العزیـــز منـــدوة عبـــد العزیـــز3

  .70 ص ،2010 اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، ،-اإلسالمي والقانون الدولي العام
4
  .71-70المرجع نفسه، ص  

  .72-71المرجع نفسه، ص 5
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  :الحمایة الدولیة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة: البند الثاني

عمـــان مــؤتمر   ،كجنــودســتخدام األطفــال احـــول منــع  ات الدولیــة المنعقــدةمــؤتمر مــن بــین ال

 أســــالیبهو  لتجنیــــدل تعریفــــاً  لمــــؤتمرهــــذا ا وقــــد تضــــمن، 2001فریــــلأ 10و 8بــــین مــــا المنعقــــد 

فــي دفعهــم تكمــن التــي یــتم فیهــا تجنیــد األطفــال  ســالیباألبــین ومــن ، 1الرســمیة وغیــر الرســمیة

اكن األمـــ إلـــىیـــتم إرســـالهم قبـــل القـــوات النظامیـــة  وأ ،بعنـــفمعـــاملتهم المعركـــة و  ســـاحات إلـــى

ـــات ضـــد عـــائالتهم ومجتمعـــاتهم نأو إرســـالهم لشـــ ،المزروعـــة باأللغـــام قـــد و  ،2هجمـــات وعملی

ختیــاري الملحــق النضــمام  للبروتوكـول االالــدول علـى ا حــثِّ  خلصـت أشــغال هـذا المــؤتمر إلـى

وكـــذا إعـــالن ســـن  ،شـــتراك األطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحةاحقـــوق الطفـــل والمتعلـــق ب إتفاقیـــةب

  .3دنى من العمر لكافة أشكال التجنید التطوعيأ حدكالثامنة عشر 

  .القانون الدولي اإلنسانيأوًال 

مـــا القـــانون الـــدولي اإلنســـاني، وهـــذا ضـــمن  تنـــدرج حمایـــة األطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة

تفاقیــات إلاألول والثـاني  ینیاإلضـافوالبروتوكـولیین  ،جنیـف الدولیــة الرابعـة إلتفاقیـةا تجسـد فـي

  .جنیف

  .جنیف الرابعة الخاصة  بحمایة األشخاص  المدنیین في وقت الحرب یةإتفاق )1

صـــمام األمـــان لحمایـــة األطفـــال فـــي أوقـــات النزاعـــات المســـلحة، فقـــد  تفاقیـــةتعـــد هـــذه اإل 

الـــذین یعیشـــون فـــي األقـــالیم  األطفـــال وخاصـــة ،خاصـــة للمـــدنین حمایـــة تفاقیـــةهـــذه اإل ضـــمنت

  .4المحتلة وغیر المحتلة

  

                                                           
  .27-26 عبد الرحمان بن محمد عسیري، المرجع السابق، ص1
  .87-86ص  ،2013 صدارت القانونیة، القاهرة،إل، جرائم االتجار بالبشر، المركز القومي لمحمد البهجي إیناس2

  .27-26عبد الرحمان بن محمد عسیري، المرجع السابق، ص3
مـن اتفاقیـة جنیـف الرابعـة  50-38-23-17-14المـواد  :كذلك نظروا، 27عادل عبد اهللا المسدى، المرجع السابق، ص 4

موقـــع اللجنـــة الدولیـــة ، متـــاح علـــى 1949أغســـطس  12مـــدنیین فـــي وقـــت الحـــرب المؤرخـــة فـــي بشـــأن حمایـــة األشـــخاص ال

  .01:19 24/03/2019: طالعتاریخ اإل ،www.icrc.org :للصلیب األحمر
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  .19491إلتفاقیات جنیف  1977لسنةاإلضافیین األول والثاني  ینالبروتوكولی )2

وكـذا  ،1977لسـنة البروتوكـول اإلضـافي األول  هـذامن  78والمادة  77المادة   تضمنت 

لحمایة حقوقًا  1977ج من المادة الرابعة من البروتوكول اإلضافي الثاني لسنة /الفقرة الثالثة 

  .لألطفال خالل النزاعات المسلحة

التــي جــاءت كلهــا فــي شــكل التزامــات توجــب علــى  77 المــــادةمــن خــالل اســتقراء نــص ف 

یلتزم فیهـا أطـراف النـزاع أحكام  فقرات كلها خمسة فقد تضمنت ،حمایة األطفالأطراف النزاع 

ــة مــن الحقــوق لألطفــال  ، فقــد النزاعــات المســلحة الدولیــة وغیــر الدولیــةحــال فــي بضــمان جمل

أي صـورة مـن صـور خـدش لى أن یحظى األطفـال بمكانـة خاصـة ضـد تطرقت الفقرة األولى إ

  .الالزم العنایة والعون ، وأن ُتهیئ لهم الحیاء

وعلیه إن تحقیق هذا الحق صعب جدًا في الحروب، وباألخص إن كان الطفل فـي إحـدى  

 .  أطراف النزاع

أطـراف النـزاع  اتخـاذضرورة االلتزام األول یتضمن : فقد تضمنت التزامین أما الفقرة الثانیة 

شــتراك األطفــال الــذین لــم یبلغــوا بعــد ســن الخامســة اعــدم كافــة التــدابیر المســتطاعة التــي تكفــل 

أما االلتزام الثاني یتمثل فـي التـزام الـدول األطـراف  في األعمال العدائیة بصورة مباشرة، ةعشر 

المســلحة ســواًء ســنة فــي قواتهــا  15األطفــال دون ســن  تجنیــدفــي أي نــزاع مســلح دولــي بعــدم 

علیـه یـرى أحـد البـاحثین أن المقصـود فـي االلتـزام و كان تجنید إجباري أو اختیاري أو تطوعي، 

باألخـذ فـي االعتبـار كافـة "الواردة في هذه الفقرة تُفسُر " كافة التدابیر المستطاعة"األول بعبارة 

أن تفسیر االلتـزام  ، ویضیف نفس الباحث"الظروف السیما المتعلقة بنجاح العملیات العسكریة

الثــاني یكمــن فــي الرغبــة مــن طــرف القــائمین علــى صــیاغة هــذه الفقــرة فــي التوفیــق بــین الــدول 

                                                           
ـــى ) البروتوكـــول(الملحـــق 1 ـــات جنیـــف المعقـــودة فـــي إاألول اإلضـــافي ال ـــة  ،1949أغســـطس / أب 12تفاقی ـــق بحمای والمتعل

طــالع تــاریخ اإل ،www.icrc.org :موقــع اللجنــة الدولیــة للصــلیب األحمــر، متــاح علــى ولیــة المســلحةضــحایا المنازعــات الد

ابریـل  25المـؤرخ فـي  09-89، وقد صادقت الجزائر على هذین البروتوكـولیین طبقـًا لقـانون رقـم 01:19 ،24/03/2019

 1949غشـــت ســـنة  12المعقـــودة فـــي  یتضـــمن الموافقـــة علـــى البروتوكـــولین االضـــافیین إلـــى اتفاقیـــات جنیـــف 1989ســـنة 

) 2البروتوكـول ( والمنازعـات المسـلحة غیـر الدولیـة) 1البروتوكـول ( والمتعلقین بحمایة ضحایا المنازعـات  الدولیـة المسـلحة 

  . 26/04/1989، مؤرخة في 17، جریدة رسمیة عدد 1977غشت سنة  08والمصادق علیهما في جنیف یوم 
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وبــین الــدول المطالبــة بتحدیــد ســن التجنیــد ســنة  15األطــراف المطالبــة برفــع ســن التجنیــد عــن 

راف النــزاع ویجــب علــى أطــ "وتضــمنت هــذه الفقــرة الثانیــة حكمــًا آخــر یتضــمن  ،1ســنة 15ـــــــــــــب

فـي حالــة تجنیـد هــؤالء ممـن بلغــوا سـن الخامســة عشـرة ولــم یبلغـوا بعــد الثامنـة عشــرة أن تســعى 

  ".إلعطاء األولویة لمن هم أكبر سناً 

عامـًا فـي  15تم اشـتراك األطفـال دون سـن  أما الفقرة الثالثة فقد تضمنت استثناء في حال 

تكفلهـا هــذه م فلهــم نفـس الحقـوق التــي قبضـة الخصـووقعـوا فــي أعمـال عدائیـة بصــورة مباشـرة، 

أمــا الفقـــرة الرابعـــة فقــد تضـــمنت أمـــاكن أو لــم یكونـــوا كـــذلك،  أســـرى حـــربكــانوا المــادة، ســـواء 

ـــیهم ألســـباب لهـــا وضـــع األطفـــال الحجـــز، وذلـــك ب المحتجـــزین أو المتعلقـــین أو تـــم القـــبض عل

ر َسـاألُ ، باسـتثناء بالنزاع المسـلح، فـي أمـاكن منفصـلة عـن تلـك التـي تخصـص للبـالغینعالقة 

 الذین تعد لهم أماكن إقامة في وحدات عائلیـة، أمـا الفقـرة الخامسـة واألخیـرة فقـد تضـمنت عـدم 

 ســن  بعــد األطفــال الــذین لــم یبلغــوا تنفیــذ حكــم اإلعــدام لجریمــة تتعلــق بــالنزاع المســلح، علــى 

   .رتكاب الجریمةاالثامنة عشرة وقت 

ـــة أحكامــًا  فقــد تضــمنت 78أمــا المــادة   بكیفیــة إجــالء األطفــال فــي حــال النزاعــات المســلحــ

إلـى بلـد أجنبـي أي طرف في النزاع بتدبیر إجالء األطفال بخـالف رعایـاه من خالل عدم قیام 

أو إذا  ،قتضت ذلك أسباب قهریة تتعلق بصـحة الطفـل أو عالجـه الطبـيامؤقتًا إذا  إال إجالءً 

ي حالــة حــدوث اإلجــالء متابعــة تزویــد الطفــل ویتعــین فــ ،تطلبــت ذلــك ســالمته فــي إقلــیم محتــل

بمــا فــي ذلــك تعلیمــه الــدیني واألخالقــي وفــق  ،أثنــاء وجــوده خــارج الــبالد جهــد اإلمكــان بــالتعلیم

تولى سلطات الطرف الذي قام بتنظیم اإلجـالء وكـذلك سـلطات البلـد المضـیف ، وترغبة والدیه

 إلــىرة شمســیة، تقــوم بإرســالها إعــداد بطاقــة لكــل طفــل مصــحوبة بصــو  ،إذا كــان ذلــك مناســباً 

وذلـك مـن أجـل  ،الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدولیـة للصـلیب األحمـر

المشـار إلیهـا فـي وتتضـمن كـل بطاقـة المعلومـات  ،أسرهم وأوطـانهم إلىتسهیل عودة األطفال 

  .78الفقرة  الثالثة من المادة 

                                                           
  .91-89جع السابق، ص عادل عبداهللا المسدى، المر  1
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، فقـــــد تضـــــمن فـــــي المـــــادة الرابعـــــة كافـــــة 1977نة أمـــــا البروتوكـــــول اإلضـــــافي الثـــــاني لســـــ

یجــــب تــــوفیر الرعایــــة والمعونــــة لألطفــــال بقــــدر مــــا " ج / 3فــــي فقرتهــــا الضــــمانات األساســــیة

  :وبصفة خاصة یحتاجون إلیه

وال . ال یجـــوز تجنیـــد األطفـــال دون الخامســـة عشـــرة فـــي القـــوات أو الجماعـــات المســـلحة -)ج 

  ".1لعدائیةیجوز السماح باشتراكهم في األعمال ا

سـنة فـي القـوات المسـلحة النظامیـة أو  15تشیر هـذه المـادة، إلـى منـع تجنیـد األطفـال دون 

غیــــر النظامیــــة ســــواٌء كــــان تجنیــــد إجبــــاري أو اختیــــاري أو تطــــوعي، وال یجــــوز إشــــراكهم فــــي 

األعمال العدائیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة تحت أي ظـرف وألي سـبب، وهـذا مـا اعتبرتـه 

مـــن نظامهـــا األساســـي بـــأن تجنیـــد  26/الجنائیـــة الدولیـــة فـــي المـــادة الثامنـــة فقـــرة ب  المحكمـــة

األطفـال دون الخامســة عشـرة مــن العمــر إلزامیـًا أو طوعیــًا فــي القـوات المســلحة أو اســتخدامهم 

  .2الحربللمشاركة فعلیًا في األعمال العدائیة  إحدى صور جرائم هذه 

  .المتحدةاالتفاقیات الدولیة لألمم :ثانیًا 

  .1989حقوق الطفل لسنة  إتفاقیة-1

مـــن الحقـــوق التـــي أقرتهـــا منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي حمایـــة األطفـــال فـــي ظـــل النزاعـــات  

لحمایة األطفال مـن  1989حقوق الطفل لسنة  إتفاقیةمن  38المادة علیه نصت المسلحة ما 

  :أن الصراعات المسلحة على

فـــي  الـــدولي المنطبقـــة علیهـــاواعـــد القـــانون اإلنســـاني تتعهـــد  الـــدول األطـــراف بـــأن تحتـــرم ق-1"

  ؛حترام  هذه القواعدا تضمنوأن  ،المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل

                                                           
المتعلـق بحمایـة ضـحایا  1949أغسطس / أب 12الثاني اإلضافي الى اتفاقیات جنیف المعقودة في ) البروتوكول(الملحق 1

  .المنازعات المسلحة غیر الدولیة
الدولیــة ، متــاح علــى موقــع اللجنــة 1998یولیــو  17نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة المعتمــد فــي رومــا فــي  2

  . 11:34 24/03/2019: تاریخ اإلطالع ،www.icrc.org :للصلیب األحمر
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لكــي تضــمن أال یشــترك  األشــخاص  تتخــذ الــدول األطــراف جمیــع التــدابیر الممكنــة عملیــاً  -2

  ؛في الحرب مباشراً  شتراكاً االذین لم یبلغ سنهم خمس عشرة سنة 

نــع الــدول األطــراف عــن تجنیــد أي شــخص لــم یبلــغ ســنه خمــس عشــرة ســنة فــي قواتهــا متَ ت -3

المسلحة وعند التجنید من بین األشخاص الذین بلغت سـنهم خمـس عشـرة سـنة ولكنهـا لـم تبلـغ 

  ،كبر سناً أیجب على الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولویة لمن هم  ،ثماني عشرة سنة

لتزاماتهــا بمقتضــى القــانون اإلنســاني الــدولي بحمایــة الســكان الًا تتخــذ الــدول األطــراف وفقــ -4

جمیــع التــدابیر الممكنــة عملیــًا لكــي تضــمن حمایــة ورعایــة  ،المــدنیین فــي المنازعــات المســلحة

  ".1مسلحاألطفال المتأثرین بنزاع 

 ومنه تبعًا لنص هذه المادة نستشف، أن جمیع فقراتها األربعة جاءت إحالـة إلـى االلتزامـات

التي أقرها القانون الدولي اإلنساني في تجسید حمایة األطفال أثناء النزاعـات المسـلحة الدولیـة 

مـن البروتوكـول اإلضـافي  77وغیر الدولیـة، وذلـك مـن خـالل تنفیـذ مـا تضـمنته أحكـام المـادة 

 1989، وفــــــي ذات الســــــیاق فقــــــد أردفــــــت إتفاقیــــــة حقــــــوق الطفــــــل لســــــنة 1977األول لســــــنة 

 .  اري یحظر اشتراك األطفال في المنازعات المسلحةببروتوكول اختی

شــتراك األطفـــال فــي المنازعـــات احقـــوق الطفــل بشـــأن  إلتفاقیــةختیـــاري الالبروتوكــول ا-2

   .20002لسنة  المسلحة

مـــادة، ودیباجـــة تبـــرر دواعـــي اللجـــوء لهـــذا البروتوكـــول  13یحتـــوي هـــذا البروتوكـــول علـــى 

عـن  قلقـه  لمـا للنزاعـات المسـلحة مـن ، حیث ّعبر 1989الملحق بإتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

مكـان تواجـد كبیـر  لألطفـال فـي أوخاصـة عنـدما یسـتهدف  ،علـى األطفـال شٍ فَ تَ تأثیر ضار ومُ 

                                                           
  . 1989من إتفاقیة حقوق الطفل لسنة  38المادة 1
فیفري  23، دخل حیز النفاذ في 2000ماي  25في  263/54قرارها  عتمد من طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة  فيأ2

ـــــ2002 ـــــى موق ـــــاح عل ـــــوق جامعـــــة منیســـــوتا، مك ع،مت ـــــاریخ اإلطـــــالع ،www.hrlibrary.umn.edu: اإلنســـــانتبـــــة حق : ت

 02/09/2006المــــؤرخ فــــي  300-06، وصـــادقت علیــــه الجزائــــر طبقـــًا للمرســــوم الرئاســــي رقـــم 11:08، 09/06/2019

ن اشتراك األطفال في المنازعـات المسـلحة المعتمـد المتضمن التصدیق على البروتوكول االختیاري إلتفاقیة حقوق الطفل بشأ

  .06/09/2006، المؤرخة في 55، الجریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2000مایو  25بنیویورك في 
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هذا البروتوكول أن مواصلة تعزیز إعمـال الحقـوق المعتـرف بهـا  ، وعللوالمدارسالمستشفیات 

مــن االشــتراك فــي النزاعــات المســلحة،  فــي إتفاقیــة حقــوق الطفــل یتطلــب زیــادة حمایــة األطفــال

بـــإدراج التجنیـــد  182وقـــد رحـــب هـــذا البروتوكـــول باعتمـــاد إتفاقیـــة منظمـــة العمـــل الدولیـــة رقـــم 

 القسري أو اإلجباري لألطفال فـي المنازعـات المسـلحة مـن ضـمن أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال، 

إدراج التجنیـــد  األساســـيمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة  فـــي نظامهـــا العتمـــاد ا إلـــى  أیضـــاً وأضـــاف 

 طاشــتراك فــي النشــالســتخدامهم  لااإللزامــي أو الطــوعي لألطفــال دون ســن الخامســة عشــرة أو 

األعمال الحربیة بوصـفه جریمـة حـرب فـي المنازعـات المسـلحة الدولیـة وغیـر الدولیـة ب المتعلق

األطــراف  تتخــذ الــدول أن،  وقــد نصــت المــادة األولــى مــن هــذا البروتوكــول علــى 1علــى الســواء

أفــراد قواتهــا المســلحة الــذین لــم یبلغــوا  فــي شــتراك الضــمان عــدم  جمیــع التــدابیر الممكنــة عملیــاً 

  .2في األعمال الحربیة شتراكًا مباشراً االثامنة عشرة من العمر 

ول التي تسمح بتطوع األشخاص في قواتها المسلحة أن ترفع سن األدنـى للقبـول أما في الدّ 

تسـمح بقبـول التطـوع فـي قواتهـا المسـلحة دون  ن تلتـزم هـذه الـدول التـيسـنة، وأ 15بـأكثر مـن 

ـــة مـــن الضـــمانات منهـــا أن یكـــون التجنیـــد تطوعـــًا حقیقیـــًا، وأن یـــتم  18ســـن  ســـنة بكفالـــة جمل

التجنید بموافقة اآلباء أو األوصیاء القانونین، وأن یقدم لهؤالء األشخاص كافة المعلومات عـن 

ي مقابــل هــذا یلتــزم هــؤالء األشــخاص بتقــدیم دلــیًال موثوقــًا عــن واجبــات الخدمــة العســكریة، وفــ

  .3سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكریة

 18وقد أكدت المادة الرابعـة مـن ذات البروتوكـول علـى عـدم تجنیـد أي شـخص دون سـنة  

عامــًا فـــي األعمــال الحربیـــة مــن طـــرف المجموعــات المتمیـــزة عــن القـــوات المســلحة ألي دولـــة 

ف، وتلتـــزم الدولـــة الطـــرف باتخـــاذ جمیـــع التـــدابیر القانونیـــة الالزمـــة لحظـــر هـــذه تحـــت أي ظـــر 

الممارسـات، وعلیــه مـا تشــیر إلیـه المــادة الرابعـة مــن هـذا البروتوكــول هـو العمــل علـى  التغلــب 

علـــى ظـــاهرة ازدیـــاد تجنیـــد األطفـــال واســـتخدامهم فـــي العملیـــات العدائیـــة مـــن قبـــل الجماعـــات 

خالل اسـتخدام األطفـال فـي صـراعات داخلیـة فـي الدولـة مـن طـرف  المسلحة غیر الدولیة من

                                                           
  .2000لسنة  شتراك األطفال في المنازعات المسلحةاحقوق الطفل بشأن  إلتفاقیةختیاري الامن دیباجة البروتوكول  1
  .البروتوكولنفس من  01مادة ال 2
  .نفس البروتوكول من  03المادة 3
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جماعــات مســلحة التــي یمكــن لهــذه الجماعــات أن تــتملص مــن تطبیــق هــذه المــادة،  وهــذا مــا 

ُینبـــه إلیـــه هـــذا البروتوكـــول فـــي الفقـــرة األخیـــرة  مـــن المـــادة الرابعـــة بـــأن تطبیقهـــا ال یـــؤثر علـــى 

  .  1لحالمركز القانوني ألي طرف في أي نزاع مس

  .من النزاعات المسلحة یةاإلسالمالشریعة موقف  :البند الثالث

محمــد الكــریم الــدین اإلســالمي عــن قتــل النســاء والصــبیان فــي الحــرب لقــول الرســول  نهــى 

حدثنا أبوبكر بن أبي شیبة حدثنا محمد بن بشـر وأبـو أسـامة قـاال حـدثنا "صلى اهللا علیه وسلم 

ي عمــر قــال وجــدت إمــرأة مقتولــة فــي بعــض تلــك المغــازى عبیــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن أبــ

وقـد أجمـع جمهـور العلمـاء  2"فنهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن قتل  النساء والصـبیان

ـــى تحـــریم قتـــل النســـاء والصـــبیان شـــریطة أال یقـــاتلوا ، فـــإن قـــاتلوا یقتلـــون ، إذن فالشـــریعة 3عل

  . ب من المحرمات شریطة أن ال یقاتلوااإلسالمیة تعتبر قتل النساء واألطفال في الحر 

  .ألطفاللائیة الدولیة من التجنید القسري محكمة الجنالموقف  :البند الرابع

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة الجرائم التي تنطوي علیها اإلبادة العرقیة من نقـل األطفـال  

لتجـارة فــي األطفــال وطـن آخــر لقصـد اإلبــادة وا إلــىقسـرًا مــن وطـن أو عــرق أو جـنس أو دیــن 

اإللزامـــي أو التجنیـــد كـــذلك عتبـــرت المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة او  ،مـــن الجـــرائم ضـــد اإلنســـانیة

شـــط فـــي األعمـــال لنّ اشـــتراك الســـتخدامهم  لاالطـــوعي لألطفـــال دون ســـن الخامســـة عشـــرة أو 

مـن و  ،الحربیة بوصفه جریمة حرب في المنازعات المسلحة الدولیـة وغیـر الدولیـة علـى السـواء

وهــو أحــد بارونــات   دیلــو انغــقضــیة لوبالدولیــة  الجنائیــة القضــایا التــي تناولتهــا المحكمــةبــین 

والـذي إعتبرتـه المحكمـة مـذنبًا فـي  الحرب السـابقین مـن شـرقي جمهوریـة الكونغـو الدیمقراطیـة،

                                                           
  .107المرجع السابق، ص عادل عبداهللا المسدى،1
 صــحیح مســلم بشــرح النــووىأخرجــه اإلمــام مســلم فــي كتــاب الجهــاد والســیر، بــاب تحــریم قتــل النســاء والصــبیان فــي الحــرب، 2

  .48 ص ،1987-ه 1407 بیروت لبنان، دار الكتاب العربي، الجزء الثاني عشر،
  .48 ص ،المرجع نفسه3
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عامـًا كجنـود فـي نـزاع إیتـوري فـي الفتـرة مـا بـین  15دون سن األطفال وٕاستخدام  تجنید جرائم 

 . 20031الى  2002

   .الممارسات الشبیهة به حدیثاً الرق و : الثاني المطلب

إحصــــائیة  تكشــــفحیــــث ، 2"العبودیــــة المعاصــــرة "ســــم اتجــــار باألشــــخاص الیطلــــق علــــى ا

لعبودیـة المعاصـرة لهـذه املیـون یقعـون ضـحیة  40.3ن أ ،2016منظمة العمـل الدولیـة لعـام ل

 بـــالغ عـــددهمالضـــحایا الهـــؤالء  ویمثـــل  شـــخص فـــي العـــالم، 1000ضـــحیة لكـــل  5.4بمعـــدل 

ملیــــون كــــانوا ضــــحیة  5ومــــا یقــــرب  ،%72ن نســــاء وفتیــــات بنســــبة و ملیــــ 29ملیــــون  40.3

ــــال نســــبة  ســــتغالل الجنســــي القســــريإلل ــــى مســــتوى العــــالم، ویشــــكل األطف ــــق %20عل ، ویحق

  .3ملیار دوالر على مستوى العالم 150ب أرباحًا تقدرتجار بالبشر الا

ــــا وتشــــیر بعــــض الت  ــــة الطوغــــو، والبنــــین ونیجیری حقیقــــات فــــي االتجــــار باألطفــــال مــــن دول

والغابون أن نقل األطفال نـادرًا مـا یـتم عبـر شـركات الشـحن أو العّبـارات، بـل یـتم وضـعهم فـي 

، وعلیـــه أمـــام هـــذه 4أیـــام 04زوارق طویلـــة ومكشـــوفة ذات محركـــات لرحلـــة تـــدوم یـــومین إلـــى 

إلــى  طرق فــي هــذا المطلــبأتســالتجــار بالبشــر، المؤشــرات التــي توضــح مــدى اتســاع نطــاق ا

     اإلجــــراءات المتخــــذة مــــن طــــرف المجتمــــع الــــدولي والــــوطني فــــي التصــــدي لالتجــــار بالبشــــر

    جریمـة بیـع األطفـالوبعض الجـرائم التـي تشـكل فـي حـد ذاتهـا اتجـارًا بالبشـر، ك، )األول الفرع(

  ).لثالثالفرع ا( لألطفال جریمة بیع األعضاء البشریةو ، )الفرع الثاني(

  

  

                                                           
 :دور المحكمة الدولیة الجنائیة، متاح على موقع 1

Office of the Special Representative of the Secretary-General for CHILDREN AND ARMED CONFLICT :

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/ ، 23:58، 25/05/2019تاریخ االطالع  .  
2
 Tammy J. Toney-Butter ; olivia Mittel, Human Trafficking, article posted on:  

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430910, 12/05/2019,06 :27.  
3
 Ibid. 

4
 MIKE DOTTRIDGE, Child slavery in West Africa, International Centre for Trade Union Rights, Vol. 8, No. 2, 

Focus on the Americas (2001), p 23 ,19/06/2019 :00 :32, www-jstor-org.www.sndl1.arn.dz. 
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  .تجار بالبشراال : الفرع األول

بعــدما ظــن المجتمــع الــدولي أنــه قــد حقــق إنجــازًا كبیــرًا فــي القضــاء علــى الــرق والممارســات 

الشــبیهة بــه، ظهــرت نفــس هــذه الجــرائم فــي ثــوب جدیــد وبتقنیــات تكنولوجیــة متطــورة، وفــي هــذا 

ـــة فـــي مواجهـــة اإلتجـــار بالب ، والتشـــریع )البنـــد األول(شـــرالصـــدد ســـأتناول أهـــم المواثیـــق الدولی

  ).البند الثاني(الوطني والمقارن في مواجهة اإلتجار بالبشر

   .اإلتجار بالبشر في االتفاقیات الدولیة: البند األول 

 حیـــلُ كافـــة التصـــرفات المشـــروعة وغیـــر المشـــروعة التـــي تُ ب" بالبشـــر  االتجـــار الفقـــهیعـــرف 

یهـــا بواســـطة وســـطاء ومحتـــرفین عبـــر یـــتم التصـــرف ف ،مجـــرد ســـلعة أو ضـــحیة إلـــىاإلنســـان 

أو فــي أعمــال جنســیة أو مــا   ،ســتغالله فــي أعمــال ذات أجــر متــدنٍ إبقصــد  ،الحــدود الوطنیــة

وســواٌء تــم هــذا التصــرف بــإرادة الضــحیة أو قســرًا عنــه أو بــأي صــورة أخــرى مــن   ،شــابه ذلــك

جعـــل مـــن إذن الفقـــه یصـــف التصـــرفات الشـــرعیة أو غیـــر الشـــرعیة التـــي ت، "1صـــور العبودیـــة

فـي  اإلسـتغالللغـرض  ،اإلنسان سلعة  ُیتصرف فیه عن طریق وسطاء وعبر الحدود الوطنیـة

بـإرادة الضـحیة أو  اإلسـتغاللویتم هذا  ،أو أعمال جنسیة أو غیر ذلك جر متدنٍ أأعمال ذات 

  .تجارًا بالبشرارغمًا عنها 

 تجـارااللیـة إللغـاء الـرق و التكمی تفاقیـةإلا بالبشـر فـي االتجارأما المجتمع الدولي فقد عرف 

 بالمقصـــود الســـابعة تهـــامادفـــي  1956لســـنة بـــالرقیق واألنظمـــة والممارســـات المشـــابهة للـــرق 

جــل جعلــه أكتســاب أو التنــازل عــن شــخص مــن اكــل فعــل بــالقبض علــى "  :بــالرقیق اإلتجــارب

فـي حـوزة   كل تنازل بالبیع أو بالتبـادل لشـخص ،كتساب عبد لبیعه أو لمبادلتهاكل فعل  ،رقیقاً 

وكــذلك بصــفة عامــة كــل عمــل تجــارة أو نقــل للعبیــد مهمــا  ،الشــخص مــن أجــل بیعــه أو تبادلــه

  ".2كانت وسیلة النقل المستخدمة

وعلیــه یصــف هــذا التعریــف االتجــار بالبشــر، أو كمــا یطلــق علیــه قــدیمًا بتجــارة الرقیــق بكــل 

وسـیلة النقـل المسـتخدمة، مـا عملیات البیع أو التبادل أو التنازل أو النقل لشخص مهما كانـت 

                                                           
  .13حمد بن صالح بن ناصر البرواني، المرجع السابق، صأ1
  . 1956لسنة تجار بالرقیق واألنظمة والممارسات المشابهة للرق التكمیلیة إللغاء الرق واال إلتفاقیةا لمادة السابعة منا2
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یعاب عن هـذا التعریـف أنـه جـاء قاصـرًا فـي تكییـف اإلتجـار بالبشـر فـي فعـل البیـع أو التبـادل 

أو النقــــل دون أن یتطــــرق إلــــى عناصــــر أخــــرى تحقــــق االتجــــار بالبشــــر كالوســــیلة المســــتعملة 

األشــخاص ب تجــارالامنــع وقمــع المتعلــق بالبروتوكــول والغــرض مــن االتجــار، لــذا جــاء تعریــف 

األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة المنظمـــة عبـــر  تفاقیـــةوبخاصـــة النســـاء واألطفـــال المكمـــل إل

ماســًا لجمیــع العناصــر الُمشــكلُة لالتجــار  20001ن األمــم المتحــدة عــام عــالوطنیــة  الصــادر 

نقلهــم أو  تجنیــد أشــخاص أو": بالبشــر تجــاراالیقصــد ب) أ(فقــرة ) 03(المــادة نــص  فــي بالبشــر

 أشــكالغیــر ذلــك مــن  أوســتعمالها إســتقبالهم بواســطة التهدیــد بــالقوة  أو اأو  م أو إیــواؤهمتــنقله

ســتغالل إإســاءة  أوســتعمال الســلطة  إإســاءة  أوالخــداع  أوحتیــال الا أوختطــاف إلا أوالقســر 

مزایا لنیل موافقـة شـخص لـه سـیطرة علـى  أوتلقي مبالغ مالیة  أوبإعطاء  أوستضعاف احالة 

سـتغالل دعـارة الغیـر أو سـائر إ ىدنـأكحد  اإلستغاللویشمل  ،اإلستغاللض لغر  آخرشخص 

الممارســات الشــبیهة  أواالســترقاق  أوالخدمــة قســرًا  أو الســخرة أواإلســتغالل الجنســي أشــكال 

  .نزع األعضاء أو االستعباد أوبالرق 

الفقــرة المقصــود المبــین فــي  اإلســتغاللباألشــخاص علــى  تجــاراالال تكــون موافقــة ضــحیة )ب(

ســـتخدم فیهـــا أي مـــن أعتبـــار فـــي الحـــاالت التـــي یكـــون قـــد امـــن هـــذه المـــادة محـــل ) أ(الفرعیـــة

  ).أ(لوسائل المبینة في الفقرة الفرعیةا

ــــد طفــــل  یعتبــــرُ ) ج( ــــه  أوتجنی ــــه  أونقل  تجــــاراً ا" اإلســــتغاللســــتقباله لغــــرض ا أو إیــــواؤه أوتنقل

) أ(ائل المبینـة فـي الفقـرة الفرعیـة سـتعمال أي مـن الوسـاعلـى  يلـم ینطـو  إذاحتى " باألشخاص

  .من هذه المادة

 .2"شخص دون الثامنة عشرة من العمر أي" طفل" یقصد بتعبیر ) د(
 

 تتشــــكل مــــن ثالثــــة تجــــار بالبشــــرأن جریمــــة اال 3الــــبعضرى التعریــــف یــــومــــن خــــالل هــــذا 

 تجــاراالیتحقــق  فعــالاأل، ففــي عنصــر اإلســتغاللض اغــر أو  ائلوالوســ فعــالاألهــي : عناصــر

                                                           
تجـــار باألشـــخاص وبخاصـــة النســـاء واألطفـــال المكمـــل إلتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة بروتوكـــول منـــع وقمـــع اال1

  .المنظمة عبر الوطنیة
  .بروتوكولالمن نفس  03المادة 2
  .30-29أمیرة محمد بكر البحیري، المرجع السابق، ص 3
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التهدیـد بـالقوة (فیشـمل أمـا عنصـر الوسـیلة، )، اإلیـواء واالسـتقبالقلیالتن، النقل، التجنید(بالبشر

ســــتعمال او الخــــداع وٕاســــاءة أحتیــــال الو اأختطــــاف إلا ،أشــــكال القســــر ، كافــــةســــتعمال القــــوةا

ــااالســلطة و  فیتمثــل  اإلســتغاللأمــا عنصــر  ،)ســتغالل الضــعف إعطــاء أو تلقــي مبــالغ أو مزای

ســتعباد  إلســترقاق ، االالجنســي والســخرة والخدمــة قســرًا ا اإلســتغالل ،دعــارة الغیــرالل إســتغ(فــي

  .)نزع األعضاء

 الثالثـةالمـادة في هذه  المبین اإلستغاللباألشخاص على  اإلتجارموافقة ضحیة یشترط  الو 

   .1أي وسیلة من الوسائل المذكورة أعالهم استخدا خاصة إذا تم فیها

أو نقــل أو تحویــل أو  تجنیــد" بأنــه: 2بالبشــر اإلتجـارأوروبــا لمكافحــة  مجلــس إتفاقیــةوتعـرف 

إیــواء أو اســتقبال أشــخاص عــن طریــق التهدیــد بــالّلجوء إلــى اســتخدام القــوة أو اســتخدامها فعــًال 

أو غیرها من أشكال اإلكراه، أو اإلختطاف أو االحتیال أو الخداع أو إساءة اسـتعمال السـلطة 

هشاشــة أو إعطــاء أو تلقــي مبــالغ مالیــة أو مزایــا لنیــل موافقــة  أو إســتغالل موقــف ضــعف أو

" ، ویعــــرف كــــذلك اإلســــتغالل بأنــــه"شــــخص وصــــي علــــى شــــخص آخــــر ألغــــراض اإلســــتغالل

إســــتغالل الغیــــر فــــي الــــدعارة وأشــــكال أخــــرى مــــن اإلســــتغالل الجنســــي، أو الســــخرة أو العمــــل 

، أو نــــزع األعضــــاء لغــــرض القســــري، أو الــــرق أو الممارســــات الشــــبیهة بــــالرق، أو اإلســــتعباد

ــــت الضــــحیة"االتجــــار بهــــا ،  وعلیــــه "3أي شــــخص طبیعــــي یخضــــع لالتجــــار بالبشــــر" ، وعرف

فتعریـف مجلــس أوروبـا لالتجــار بالبشـر ال یخــرج عـن دائــرة التعریـف اُألَمِمــي ، ومنـه فاالتجــار 

  . اإلستغاللض اغر أو  ائلالوسفعال، األ: بالبشر له ثالثة محددات هي

ـــوه أن بروتوكـــو  باألشـــخاص وبخاصـــة النســـاء واألطفـــال المكمـــل  االتجـــارول منـــع وقمـــع نن

األمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیــة  الصــادر مــن األمــم المتحــدة  تفاقیــةإل

الطــابع عبــر الوطنیــة  اءعطــالرابعــة بإقــه فــي المــادة یطبت، قــد حــدد ســریان نطــاق 2000عــام 

                                                           
  .30أمیرة محمد بكر البحیري، المرجع السابق، ص 1
رف طــعتمــدت هــذه االتفاقیــة مــن اتعــد هــذه اإلتفاقیــة مــن الجهــود الدولیــة علــى مســتوى اإلقلیمــي لمحاربــة االتجــار بالبشــر، 2

 :، انظــر2008فبرایــر  01ودخلــت حیــز النفــاذ فــي  ،2005مــایو 16ي منظمــة مجلــس أوروبــا فــي عاصــمة بولنــدا وارســو فــ

 اإلنســان قســم حقــوق مجلــة الجنــان لحقــوق اإلنســان، تجــار بالبشــر،إلتفاقیــة مجلــس أوروبــا لمكافحــة اإمحمــد أمــین المیــداني، 

  .13-12ص ، 2017یونیو، ،12عدد لبنان، ،طرابلس جامعة الجنان،
ـــــس أوروبـــــا 04المـــــادة  3 ـــــى الموقـــــع مـــــن إتفاقیـــــة مجل         www.rm.coe.int: بشـــــأن مكافحـــــة االتجـــــار بالبشـــــر،  متـــــاح عل

  .12:19، 09/06/2018: تاریخ اإلطالع
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جماعة إجرامیة منظمة لصـور الجـرائم المنصـوص علیهـا تكون ضالعة فیها أن و  ،لهذه الجرائم

الثالثــة، إذن فهــذا البروتوكــول یســري فقــط علــى الجــرائم المنظمــة عبــر الوطنیــة فــي فــي المــادة 

الجنســي أو الســخرة أو  اإلســتغاللدعــارة الغیــر أو ســائر أشــكال صــور اإلســتغالل مــن جــرائم 

، وبمـا بـالرق أو االسـتعباد أو نـزع األعضـاءالخدمة قسرًا أو االسترقاق أو الممارسات الشـبیهة 

أن  جریمة االتجار بالبشر قبل أن تخرج إلى حدود الدولة األخرى یكون مصدرها داخلـي، لـذا 

دعـــى هـــذا البروتوكـــول فـــي المـــادة الخامســـة بـــأن تعتمـــد كـــل دولـــة طـــرف مـــا یلـــزم مـــن تـــدابیر 

  .ة الثالثة في حال ارتكابها عمداً تشریعیة وتدابیر أخرى  لتجریم السلوكیات المبّینة في الماد

رســـم سیاســـات، وبـــرامج : وفـــي إطـــار مكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر إتخـــذت الـــدول علـــى عاتقهـــا

وتــدابیر مــن اجــل التصــدي لهــذه الجریمــة، وذلــك مــن خــالل معالجــة مســببات اإلتجــار بالبشــر 

یر التعلیمیــة كــالفقر، والتخلــف، وٕانعــدام تكــافؤ الفــرص، وفــي هــذا فقــد إتخــذت الــدول مــن التــداب

واالجتماعیة والثقافیة، والتعـاون الـدولي الثنـائي والمتعـدد األطـراف مـن ضـمن وسـائل التصـدي 

  .1لجریمة اإلتجار بالبشر
  

  .بالبشر اإلتجارفي مواجهة  التشریع الوطني والمقارن :الثانيالبند 
  

  

اصـة النسـاء تطبیقًا لنص المادة الخامسة من بروتوكول منع وقمع اإلتجار باألشخاص وبخ

تجــار البــأن تتخــذ الــدول األطــراف مــا یلــزم مــن تــدابیر تشــریعیة لتجــریم ســلوكیات ا ،واألطفــال

هـذا لعقوبـات وفـق مـا دعـا إلیـه اقـانون فـي  هـذه الجریمـة المشرع الجزائـري  أدرج بالبشر، فقد 

ولـــذا  بشـــأن مكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــرســـن المشـــرع المصـــري قـــانون خـــاص  مـــانبروتوكـــول، بیال

  . أتطرق إلى موقف كال التشریعین الجزائري والمصريس

  

 

  .التشریع الجزائري :والً أ
  

 القســـم الخـــامس مكـــرر مـــادة ضـــمن 12ب  باألشـــخاص االتجـــارالمشـــرع الجزائـــري خـــص 

البـاب الثـاني  مـن "الجنایـات والجـنح ضـد األشـخاص" األولالفصـل  مـن" باألشخاص اإلتجار"

                                                           
م، بروتوكـــول منـــع  قمـــع و معاقبـــة 25/01/2012-21مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر : بـــابكر عبـــد اهللا الشـــیخ، الحلقـــة العلمیـــة1

   الوطنیة  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر األممتفاقیة  إلالمكمل  األطفالو بخاصة النساء و  شخاصباألاالتجار 

 2012رــــــ، الریــــاض، ینایاألمنیــــةوم ، جامعــــة نــــایف العربیــــة للعلــــ )متطلبــــات التنفیــــذ والجهــــود المبذولــــة(، )2000بــــالیرمو( 

  .08:13 ،24/05/2019: ، تاریخ اإلطالع www.repository.nauss.edu.sa:متاح على الموقع، 46ص
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مــــن قــــانون  151مكــــرر 303إلــــى 4مكــــرر 303لمــــواد ا فــــي" الجــــنح ضــــد األفــــرادالجنایــــات و "

  . العقوبات

 4مكـرر 303المـادة  في نـصتجار باألشخاص فاستهل المشرع الجزائري بتقدیم تعریف لال

ســــتقبال شــــخص أو أكثــــر اتجــــارًا باألشــــخاص تجنیــــد أو نقــــل أو تنقیــــل أو إیــــواء أو اعتبــــر یُ " 

ختطـــــاف أو  إلأشـــــكال اإلكــــراه أو ا ســـــتعمالها أو غیــــر ذلـــــك مــــنابواســــطة التهدیـــــد بــــالقوة أو ب

ستضــعاف أو بإعطــاء أو اســتغالل حالــة  اســتعمال الســلطة أو احتیـال أو الخــداع أو إســاءة الا

 .اإلسـتغاللتلقي  مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على شخص آخـر بقصـد 

ســـتغالل إي أو الجنســـ اإلســـتغاللســـتغالل دعـــارة الغیـــر أو ســـائر أشـــكال إ اإلســـتغاللویشـــمل 

سـترقاق أو الممارسـات الشـبیهة بـالرق أو  الالغیـر فـي التسـول أو السـخرة  أو الخدمـة كرهـًا أو ا

ثــــالث ) 03(باألشــــخاص بــــالحبس مــــن  اإلتجــــاریعاقــــب علــــى  .ســــتعباد أو نــــزع األعضــــاءإلا

یعاقـب . دج 1.000.000 إلـىدج 300.000عشـرة سـنوات وبغرامـة مـن  ) 10( إلىسنوات 

ســـنة ) 15(خمســـة عشـــرة  إلـــىخمســـة ســـنوات ) 05(باألشـــخاص بـــالحبس مـــن  تجـــاراالعلـــى 

ــــــىدج 500.000وبغرامــــــة مــــــن  ــــــة ادج إذا ســــــهل  1.500.000 إل ــــــه حال ستضــــــعاف ارتكاب

الضحیة الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني  أو الـذهني متـى كانـت هـذه الظـروف 

  ".2ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل
  

 البروتوكــول لتعریــف جــاء مطابقــاً أنــه تجــار باألشــخاص الل تعریــفوعلیــه نخلــص مــن هــذا ال

 ، بتحدیـــد العناصـــر الثالثـــةلمشـــرع الجزائـــريا مـــن خـــالل قیـــام منـــع وقمـــع اإلتجـــار باألشـــخاص

إضـافة إلـى ربـط المشـرع الجزائـري جریمــة  ،السـلوك، الوسـیلة والغـرض: وهـي التجـارالمكونـة ل

وهـذا زیـادة عـن مـا ذهــب  خص واحـد أو أكثـرشـبالسـلوك المرتكـب مـن طـرف بالبشـر  اإلتجـار

إلیه البروتوكول الذي ربط االتجار بالبشر في السلوك المرتكب مـن طـرف أشـخاص، وهـذا مـا 

ضف إلـى ذلـك  ،ُیعتبُر تشدیدًا من طرف المشرع الجزائري وحرصه على مكافحة هذه الجریمة

  .ستغالل الغیر في التسولإفي  والمتمثلة ،اإلستغاللمن صور  ةصور المشرع الجزائري  إدراج
  

                                                           
، الــذي 08/06/1966، المــؤرخ فــي 156-66األمــر رقــمیعــدل ویــتمم  25/02/2009المــؤرخ فــي  01-09القــانون رقــم 1

  .08/03/2009المؤرخة  ،15عددال للجمهوریة الجزائریة، رسمیةالجریدة ال یتضمن قانون العقوبات،
  .نفس القانونمن  04مكرر  303المادة 2
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 2018وفــي التقریــر الســنوي للخارجیــة األمریكیــة بشــأن االتجــار بالبشــر فــي الجزائــر لســنة 

الذي أوضح أن  الدولة الجزائریة تعد من الدول الموضوعة تحت المراقبة للعام الثاني، بسـبب 

وهــذا بــالرغم مــا  أن الجزائــر ال تفــي بالحــد األدنــى لمعــاییر القضــاء علــى االتجــار باألشــخاص،

حققته الجزائر من إنجازات  في مالحقة المتـورطین فـي قضـایا االتجـار بالبشـر ممـا أسـهم فـي 

ـــة فـــي دعـــم التـــدریب القضـــائي  33تحدیـــد  ـــة الجزائری ـــى ذلـــك  حـــرص الدول ضـــحیة، ضـــف إل

للعاملین في هذا مجال اإلتجار بالبشر، ووضع تحت تصرف الجنة الوطنیة لمكافحة اإلتجـار 

اص كـــل اإلمكانیـــات الضـــروریة، وتبعـــًا لـــذلك أوصـــت واشـــنطن الدولـــة الجزائریـــة إلـــى باألشـــخ

  : االلتزام بجملة من النقاط أهمها

  
  

الحـــزم فـــي قضـــایا تهریـــب البشـــر ومحـــاكمتهم ومعـــاقبتهم خاصـــة جنـــاة جـــرائم الجـــنس -

  .واالتجار بالعمال

  .لهم وضع إجراءات رسمیة لتحدید هویة الضحایا وتوفیر الحمایة الالزمة-

  .1التوعیة بمؤشرات ومخاطر اإلتجار بالبشر-
  

  

وٕانطالقًا من االلتزام األخیر المتعلـق بالتوعیـة بمخـاطر اإلتجـار بالبشـر، فقـد نظمـت اللجنـة  

، یومـًا إعالمیـًا حـول اإلتجـار باألشـخاص 2الوطنیة للوقایة مـن اإلتجـار باألشـخاص ومكافحتـه

ة من السادة ممثلي القطاعات األمنیـة والعسـكریة بمشاركة والیة أدرار وثل 26/12/2018یوم 

ـــة  ـــة، ووســـائل اإلعـــالم وممثـــل عـــن الهیئـــة الوطنیـــة لحمای والقضـــائیة والمجتمـــع المـــدني بالوالی

وترقیــة الطفولــة، وممثــل عــن الهــالل األحمــر الجزائــري، وممثــل عــن المجلــس الــوطني لحقــوق 

مــن الهیئــات األمنیــة والعســكریة اإلنســان، وتــم فــي هــذا الیــوم اإلعالمــي عــرض مــداخالت لكــل 

واإلعالمیـــة والمدنیـــة، والتـــي صـــبت كلهـــا فـــي التحســـیس والتوعیـــة بخطـــورة هـــذه الظـــاهرة علـــى 

  .  المجتمع سیما المناطق الحدودیة
                                                           

  :واشنطن تدعو الجزائر لمعاقبة مهربي البشر، متاح على الموقع: رمزي، في تقریرها السنوي  ولید1

   www.tsa-algerie.com15:23، 26/12/2018 :،  تاریخ اإلطالع. 
المــؤرخ فــي  249-16الجنــة الوطنیــة للوقایــة مــن االتجــار باألشــخاص  ومكافحتــه ، أنشــئت بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 2

ممثل  20، تضم هذه اللجنة 28/09/2016مؤرخة في ال ،57عددال للجمهوریة الجزائریة، رسمیةالجریدة ال، 26/09/2016

عـن مختلــف الـدوائر الوزاریــة والهیئـات المختصــة ویكمـن دورهــا فــي وضـع سیاســة وطنیـة وخطــة عمـل فــي مجـال الوقایــة مــن 

  .االتجار باألشخاص ومكافحته وحمایة الضحایا
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  .التشریع المصري :ثانیاً 
  

بشــــأن  2010لســــنة   64رقــــم خــــّص المشــــرع المصــــري االتجــــار بالبشــــر بقــــانون خــــاص  

 نــص  فــي، وقــد اســتهل هــذا القــانون بتقــدیم تعریــف لالتجــار بالبشــر  1بالبشــر تجــاراالمكافحــة 

بالبشــر كــل مــن یتعامــل بأیــة صــورة فــي شــخص  تجــارااللجریمــة  عــد مرتكبــاً یُ "  الثانیــةالمــادة 

ســـتخدام أو النقـــل أو التســـلیم أو الطبیعـــي بمـــا فـــي ذلـــك  البیـــع أو الشـــراء أو الوعـــد بهمـــا أو ا

إذا تــم ذلــك  ،فــي داخــل الــبالد أو عبــر حــدودها الوطنیــة م ســواءٌ ســتقبال أو التســلیالاإلیــواء أو ا

ـــوة أو العنـــف أو التهدیـــد بهمـــا أو بواســـطة ا ـــال أو الخـــداع أو الختطـــاف أو اإلبواســـطة الق حتی

ستغالل حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد  بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیـة إستغالل السلطة أو إ

بشــخص آخــر لــه ســیطرة علیــه  تجــاراالشــخص علــى أو مزایــا مقابــل الحصــول علــى موافقــة 

فــي  اإلســتغاللأیــًا كانــت صــوره بمــا فــي ذلــك   اإلســتغاللوذلــك كلــه إذا كــان التعامــل  بقصــد 

ســـتغالل األطفـــال فـــي ذلـــك وفـــي المـــواد إ الجنســـي و  اإلســـتغاللأعمـــال الـــدعارة وســـائر أشـــكال 

سـتعباد إلات الشـبیهة  بـالرق أو اسـترقاق أو الممارسـالأو ا اإلباحیة أو السخرة أو الخدمة قسـراً 

فــــي ذات الســــیاق ، و "األعضــــاء أو األنســــجة البشــــریة أو جــــزء منهــــاستئصــــال اأو التســــول أو 

فــي أي مــن صــور  اإلســتغاللال یعتــد برضــاء المجنــي علیــه علــى " بأنــه الثالثــةالمــادة  تنصــ

المـــادة  یـــة وســـیلة مـــن الوســـائل المنصـــوص علیهـــا فـــيأتخدمت فیهـــا ُســـابالبشـــر متـــى  تجـــاراال

ســتعمال أیــة ابالطفــل أو عــدیمي األهلیــة   اإلتجــارمــن هــذا القــانون، وال یشــترط لتحقیــق  الثانیــة

وسیلة من الوسائل المشار إلیها وال یعتد في جمیع األحـوال برضـائه أو برضـاء المسـؤول عنـه 

  ".أو متولیه

ء أو الوعد بهمـا ومنه یتمیز التعریف المصري لالتجار بالبشر بإضافة عملیات البیع والشرا

من بین سلوكیات االتجار، ضف إلى ذلـك أن المشـرع المصـري سـّوا بـین هـذه السـلوكیات فـي 

  . داخل أو خارج الوطن

تجـار بالبشـر متفشـیة فـي المجتمعـات العربیـة الوما تجدر اإلشارة أن هنالك حاالت أخـرى ل

لــوزارة الخارجیــة األمریكیــة تقریــر  ففــيبخــدم المنــازل واإلســاءة إلــیهم،  اإلتجــاري ظــاهرة أال وهــ

                                                           
) مكـــرر(18عـــدد المصـــریة، للجمهوریـــة الرســـمیة الجریـــدة التجـــار بالبشـــر، إلبشـــان مكافحـــة ا 2010لســـنة  64 رقـــم قـــانون1

  .09/05/2010في  ةالمؤرخ
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تجـــــارًا ایعتبـــــر معظـــــم حـــــاالت الخدمـــــة المنزلیـــــة فـــــي الـــــدول العربیـــــة  2013یونیـــــو  25فـــــي 

ســـلوكیات ســـوء معاملـــة الخـــدم، عتبـــار انـــه یمكـــن أ ینالبـــاحث  ، وفـــي ذلـــك یـــرى أحـــد1رــــــــــــبالبش

وم والراحــة وهتــك العــرض وقلــة النــ ،والضــرب والتحــرش الجنســي ،وتــأخر أو عــدم دفــع الرواتــب

 اإلتجـــارشـــریطة أن  تكــون هـــذه األفعــال مشـــار إلیهـــا فــي قـــانون  ،بالبشـــر االتجــارمــن جـــرائم 

التهدیــد والقــوة وممارســة هــذه األفعــال یكــون  تحــت  ســتقبالالبالبشــر كالتجنیــد والنقــل واإلیــواء وا

   .2اإلستغاللویكون الغرض من هذه األفعال  ،أو القسر

   .طفالاألجریمة بیع : الفرع الثاني

عامــــًا  18یعــــد االتجــــار باألطفــــال فــــي األســــاس اتجــــارًا بالبشــــر ضــــحیَّته أطفــــال دون ســــن 

ــالي ینطبــق علــى اإلتجــار باألطفــال جمیــع عناصــر االتجــار بالبشــر مــن الفعــل والوســیلة  وبالت

وغــــرض اإلســــتغالل، لكــــن الوســــیلة فــــي اإلتجــــار باألطفــــال غیــــر مفترضــــة فیقتصــــر اإلتجــــار 

الفعــل والغــرض مــن اإلســتغالل فقــط، ومــا یبــرر حــذف الوســیلة هــو باألطفــال علــى عنصــري 

  . شخصیة الضحیة المتمثلة في الطفل

حقـوق  الطفـل بشـأن بیـع  إتفاقیـةختیـاري الملحـق بالالبروتوكـول افقد عّرفه بیع األطفال أما 

ي یقصـد ببیـع األطفـال أ"  الثانیـة سـتغاللهم فـي الـدعارة والصـور الخلیعـة فـي المـادةااألطفال و 

 إلـىفعل أو تعامل یتم بمقتضاه نقل طفـل مـن جانـب أي شـخص أو مجموعـة مـن األشـخاص 

  ."3شخص آخر لقاء مكافأة أو أي  شكل آخر من أشكال العوض

وتبعًا لذلك، إن بیع األطفال هو كل عملیة نقل على األقل لطفل مـن طـرف شـخص واحـد  

كـان هـذا المقابـل مكافـأة أو  أو عدة أشخاص إلى شخص أخر لقاء مقابـل مـادي عینـي، سـواءٌ 

                                                           
  123 صالمرجع السابق،  أحمد بن صالح بن ناصر البرواني، 1
  .123-122 ص ،المرجع نفسه 2
تفاقیــة إلبروتوكــولیین االختیــاریین تضــمن مشــروع الم، 2000 مــاي 25لجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ل 263/54 قــرار3

شـــتراك األطفـــال فـــي الصـــراعات المســـلحة وبشـــأن بیـــع األطفـــال وبغـــاء األطفـــال والمـــواد اإلباحیـــة عـــن احقـــوق الطفـــل بشـــأن 

 ٕاســتغاللبشــأن بیــع األطفــال و ، وقــد صــادقت الجزائــر علــى البروتوكــول  اإلحتیــاري الملحــق بإتفاقیــة حقــوق الطفــل األطفــال

المؤرخ  229-06طبقًا للمرسوم الرئاسي رقم  25/05/2000المعتمد  بنیویورك في المواد اإلباحیة في البغاء وفي طفال األ

  .  06/09/2006، المؤرخة في 55، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائربة، العدد 02/09/2006في 
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أي شــكل آخــر، إذن فــالبیع هنــا مثلــه مثــل عملیــات البیــع المتداولــة فــي التجــارة، غیــر أن محــل 

السلعة طفل، وما نالحظه أیضًا أن تعریف بیع الطفل في هذا البروتوكول یشبه إلـى حـد بعیـد 

قی����ق واألع����راف وتج����ارة الر التكمیلی����ة إلبط����ال ال����رق تفاقی����ةاإلتعریـــف تجــــارة الرقیــــق فـــي 

   .1956 لسنة والممارسات الشبیھة بالرق

وكما هو معروف، أن البیع یدخل في المعامالت المدنیة والتجاریة و تحكمه قواعـد القـانون 

 أو شـيءینقـل للمشـتري ملكیـة  أنالبیع عقـد یلتـزم بمقتضـاه البـائع ": المدني، الذي یعرفه بأنه 

 أیـاالحصـول علـى شـيء مـا بمقابـل " فهـوالشـراء أمـا  ،".1آخـر فـي مقابـل ثمـن نقـدي مالیـاً  حقـاً 

  ".2كان هذا المقابل بحیث تنتقل ملكیة وحیازة الشيء المباع لتكون في ملكیة المشتري

التخلــي عــن ، وجریمــة )البنــد األول(وممــا ســبق ســأتطرق إلــى أركــان جریمــة بیــع األطفــال  

البنـد (ئم المرتبطـة ببیـع األطفـال وصـور الجـرا ،)البنـد الثـاني( الطفل بنیـة الحصـول علـى فائـدة

   ).الثالث

  .جریمة بیع األطفالأركان : البند األول

لــم یعــرف المشــرع الجزائــري بیــع األطفــال، وٕانمــا حــدد الســلوكیات التــي تجــرم هــذا الفعــل فــي 

خمـس  إلـىسـنوات ) 5(یعاقب بالحبس مـن خمـس "على  التي تنص مكرر  319نص المادة 

شـترى ادج كـل مـن بـاع أو  1.500.000 إلـىدج  500.000 سنة وبغرامـة مـن) 15( عشرة

. ألي غـــرض مـــن األغـــراض و بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال) 18(طفـــًال دون ســـن الثامنـــة عشـــر 

إذا ارتكبـت الجریمـة  .فـلویعاقب بنفس العقوبات كـل مـن حـرض أو توسـط فـي عملیـة بیـع الطّ 

تكـون العقوبـة السـجن مـن  ،كانت ذات  طابع عابر للحدود الوطنیة أوجماعة إجرامیة منظمة 

ــــــــــإل دج 1.000.000ســـــــــنة وغرامـــــــــة مـــــــــن ) 20(عشـــــــــرین  إلـــــــــىســـــــــنوات ) 10(عشـــــــــر   ىــــ

                                                           
 رسـمیةالجریـدة النون المـدني المعـدل والمـتمم، یتضمن القـا 26/09/1975المؤرخ في  58-75األمر رقم من  351المادة 1

  .1975 سبتمبر 30 المؤرخة في ،78عدد ال للجمهوریة الجزائریة،
  .96 ص صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق،2
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، أمــــا المشـــــرع "1ویعاقــــب علــــى الشــــروع بــــنفس عقوبـــــات الجریمــــة التامــــة. دج 2.000.000

ــــه لمكافحــــة االتجــــار بالبشــــر  ــــي قانون ــــم یتطــــرق ف ــــي 2010لســــنة   64رقــــم المصــــري فل ،  ف

األطفــال علــى وجــه الخصــوص كمــا فعــل المشــرع الجزائــري ، بــل تخصــیص تجــریم اإلتجــار ب

، والتـي تشـمل البـالغین واألطفـال علـى 64ترك ذلك إلى األحكام المنصوص علیها فـي قـانون 

حـــد ســـواء، ومـــا یالحـــظ فـــي قـــانون االتجـــار بالبشـــر المصـــري إدراجـــه فـــي صـــور اإلســـتغالل 

أیـًا كانـت صـوره  اإلسـتغاللامـل  بقصـد وذلـك كلـه إذا كـان التع "إستغالل األطفال، وهذا بقوله

ســـتغالل إ بمـــا فـــي ذلـــك  اإلســـتغالل فـــي أعمـــال الـــدعارة وســـائر أشـــكال اإلســـتغالل الجنســـي و 

الممارسـات  سـترقاق أوالاألطفال في ذلك وفي المواد اإلباحیة أو السـخرة أو الخدمـة قسـرا أو ا

أو األنسـجة البشـریة أو جـزء ستئصـال  األعضـاء االشبیهة  بـالرق أو االسـتعباد أو التسـول أو 

من ذلك أن مـن بـین صـور اإلسـتغالل هـو إسـتغالل األطفـال فـي أعمـال الـدعارة  ویفهم ،"منها

وأشـــكال اإلســـتغالل الجنســـي وهـــذه الصـــورة لـــم نجـــدها عنـــد المشـــرع الجزائـــري وال فـــي تعریـــف 

طفـــال باألشـــخاص وبخاصـــة النســـاء واأل اإلتجـــاربروتوكـــول منـــع و قمـــع اإلتجـــار بالبشـــر فـــي 

  .األمم المتحدة تفاقیةالمكمل إل

وعلیه فالمشرع المصري عنـدما لـم یخـُص الطفـل بنـوع مـن الخصوصـیة فـي تجـریم االتجـار 

التـي تـنص  291به راجع إلى تجریم هذا الفعل سلفًا في قـانون العقوبـات المصـري فـي المـادة 

إلسـتغالل الجنسـي یحظر كل مساس  بحق الطفل في الحمایة من االتجار به أو ا: " على أن

أو التجــاري أو اإلقتصــادي أو اســتخدامه فــي األبحــاث والتجــارب العلمیــة ویكــون للطفــل الحــق 

فــي توعیتــه وتمكینــه مــن مجابهــة هــذه المخــاطر، ومــع عــدم اإلخــالل بأیــة عقوبــة أشــد یــنص 

علیها في قانون آخر ، یعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات وبغرامـة ال تقـل 

شــتراه أو اكــل مــن بــاع طفــًال أو خمســین ألــف جنیــه مصــري وال تجــاوز مــائتي ألــف جنیــه عــن 

  أو تجاریـاً  سـتغله جنسـیاً اعتبـاره رقیقـاً، أو اعرضه للبیـع، وكـذلك مـن سـلمه أو تسـلمه أو نقلـه ب

ولـو وقعـت  ستخدمه فـي العمـل القسـري، أو فـي غیـر ذلـك مـن األغـراض غیـر المشـروعة،اأو 

                                                           
، المــؤرخ فــي 156-66األمــر رقــم، یعــدل ویــتمم 04/02/2014المــؤرخ فــي  01-14مكــرر مــن القــانون رقــم  319المــادة 1

ـــــــات08/06/1966 ـــــــانون العقوب ـــــــذي یتضـــــــمن ق ـــــــري، م، ال ـــــــة عـــــــدد  الجزائ ـــــــدة الرســـــــمیة الجزائری ـــــــي 07الجری ، مؤرخـــــــة ف

16/02/2014.  
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ویعاقــب بــذات العقوبــة مــن ســهل فعــًال مــن األفعــال المــذكورة فــي الفقــرة . الجریمــة فــي الخــارج

ومـع عـدم اإلخـالل بأحكـام المـادة  .السابقة أو حرض علیه ولو لم تقع الجریمة بنـاًء علـى ذلـك

من قـانون الطفـل تضـاعف العقوبـة إذا ارتكبـت مـن قبـل جماعـة إجرامیـة منظمـة ) مكرراً 116(

مـن القـانون المشـار إلیـه، یعاقـب ) مكـرراً  116(اة حكم المادة ومع مراع. عبر الحدود الوطنیة

بالســـجن المشـــدد كـــل مـــن نقـــل مـــن طفـــل عضـــوًا مـــن أعضـــاء جســـده أو جـــزءًا منـــه، وال یعتـــد 

، وما یالحظ في هذه المادة أنهـا قـد جمعـت األفعـال المشـكلة 1"بموافقة الطفل أو المسئول عنه

تجــاري أو اإلقتصــادي أو اســتخدامه فــي األبحــاث لجــرائم االتجــار أو اإلســتغالل الجنســي أو ال

والتجارب العلمیة مما یشكل صعوبة في تحدید الركن المـادي لجریمـة بیـع األطفـال ولـذا یمكـن 

هـي عناصـر السـلوك اإلجرامـي " شـتراه أو عرضـه للبیـعاكل مـن بـاع طفـًال أو " اعتبار جزء 

الــذي یعتبــر البیــع أو  64ة مــن قــانون االیجــابي لهــذه الجریمــة، وهــذا بالقیــاس مــع المــادة الثانیــ

العـــرض للبیـــع أو الشـــراء أو الوعـــد بـــالبیع مـــن أفعـــال االتجـــار بالبشـــر، ومـــن ثـــم فهـــي اتجـــار 

  . باألطفال كذلك

مـن  291ج، ونـص المـادة . ع. مكـرر مـن ق 319وعلیه من  خالل استقراء نـص المـادة 

الــركن المفتــرض، الــركن : ثــةم، نقــف علــى أركــان جریمــة بیــع األطفــال فــي أركانهــا الثال.ع.ق

  .المادي والركن المعنوي

  .الركن المفترض: أوالً 

ویتمثل فـي صـفة الجـاني أو المجنـي علیـه  ،یتوقف على هذا الركن وجود أو إنتفاء الجریمة

صــفة  فــيالــركن المفتــرض یكُمــن ففــي هــذه الحالــة ، 2وبدونــه ال یوصــف النشــاط بأنــه جریمــة

كل مـن بـاع أو اشـترى  "مكرر  319المادة حسب ما ورد في  هذاو  ،الطفلوهو المجني علیه 

وكـذا  " ألي غرض من األغراض وبأي شكل من األشـكال) 18(طفًال دون سن الثامنة عشر 

  "كل مساس بحق الطفل حظرُ یُ " م بقولها .ع .ق  291المادة في نص 

                                                           
المعــدل  المصــري ، المتضــمن قــانون العقوبــات1937یولیــو  31المــؤرخ فــي  1937لســنة  58رقــم  مــن قــانون 291المــادة 1

  .71، العدد 05/08/1937والمتمم، الوقائع المصریة، المؤرخة في 

  .117 ص ، المرجع السابق،الغفار یونسالح رزق عبد ص2
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  .جریمة بیع األطفالل الركن المادي: ثانیاً 

  .لسلوك اإلجرامي والوسیط والمحرضمثل الركن المادي في فعل ایت

   .السلوك اإلجرامي-1

ومحـل هـذا  ،البیـع  أو الشـراءیجابي في فعـل إلالسلوك اإلجرامي ایقتصر المشرع الجزائري 

لـم یحـدد الغـرض الـذي تقـوم علیـه  الجزائـري ، والمشـرععاماً  18سن البیع هو طفل لم یتجاوز 

ألي غــرض مــن األغــراض " ة فــي ذلــك، فــي قولــهجریمــة البیــع أو الشــراء أو الوســیلة المســتعمل

 بالبشـر االتجـارأحكـام جریمـة  إلىیحلینا  ، وهذا الطرح فضفاض مما"وبأي شكل من األشكال

ج،  بینمــــا المشــــرع المصــــري أضــــاف إلــــى الســــلوك . ع.مــــن ق  04مكــــرر 303فــــي المــــادة 

ـــادة اإلجرامــي زیــادة عــن عملیتــي البیــع والشــراء، ســلوك العــرض للبیــع حــــــسب ال مــن   291مــــــ

  .  م. ع . ق

   :والمحرض الوسیط-2

الشخص أو الجماعات اإلجرامیة  المنظمة التي تباشر عملیة بالوسیط أي السمسار یقصد 

فــردًا یكــون بــأن قــد هــذا الوســیط  تعــددوی  ،الــبالد المســتورد لهــم إلــىنقــل الضــحایا مــن أوطــانهم 

أمـا الوسـیط الـذي یرمـي  ،1محترف لهذه التجـارةأفراد یندمجون في مشروع منظم أو عدة  واحداً 

إلیه المشرع الجزائري یكمن في الشخص الذي یتوسط بین من یریـد بیـع الطفـل وبـین مـن یریـد 

  2شــراءه، أمــا التحــریض فهــو إغــراء ودفــع األطــراف إلــى القیــام بعملیــة البیــع أو الشــراء للطفــل

ــــي یط المحـــرض والوســـالجزائـــري المشـــرع اعتبـــر  وفـــي هـــذا الصـــدد، فـــي نفـــس المركـــز القانونــ

، وفــــي ذات الســــیاق جــــرم المشــــرع المصــــري تامــــةالجریمــــة بمثابــــة ال  الشــــروعواعتبــــر أیضــــًا 

 ).الوسیط(المحرض والشخص الذي یقوم بعملیة التسهیل 

  

                                                           
  .100 ص صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق،1
  .166حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص2
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  .جریمة بیع األطفاللالركن المعنوي : ثالثاً 

لقـائم علـى اإلرادة والعلـم االجریمة كغیرها من الجرائم  تتطلـب تـوفر قصـد جنـائي عـام  هذه 

لم یشترط القصد الجنائي الخـاص  الجزائري المشرع حیث أنفي عملیة الشراء أو البیع،  سواءٌ 

فـــــي أعمـــــال الـــــدعارة، أو  ســـــواءُ  ،الجـــــاني طفـــــل فـــــي أي غـــــرض یضـــــعهالســـــتغالل إ داعيالـــــ

ع ، ونفــــس الـــنهج ســــلكه المشــــر 1فـــي أعمــــال الســـخرة ســــتغاللهاســـترقاق أو الخدمــــة قســـرا أو الا

المصــري باعتبــار هــذه الجریمــة تتطلــب قصــد جنــائي عــام، بــالرغم مــن أن هــذه الجریمــة تعــد 

إســتغالًال إقتصــادیًا؛ أي أن القصــد الخــاص مــن وراءهــا هــو تحقیــق منفعــة مادیــة، إال أن نــص 

  . 2م لم تتطرق إلى الحصول على منفعة بل اكتفت بمجرد البیع. ع. من ق 291المادة 

   .یع األطفالجریمة ب جزاء: رابعاً 

أو التحـریض  ج  علـى عقوبـة  فعـل البیـع أو الشـراء. ع. مـن ق مكـرر 319المـادة  نصت

ســنة ) 15(خمــس عشــرة إلــىســنوات ) 5(الحــبس مــن خمــس  أو التوســط فــي بیــع األطفــال هــي

دج، وتشــدد العقوبــة إذا ارتكبــت الجریمــة مــن  1.500.000 إلــىدج  500.000وبغرامــة مــن 

مــــة أو كانــــت ذات  طــــابع عــــابر للحــــدود الوطنیــــة بالســــجن مــــن طــــرف جماعــــة إجرامیــــة منظ

إلـــــــــى دج  1.000.000ســـــــــنة وغرامـــــــــة مـــــــــن ) 20(عشـــــــــرین  إلـــــــــىســـــــــنوات ) 10(عشـــــــــر

ــــنفس عقوبــــات الجریمــــة التامــــة2.000.000 ــــى الشــــروع ب ــــك "دج، ویعاقــــب عل ــــى ذل ،  زد عل

حكـام المـادة التي تحیل إلى أ 3مكرر 320خضوع الجاني إلى الفترة األمنیة طبقًا لنص المادة 

  .ج المتعلقة بالفترة األمنیة.ع .مكرر من ق 60

م، علـى تسـلیط عقوبـة السـجن . ع. مـن ق 291أما المشرع المصري فقد نص في المـادة  

المشــدد مـــدة ال تقــل عـــن خمـــس ســنوات وبغرامـــة ال تقــل عـــن خمســـین ألــف جنیـــه مصـــري وال 

، ویســتوي فــي نفــس ضــه للبیــعشــتراه أو عر اأو  كــل مــن بــاع طفــالً  ،جنیــهتجــاوز مــائتي ألــف 

  .العقوبة المحرض والوسیط والذي قام بعملیة التسهیل، ولو لم تقع الجریمة بناءًا على ذلك

                                                           
  .167-166 حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص1
  .115عبد الغفار یونس، المرجع السابق، ص  صالح رزق2

  .السالف الذكر 04/02/2014المؤرخ في  01-14رقم  نالقانو من  مكرر 320المادة 3
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یـزاد بمقـدار المثـل الحـد " م  . ع. مكـرر مـن ق 116وتشدد العقوبة طبقا لمـا  نصـت  المـادة 

ارتكبهــا أحــد والدیــه األدنــى للعقوبــة المقــررة ألي جریمــة إذا وقعــت مــن بــالغ علــى طفــل، أو إذا 

أو من له الوالیة أو الوصایة علیه أو المسؤول عـن مالحظتـه وتربیتـه، أو مـن لـه سـلطة علیـه 

وتضــاعف العقوبــة كــذلك إذا ارتكبــت مــن طــرف جماعــة " أو كــان خادمــًا عنــد مــن تقــدم ذكــرهم

ئم إجرامیـة منظمـة عبــر الحـدود الوطنیـة، وننــوه أن القضـاء المصـري یخــتص بـالنظر فـي الجــرا

م ولـــو وقعـــت فـــي الخـــارج والتـــي مـــن ضـــمنها .ع.مـــن ق 291المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

  . جریمة بیع األطفال

  . فائدةالحصول على جریمة التخلي عن الطفل بنیة : البند الثاني

إنفــرد المشــرع الجزائــري فــي تحدیــد وجــه آخــر لتجــریم بیــع األطفــال، اآل وهــي جریمــة التخلــي 

علــى فائــدة، وهــذا یعــد فــي شــكله بیعــًا لألطفــال، وهــذا مــا تضــمنته  عــن األطفــال بنیــة الحصــول

یعاقــب بــالحبس مــن شــهرین إلــى ســتة أشــهر :  "ج والتــي نصــت علــى.ع.مــن ق 320المــادة 

كـل مـن حـرض أبـوین أو احـدهما علـى التخلـي عـن -1: دج  20000إلى  500وبغرامة من 

كـل مـن تحصـل مـن أبـوین  -2دة؛طفلهما المولود أو الذي سیولد وذلك بنیة الحصول على فائ

أو  مــن أحــدهما علــى عقــد یتعهــدان بمقتضــاه بــالتخلي عــن طفلهمــا الــذي ســیولد أو شــرع فــي 

كـل مـن قـّدم وسـاطته -3ذلك، وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع فـي اسـتعماله؛

  ".للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك

ء هـــذه المـــادة، نســـتنتج أن أركـــان هـــذه الجریمـــة تتمثـــل فـــي الـــركن وعلیـــه مـــن خـــالل اســـتقرا

  . المادي والركن المعنوي

  .الركن المادي لجریمة التخلي عن الطفل بنیة الحصول على فائدة: أوالً 

  :یتعلق هذا الركن بالسلوك اإلجرامي اإلیجابي، والذي یتضمن ثالثة صور
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أو  ،لــى التخلــي عــن طفلهمــا المولــودحــدهما عأكــل مــن حــرض أبــوین أو : الصــورة األولــى

  .الذي سیولد وذلك بنیة الحصول على فائدة

تحـریض  الوالـدین علـى التخلـي عـن ابـنهم "یتعلق السلوك اإلجرامي في هذه الصورة بفعل  

وذلــك بــإغراء ودفــع األب أو األم عــن التخلــي عــن طفلهمــا الصــغیر حــدیث العهــد بــالوالدة أو 

، وهـــذا التخلـــي یـــتم بنیـــة الحصـــول علـــى فائـــدة مـــن "1مســـتقبالً  عـــن الطفـــل الـــذي ینتظـــر والدتـــه

طـــرف المحــــرض، حیــــث أن المشـــرع لــــم یحــــدد فحــــوى الفائـــدة مادیــــة أو غیــــر مادیــــة ، إال أن 

  .     الراجح تكون هذه الفائدة مادیة أو عینیة 

حـدهما علـى عقـد یتعهـدان بمقتضـاه أأو  مـن  ،كـل مـن تحصـل مـن أبـوین: الصورة الثانیـة

ــالتخل ــكب ــي ذل ــذي ســیولد أو شــرع ف ــد أو  ،ي عــن طفلهمــا ال ــل هــذا العق وكــل مــن حــاز مث

  .ستعمالهاستعمله أو شرع في ا

یشبه السلوك في هذه الصـورة إلـى حـد بعیـد السـلوك الموجـود فـي الصـورة األولـى،  إال أن  

التبــاین فــي الصــورتین األولــى والثانیــة یكمــن فــي عنصــري الكتابــة ونیــة الحصــول علــى فائــدة  

ینمــا التشــابه یكمــن فــي عنصــر التخلــي عــن الطفــل الــذي ســیولد،  ففــي هــذه الصــورة لــم یحــّدد ب

ــدین أو أحــدهما هــل عقــد رســمي أو  المشــرع طبیعــة هــذا العقــد الــذي یبــرم بــین الشــخص والوال

عرفــي؟ إال  أن الــراجح یكــون العقــد عرفــي، فــال یعقــل أن یكــون هــذا العقــد رســمیًا ألنــه مبنــي 

  .على باطل

ـ: الثالثةالصورة  فائـدة أو شـرع  إلـىل كل من قدم وساطته للحصـول علـى طفـل بنیـة التوصُّ

  .في ذلك

تكمــن هــذه الصــورة فــي فعــل السمســرة الــذي یقــوم بــه شــخص للتوفیــق بــین األطــراف بنیــة  

التخلــي عــن الطفــل مقابــل حصــوله علــى عمولــة أو فائــدة، وعلیــه فالســلوك اإلجرامــي فــي هــذه 

اطة الـذي یقـوم بـه الجـاني بـین مـن یریـد اسـتقبال طفـل وبـین مـن الصورة  یكمن فـي فعـل الوسـ

  .2یرید تركه، مقابل حصول الجاني على فائدة معینة

                                                           
  .160 فخار، المرجع السابق، ص إبراهیمحمو 1
  .163 ، صنفسهالمرجع 2



  .قتصاديإلستغالل اإلللطفل من ا موضوعیةالحمایة ال                                    : ألولا بابال
  

 

148 
 

  . فائدةالحصول على جریمة التخلي عن الطفل بنیة ل الركن المعنوي: ثانیاً 

یتمثــل الــركن المعنــوي فــي القصــد الجنــائي العــام القــائم علــى العلــم واإلرادة الــذي یجــب أن 

فـي الصـورة األولـى  حقـقن یتأ ُیشـترطُ القصـد الجنـائي الخـاص  أماور الثالث، قق في الصُّ یتح

و منفعـة، بینمـا هـذا القصـد الخـاص أنیة حصـول المحـرض أو الوسـیط علـى فائـدة  فيوالثالثة 

     .غیر مطلوب في الصورة الثانیة التي لم تشترط مقابل من فعل التخلي عن الطفل

  .فائدةالحصول على لتخلي عن الطفل بنیة جریمة ا عقوبة :ثالثاً 

ج  على عقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشـهر وبغرامـة . ع. من ق 320نصت المادة 

دج لكال للصور الثالثة، وعلیه ما یالحظ في هـذه العقوبـة إنهـا جـاءت 20000إلى  500من 

  .مخففة بالنظر إلى حجم الجریمة المرتكبة

شــرع الجزائــري لــم یجــرم فعــل التخلــي الوالــدین عــن طفلهمــا وممــا ســبق ذكــره نســتنتج أن الم

ألســرة أخــرى فــي حــال إذا تــم هــذا التنــازل دون مقابــل مــادي، ولكنــه جــرم أن یكــون هــذا الفعــل 

مقابــل الحصــول علــى فائــدة، خشــیة أن یصــبح تخلــي الوالــدین عــن أطفــالهم تجــارة بیــد بعــض 

ن تخلــي أسـرة عـن طفلهـا لصــالح األشـخاص، وفـي ذات السـیاق ذهــب إلیـه المشـرع المصـري أ

أســرة أخـــرى غیـــر مقبـــول اجتماعیـــًا، إال أن القـــانون ال یتـــدخل فـــي ذلـــك التخلـــي، لكـــن یقتصـــر 

  . 1تدخله في حال إذا تم ذلك التخلي بقصد البیع والتغییر في األوراق الرسمیة

    .صور الجرائم المرتبطة ببیع األطفال  :البند الثالث

ات القانونیــة المشــروعة ســبیًال فــي تحقیــق جــرائهم المرتبطــة یتخــذ الجنــاة مــن بعــض التصــرف

ج یزو لألطفـــــال، وكـــــذا تـــــ التبنـــــيهـــــذه الجـــــرائم عملیـــــات  اإلقتصـــــادي، ومـــــن أهـــــم اإلســـــتغاللب

، كـــل هـــذه الجـــرائم مـــا هـــي إال وســـائل لتســـهیل عملیـــات بیـــع األطفـــال وأعضـــاءهم القاصـــرات

   :ال الحصر في ما یأتي البشریة، وعلیه سأتناول هذه الجرائم على سبیل المثال

  

                                                           
  .118 ص صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق،1
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  .التبني :أوالً 

ــي والُمتَبَنــى وبمقتضــاه یصــبح الُمتَبِنــي أبــًا " یعــرف نظــام التبنــي بأنــه عقــد یحــرر بــین الُمتَبِن

   ."1تعاقدیًا للطفل، ویرتب هذا العقد كل اآلثار المترتبة علیه

 .موقف الشریعة اإلسالمیة من التبني -1

، فقد تبنى الرسـول الكـریم محمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم تحرم الشریعة اإلسالمیة نظام التبني

  :زید بن حارثة وطاف به على قریش وهو یقول

َوَمـا َجَعـَل  { إلـى أن نـزل قـول اهللا تعـالى"  یا معشر قـریش إشـهدوا أنـه إبنـي یرثنـي وأرثـه"  

وقولـــه تعـــالى  2}ُل اْلَحـــقَّ َوُهــَو َیْهـــِدي السَّــِبیلَ َأْدِعَیــاَءُكْم َأْبَنـــاَءُكْم َذِلُكــْم َقـــْوُلُكم بِــَأْفَواِهُكْم َواللَّـــُه َیقُــو 

ــــاَءُهْم َفــــِإْخَواُنُكْم ِفــــي الــــدِّیِن  {أیضــــًا  ــــِإن لَّــــْم َتْعَلُمــــوا آَب اْدُعــــوُهْم ِآلَبــــاِئِهْم ُهــــَو َأْقَســــُط ِعنــــَد اللَّــــِه َف

  .3}َوَمَواِلیُكمْ 

خــر، یــدعى اإلقــرار وعلیــه فنظــام التبنــي محــرم فــي الشــریعة اإلســالمیة التــي تعتــرف بنظــام آ

نظـــام إســـالمي یصــدر بمقتضـــاه إقـــرار مــن األب أو مـــدعي بنـــوة "بــالبنوة، واإلقـــرار بـــالنبوة هــو 

الطفـــل یقـــر فیـــه بنســـب الطفـــل إلیـــه،  ویشـــترط أن یكـــون االبـــن المقـــر ببنوتـــه ممـــن یولـــد لمثـــل 

  .4" المقر

ین همــا المتنبــي وعلیــه مــا یمیــز التبنــي عــن اإلقــرار بــالبنوة هــو أن التبنــي هــو عقــد بــین طــرف

والمتبنـى، بینمـا اإلقـرار بـالبنوة هــو إقـرار مـن طـرف واحـد هــو األب الـذي یعتـرف بنسـب االبــن 

هـــو لـــك یـــا عبـــد، الولـــد للفـــراش، وللعـــاهر الحجـــر، " إلیـــه، لقـــول النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم

همـــا بـــین التبنـــي واإلقـــرار بـــالبنوة هـــو أن كلی ومـــا یجمـــع ".5زمعـــةوأحتجبـــي منـــه یـــا ســـودة بنـــت 

                                                           
  .123-122 ص ،صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق 1
  .04سورة األحزاب، اآلیة رقم 2
  .05اآلیة رقم  سورة األحزاب، 3
   .123، صالمرجع السابق صالح رزق عبد الغفار یونس،4

، دار طیبــة للنشــر 1457أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الرضــاع، بــاب الولــد للفــراش وتــوقي الشــبهات، حــدیث رقــم 5

  .666، ص 2006والتوزیع، الریاض، 
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كحق الطفل فـي النسـب  فـي أن یأخـذ الطفـل نفـس لقـب یترتب عنهما نفس الحقوق والواجبات 

نظام التكفـل باألطفـال األیتـام  إلىدعى الدین اإلسالمي متبنیه وحقه في المیراث، وقد  أبیه أو

قـول الرسـول الكـریم محمــد لن یشـتد عــودهم ، أ إلـىجتماعیـة إرعایــة  وأن یضـمن لهـمورعـایتهم 

  1"والوســـطىأنـــا وكافـــل الیـــتم فـــي الجنـــة هكـــذا وقـــال بإصـــبعیه الســـبابة "هللا علیـــه وســـلم صـــلى ا

فالكفالــة المقصـــودة هنــا الرعایـــة، فاإلســالم فـــرق بــین مـــا یــدعى بـــالتبني الــذي تأخـــذ بــه الـــدول 

  .جتماعيإلالغربیة وعوضه بنظام الكفالة أو التكافل ا

أن التبنـــي هـــو إصـــطناع : میة فـــيوترجـــع الحكمـــة مـــن تحـــریم التبنـــي فـــي الشـــریعة اإلســـال

وٕافتعال یناقض حقائق القرابات ویهدر أحكامها الشرعیة، فشتان مـا بـین األب الصـوري واألب 

الحقیقـــي، وعلیـــه فقـــد ُیتخـــُذ مـــن التبنـــي ســـببًا لســـلب الحقـــوق واإلضـــرار باألقـــارب فـــي مســـألة 

دة التــي تقــوم علــى صــلة المیــراث، ممــا یــزرع الحقــد والفتنــة بــین أفــراد األســرة اإلســالمیة الواحــ

  .  2الرحم

  .موقف التشریعات الوطنیة والمقارنة من التبني -2

وعلـــى نهـــج الشـــریعة اإلســـالمیة وٕاقتـــداًء بهـــا، حظـــرت التشـــریعات العربیـــة نظـــام التبنـــي فقـــد 

للطفـل الحـق فـي نسـبه إلـى والدیـه الشـرعیین  " نصت المـادة الرابعـة مـن قـانون الطفـل المصـري

ولــه الحــق فــي إثبــات نســبه الشــرعي إلیهمــا بكافــة وســائل اإلثبــات بمــا فیهــا والتمتــع برعایتهمــا، 

الوسائل العلمیة المشروعة، وعلى الوالدین أن یوفرا الرعایة والحمایـة الضـروریة للطفـل، وعلـى 

 ، وقــد أنكــر"3ویحظــر التبنــيالدولــة أن تــوفر رعایــة بدیلــة لكــل طفــل حــرم مــن رعایــة أســرته، 

 لما یمثل التبنـي مـن مخـاطر جسـیمة ني كوسیلة بدیلة لرعایة الطفلالمشرع المصري نظام التب

                                                           
 دار ابـــن كثیـــر للطباعـــة ،6005حـــدیث رقـــم یتیمـــًا،  ، بـــاب فضـــل مـــن یعـــولاألدبأخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب 1

  .1507، ص 2002والنشر، دمشق،
وتطبیقاتها في نظم المملكـة العربیـة السـعودیة، دار " دراسة مقارنة" محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للطفولة 2

  .17، ص1996النهضة العربیة، القاهرة، 

  .2008لسنة  126المعدل والمتمم بالقانون  1996 سنة 12قانون الطفل المصري رقم  من 04المادة 3
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ومؤسسـة  3ونـادي األطفـال ،2والمتمثلـة فـي األسـرة البدیلـة ،1وعوض ذلك بنظام الرعایة البدیلـة

  ، 4الرعایة االجتماعیة

 لســنة ویــذكر أن المشــرع المصــري قــد أبــدى تحفظــًا علــى جمیــع  مــواد إتفاقیــة حقــوق الطفــل

  .5ضمن نظام التبني لمخالفته أحكام الشریعة اإلسالمیةالتي تت 1989

لمخالفــة هــذا الفعــل   ،نظــام التبنــي فــي قــانون الطفــل إلــىلــم یتطــرق أمــا المشــرع الجزائــري 

یمنــع "  الجزائــري مــن قــانون األســرة 46المــادة قــد أكــدت ذلــك و  ،الشــریعة اإلســالمیة الســمحاء

  ."6وقانونا التبني شرعاً 

  .من التبني 1989لیة لحقوق الطفل موقف اإلتفاقیة الدو -3

علــى تكــریس مبــدأ الحفــاظ علــى   20فــي مادتهــا 1989دعــت إتفاقیــة حقــوق الطفــل لســنة 

المصـلحة الفضــلى للطفـل، وذلــك بتـوفیر الرعایــة والمســاعدة والحمایـة لألطفــال فـي كنــف بیئتــه 

سـر بدیلـة العائلیة وٕان تعذر ذلك مـن وضـع الطفـل فـي بیئتـه، یوضـع الطفـل فـي كنـف رعایـة أ

أو األخذ بنظام الكفالة أو الحضانة المنتهج في النظام اإلسـالمي، أو األخـذ بنظـام التبنـي فـي 

الــّدول التـــي تجیـــز قوانینهـــا الوطنیـــة ذلـــك، وفــي جمیـــع األحـــوال عنـــد الضـــرورة، تتـــدخل الدولـــة 

                                                           
  .السالف الذكر 96/12القانون رقم  من 48 ،47 ،46المواد 1
مـن قــانون الطفــل المصـري تهــدف الـى تــوفیر الرعایــة االجتماعیـة والنفســیة والصــحیة  46البدیلــة حسـب نــص المــادة  األسـرة2

  .أشهر 3لألطفال الذین تجاوزت سنهم  والمهنیة

جتماعیـة إلجتماعیـة وتربویـة  تـوفر الرعایـة اإمن قانون الطفل المصري  هـو مؤسسـة  47طفال حسب نص المادة نادي األ3

  .لألطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر
هي كل دار إلیواء األطفال ال تقل سنهم عن من قانون الطفل المصري  48لمادة مؤسسة الرعایة االجتماعیة حسب نص ا4

  .سنة 18ید عن ست سنوات وال تز 
بإصــدار قــانون الطفــل والئحتــه التنفیذیــة  1996لســنة  12القــانون رقــم  بــو دنیــا، عــادل عبــد التــواب بكــري،أعلــي ســلیمان 5

المطــابع األمیریــة  الطبعــة التاســعة، طبقــا ألحــدث التعــدیالت، 2010لســنة  2075رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم  الصــادرة بقــرار

  .156ص ،2017مصر، العامة لشؤون المطابع األمیریة، لوزارة التجارة والصناعة الهیئة
، جریـدة رسـمیة ضمن قانون األسرة المعدل والمتمم، المت1984یونیو سنة  9المؤرخ في  11-84من قانون رقم  46المادة 6

  .12/06/1984مؤرخة في  ،24 عدد
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أو  تربیـة الطفـل خلفیتـه االثنیـة ویجب مراعـاة فـيبوضع الطفل في مؤسسات لرعایة األطفال، 

  . 1الدینیة أو الثقافیة أو اللغویة

من ذات اإلتفاقیة التي تبیح نظام التبني حفاظًا على مصـالح الطفـل  21وقد كرست المادة 

  :الفضلى التقیید بمجموعة التدابیر وهي

ضــمان التصــریح بــالتبني إال مــن قبــل الســلطات المختصــة وفقــًا للقــوانین المعمــول بهــا   -1

ذات الصلة الموثوق بهـا، ویشـترط فـي التبنـي موافقـة حسـب والتأكد من كل المعلومات 

  .الحالة كل من الوالدین أو األقارب أو األوصیاء القانونیین عند االقتضاء

یستفید الطفل من جمیع الضمانات الممنوحة له في بلده األصلي فـي حالـة انتقالـه إلـى  -2

  .لرعایة الطفل بلد آخر مع ضرورة إقرار هذا البلد بنظام التبني كوسیلة بدیلة

إتخاذ جمیع التدابیر الضروریة للتبني في بلد آخر مـن اسـتفادة المشـاركین فیهـا بكسـب  -3

 . 2مالي غیر مشروع

ـــة تســـعى إلـــى  ـــه فهـــذه اإلتفاقیـــة الدولی ـــى المصـــلحة الفضـــلى وعلی تكـــریس مبـــدأ الحفـــاظ عل

الطفــل فــي أســرة للطفــل، وذلــك بتــوفیر الرعایــة والمســاعدة والحمایــة، وهــذا ال یتــأتى إال بوضــع 

  .تضمن له ذلك

التشــریعات الوطنیــة التــي تجیــز نظــام التبنــي أو التــي ال راعــت هــذه اإلتفاقیــة مختلــف  وقــد

تجیـــــزه، حیـــــث طالبـــــت الـــــدول التـــــي تجیـــــزه نظـــــام التبنـــــي التقییـــــد بمجموعـــــة مـــــن اإلجـــــراءات 

بنـي فطالبتهـا المذكورة أعاله، أما الّدول التي ال تجیز نظام الت 21المنصوص علیها في المادة

  . إلى األخذ بالنظام الذي تراه مناسباً 

  

 

                                                           
  . 1989لسنة تفاقیة حقوق الطفل إمن  20 المادة1
  .نفس اإلتفاقیة من 21مادة ال2
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 .تزویج القاصرات: ثانیاً 

الــزواج  كعقــد یفیــد حــل االســتمتاع كــل مــن  "یعــرف الــزواج فــي االصــطالح الفقهــي  بأنــه 

وعلیــه فـــالزواج هــو عقــد بـــین المــرأة والرجــل لبنـــاء  ،1"الــزوجین بــاآلخر علــى الوجـــه المشــروع 

  .عالقة مشروعة بینهما

الــزواج هــو عقــد رضــائي یــتم "وقــد عــّرف المشــرع الجزائــري الــزواج فــي قانونــه لألســرة بأنــه  

بـــین رجــــل وامــــرأة علــــى الوجــــه الشــــرعي، مــــن أهدافــــه، تكــــوین أســــرة أساســــها المــــوّدة والّرحمــــة 

فالزواج هو عقـد بـین طـرفین  ا،وعلى ضوء هذ، "2وٕاحصان الزوجین والمحافظة على األنساب

تكوین أسـرة  واالبتعـاد عـن الزنـا والحفـاظ علـى النسـل، والـزواج مـن العقـود  الذكر واألنثى بغیة

ویجــب الرضــائیة ینعقــد برضــى الطــرفین بعیــدًا عــن جمیــع عیــوب اإلرادة كــاإلكراه واإلســتغالل  

عامــًا لكــل مــن  19أن تتــوافر فــي المتعاقــدین شــرط األهلیــة، فأهلیــة الــزواج تكــون بتمــام ســن 

 19إال أنـه اســتثناًء  یمكـن أن یــرخص القاضـي للــزواج لســن دون الرجـل والمــرأة كأصـل عــام، 

  . 3عامًا، لمصلحة أو ضرورة شریطة مقدرة الطرفین على الزواج

وقــد یلجــأ بعــض األولیــاء إلــى تــزویج بنــاتهن دون ســن القانونیــة العتبــارات أخــرى كالعــادات  

ا الشــارع ، فیقــوم الــولي والتقالیــد التــي تحــل زواج الفتــاة بســن معینــة اقــل مــن الســن التــي حــدده

بـزواج "بتزویج فتاته القاصر بالّلجوء إلى عقد قرانها عن طریـق العـرف مـا یسـمى فـي الجزائـر 

، أمــــا فــــي مصــــر فقــــد یــــتم تــــزویج الفتیــــات بــــالّلجوء إلــــى العقــــد العرفــــي الــــذي یوثقــــه "الطالــــب

ــا4المحــامي ت فــي مصــر ، لكــن زواج الفتیــات أخــذ منعرجــًا خطیــرًا حینمــا أصــبحن هــؤالء الفتی

ن جراء تزویجهن من أجانب، وذلك بـأن تتـزوج الفتـاة بصـورة رسـمیة أو غیـر رسـمیة  ُیستغلَن م

                                                           
  2015الغوثي بن ملحة، قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعـــــــــات الجامعیة، الجزائر، 1

  .27ص 

  .11-84رقم الجزائري قانون األسرة  من  04المادة 2
  .قانوننفس المن  07ادة الم3
  .232 ص ،المرجع السابق، أمیرة محمد بكر البحیري4



  .قتصاديإلستغالل اإلللطفل من ا موضوعیةالحمایة ال                                    : ألولا بابال
  

 

154 
 

مـــن أجنبـــي یـــدفع فیهـــا مبلغـــًا مـــن المـــال ویتزوجهـــا لفتـــرة ویطلقهـــا بعـــدها أو یتركهـــا ویهـــرب أو 

  .1"تتركه هي وتعود لبلدها لسوء المعاملة و استغاللها إلى حد اإلتجار بها

لوزارة الشؤون اإلجتماعیـة بمصـر بالتنسـیق مـع منظمـة الیونیسـف فـي التحقیـق وفي دراسة  

فــي زواج األطفــال، حیــث تمــت هــذه الدراســة فــي قریــة بــالقرب مــن القــاهرة والتــي تشــهد زواج  

الفتیات من الرجال األكبـر سـنًا والقـادمین مـن البلـدان العربیـة وهـذا خـالل فتـرة الصـیف، حیـث 

الفتیـات الصـغیرات لفتـرة قصـیرة وخـالل فتـرة الصـیف، ثـم یعـود هـؤالء یتم زواج هؤالء الرجـال ب

الرجال  إلى أوطانهم الذین یصعب الوصول إلیهم وتتبعهم، في حین یبقـى الفتیـات فـي قـریتهم 

وفــي غالــب األحیــان ینجــبن أطفــال، ویــتم التحایــل فــي توثیــق الــزواج الــذي یحــدد ســن الموافقــة 

ها، تزییف سن الفتاة باالتفاق مع الطبیـب، أو اسـتخدام بعدة طرق من 2سنة 16على الزواج ب

شـــــهادة مـــــیالد األخـــــت الكبـــــرى المتوفـــــاة، أو تســـــجیل الـــــزواج بعـــــد أن تصـــــبح العـــــروس فـــــي 

  .3القاصرات اتخاذه شكًال إقتصادیًا للغایةعامًا، وما یغلب على زواج  16ســـــــــــــــن

ض إجرامــي یتخــذها عصــابات تجــار إذن فــالزواج هنــا هــو وســیلة قانونیــة بغیــة تحقیــق غــر 

ســتخدامهن فــي أعمــال التســول اســتغاللهن و األطفــال لتســهیل إجــراءات ســفر الفتیــات ومــن ثــم إ

  .الدعارة وبیع األعضاء البشریةو والعمل القسري 

  .جریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال :الفرع الثالث 

س بالكرامـة اإلنســانیة للطفــل لـم تكــن جریمـة بیــع األطفــال الجریمـة الوحیــدة التـي تشــكل مســا

بــل هنالــك جریمــة أكثــر حــّدة وعدوانیــة منهــا تتمثــل فــي جریمــة بیــع األعضــاء البشــریة لألطفــال 

  .هذه الجریمة ظهرت وتطورت بتطور التكنولوجیا في مجال الصحة

                                                           
  .232 ص المرجع السابق،، محمد بكر البحیريأمیرة 1

2
 31طبقا للمادة  2008بدایة من سنة  كاملة سنة 18لى إ 16الفتیات من  نشیر أن المشرع المصري قد رفع سن زواج 

  .مكرر من قانون األحوال المدنیة
3
 Susanne louis B. Mikhail, Child Marriage and Child prostitution : Two forms of sexual Exploitation, Gender 

and Development ,vol. 10, No.1, p45, Trafficking and Slavery, Mar.,2002, published by Taylor& francis, lot. on 
behalf of oxfamGB, 12/05/2019,7 :30 : www.JSTOR.org.  
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البشــریة حفیظـــة العلمــاء المســلمین فانقســموا بــین معـــارض  1وقــد آثــار نقــل وزرع األعضــاء

ســم حجتــه ومبرراتــه مــن الكتــاب والســنة، إال أن الــراجح فــي الشــریعة اإلســالمیة ومؤیــد، ولكــل ق

تجیــــز نقــــل وزرع األعضــــاء البشــــریة لكــــن بشــــروط، وهــــذا مــــا انبثــــق عنــــه قــــرار مجمــــع الفقــــه 

اإلســالمي عــن رابطــة العــالم اإلســالمي الصــادر فــي إجتمــاع دورتــه الثامنــة المنعقــدة فــي مكــة 

هجـــري  1405جمـــادي األولـــى  07هجـــري إلـــى  1405رة ربیـــع اآلخـــ 28المكرمـــة فـــي الفتـــرة 

میالدي بشأن زراعـة األعضـاء البشـریة، والـذي آجـاز عملیـة  1985ینایر  28-19الموافق ل

نقــل وزرع األعضــاء البشــریة لكــن بشــروط أهمهــا أن أخــذ هــذا العضــو یكــون مــن جســم إنســان 

ع الكرامــة اإلنســانیة حــي وزرعــه فــي جســم آخــر مضــطر إلیــه إلنقــاذ حیاتــه، وأن ال یتنــافى مــ

للمــأخوذ منــه، وأن یكــون طوعــًا، وأن یكــون فیــه نجــاح عملیتــي الــزرع والنــزع غالبــاً، وأن یعتبــر 

  .2هذا الزرع حائزًا شرعًا بطریق األولویة

وعلــى مســتوى التشــریعات اعترفــت أغلــب الــدول علــى جــواز نقــل وزرع األعضــاء البشـــریة 

خــالل إقرارهــا  ألحكــام یجــب توفرهــا فــي المتبــرع واتخــذت فــي ذلــك قــوانین صــارمة تنظِّمــه مــن 

والمتبرع لـه، وفـي المؤسسـات الصـحیة التـي تشـرف علـى عملیـة الـزرع والنقـل، ونشـیر إلـى أن 

ــنفس  أغلــب التشــریعات المقارنــة تقــر بمبــدأ مجانیــة التبــرع  باألعضــاء البشــریة حفاظــًا علــى ال

بح یشـــهده العـــالم مـــن  تجـــارة البشـــریة، لـــذا جرمـــت أي  مســـاس بهـــذا المبـــدأ، خاصـــة مـــا أصـــ

منقطعــة النظیــر فــي بیــع األعضــاء البشــریة، لــذا ســأتطرق فــي هــذا الفــرع لهــذه الجریمــة، ومــا 

التــدابیر المتخــذة فــي التصــدي لهــا خاصــة إذا علمنــا أنهــا تمــس فئــة األطفــال بالدرجــة األولــى 

     طفــــالوســــأتناول موقــــف كــــل مــــن المشــــرع الجزائــــري مــــن جریمــــة بیــــع األعضــــاء البشــــریة لأل

 أركان جریمة بیع األعضاء البشریة لألطفـالو  ،)البند الثاني(، والتشریع المصري )البند األول(

                                                           
الخلویـة المختلفـة والمتشـابكة والقـادرة علـى أداء  ویطلق العضو البشري من الناحیة البیولوجیة علـى مجموعـة مـن العناصـر 1

متصـاص المـواد التـي اوتكوین العضو وأداء وظیفته یعتمدان إلى حٍد كبیٍر على سرعة األعضاء األخرى فـي  ،دةوظیفة محدّ 

أو فه عظم، وهـو جـزء مـن أي جهـاز فـي الجسـم كالجهـاز البصـري كل لحم خالص أو یتجوّ "وهو أیضًا  ،"یفرزها هذا العضو

 :، انظر"التناسلي أو الهضمي كما أن الدم هو األخر أحد أعضاء جسم اإلنسان إذ انه یؤدي وظیفة أساسیة في حیاة الجسم

  .401-400ص ،المرجع السابقكابویة رشیدة، 
2
  .180-179 السلطاني، المرجع السابق، ص آمنةنبیل العبیدي،  
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وأركـــان جریمـــة بیـــع األعضـــاء البشـــریة لألطفـــال عنـــد  ،)البنـــد الثالـــث( عنـــد المشـــرع الجزائـــري

  ).البند الرابع(المشرع المصري 

  .لألطفال ألعضاء البشریةبیع اجریمة موقف المشرع الجزائري من : البند األول

: الجدید وقبله القـانون رقـمفي قانون الصحة واضحًا وصریًحا  المشرع الجزائريجاء موقف 

1بحمایــة الصــحة وترقیتهــا الملغــىالمتعلــق  85-05
عــن رفضــه التــام لعملیــات نــزع األعضــاء  

أن تكــون ، وال یمكــن 2واألنســجة والخالیــا البشــریة وزرعهــا إال ألغــراض عالجیــة أو تشخیصــیة

، وقـــد منـــع المشـــرع عملیـــات نـــزع أعضـــاء وأنســـجة 3عملیـــات النـــزع والـــزرع محـــل صـــفقة مالیـــة

ــــة  ــــا بشــــریة مــــن أشــــخاص قصــــر أو عــــدیمي األهلی ــــاءوخالی ــــاء األحی ، أو مــــن أشــــخاص أحی

فالمشــرع الجزائــري  األســاس وعلــى هــذا ،4مصــابین بــأمراض تصــیب صــحة المتلقــي أو المتبــرع

ـــع األعضـــاء البشـــری قـــد رفـــض ـــل مـــادي، وكـــذا نـــزع األعضـــاء البشـــریة مـــن القصـــر بی ة بمقاب

  .األحیاء

  .لألطفال بیع األعضاء البشریةجریمة من  المشرع المصريموقف : البند الثاني

قــانون نقــل وزارعــة  وافقــت الحكومــة المصــریة علــى مشــروعمــن المــداوالت  عامــاً  14عــد ب 

ها مصــر باحتاللهــا المرتبــة الثالثــة وهــذا نتیجــة للفضــیحة الكبــرى التــي شــهدت األعضــاء البشــریة

                                                           
جریـدة ال المـتمم ،بحمایـة الصـحة و ترقیتهـا المعـدل و المتعلـق  ،16/02/1985المؤرخ في  05-85من قانون  161المادة 1

ال یجـوز أن یكـون إنتـزاع األعضـاء أو " التي نصـت علـى  1985/ 17/02مؤرخ في  8عددللجمهوریة الجزائریة، الرسمیة ال

  ."األنسجة البشریة وال زرعها موضوع معاملة مالیة
للجمهوریـــة  رســـمیةالجریـــدة البالصـــحة،  المتعلـــق 2018یـــو ســـنة یول 2المـــؤرخ فـــي  11-18مـــن قـــانون رقـــم  355المـــادة  2

  .2018یولیو  29المؤرخة في  ،46عدد ال الجزائریة،
  .11-18قانون رقم ال من 358المادة 3

4
  .قانوننفس المن  361 لمادةا
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زرع األعضـــاء قـــانون  استصـــدار تـــم ، وأخیـــراً 1عالمیـــًا فـــي ظـــاهرة اإلتجـــار باألعضـــاء البشـــریة

  .مادة28أحكام هذا القانون  توتضمن  ،05/03/20102في البشریة 

وعلـى غــرار التشـریعات المقارنــة فقـد حظــر المشـرع المصــري نقـل أو زرع نســیج أو عضــو  

ـــاة المتلقـــي، وحظـــر كـــذلك أن تـــتم عملیـــة التبـــرع  بشـــري إال  لضـــرورة ملّحـــة للحفـــاظ علـــى حی

  2010لســنة  05قــانون رقــم مــن  الثانیــة، ونصــت المــادة 3بمقابــل مــادي مهمــا كانــت طبیعتــه

ال یجــوز نقــل أي عضــو أو جــزء مــن عضــو أو نســیج مــن  جســم إنســان حــي بقصــد : " بأنــه

یها المحافظة على حیاة المتلقـي أو عالجـه مـن زرعه  في جسم إنسان آخر إال لضرورة تقتض

مـرض جســیم، ویشــترط أن یكــون النقـل هــو الوســیلة الوحیــدة لمواجهـة هــذه الضــرورة وأال یكــون 

ویحظــر زرع األعضــاء . مــن شــأن النقــل تعــریض المتبــرع لحظــر جســیم علــى حیاتــه أو صــحته

  ".ط األنسابأو أجزائها أو األنسجة أو الخالیا التناسلیة بما یؤدي إلى اختال

وحــددت المــادة الثالثــة أن عملیــة النقــل والــزرع مقتصــرة فقــط علــى المصــریین عــدا إذا كــان  

مع مراعـاة حكـم المـادة السـابقة یحظـر الـزرع مـن " أحد الزوجین مصري واآلخر أجنبي  بقولها

مصـریین إلــى أجانــب عــدا الــزوجین إذا كــان أحــدهما مصــریًا واآلخــر أجنبیــًا علــى أن یكــون قــد 

مضـــى علـــى هـــذا الـــزواج ثـــالث ســـنوات علـــى األقـــل وبعقـــد موثـــق علـــى النحـــو المقـــرر قانونـــًا 

ــــزواج ــــنهم . لتوثیــــق عقــــود ال ــــي فیمــــا بی ــــاء مــــن أم مصــــریة وأب أجنب ــــزرع بــــین األبن ویجــــوز ال

، فالمشــــرع المصــــري حظــــر عملیــــة التبــــرع بــــین األجانــــب والمصــــریین واســــتثنى منهــــا 4"جمیعــــا

، ویبـرر هـذا الحظـر لتفـادي عملیـات نقـل األعضـاء البشـریة سـنوات 3الزوجین إال بعد مضي 

إلـــى الخـــارج وكـــذا  تفـــادي عملیـــات نقـــل األعضـــاء البشـــریة بـــین الـــزوجین الـــذین یتخـــذون مـــن 

  .الزواج وسیلة لتسهیل عملیات نقل األعضاء إلى الخارج

                                                           
  .387-386 ص ،المرجع السابق، أمیرة محمد بكر البحیري 1

 یةالبشــریة، الجریــدة الرســمیة المصــر  األعضــاءبشــان تنظــیم زرع  05/03/2010مــؤرخ فــي  2010لســنة  05قــانون رقــم  2

  .06/03/2010في مؤرخ ) مكرر(9العدد 
3
    .قانوننفس ال  من 06المادة   

  .قانونمن نفس ال 03المادة  4
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ى وتطرقت المادة الرابعة على عدم جواز نقل عضو أو جزء نسیج من جسم إنسان إال علـ 

سبیل التبرع بین األقرباء المصریین، غیر أنه یمكن أن یكـون التبـرع  خـارج األقـارب فـي حـال 

مــع "كــان المــریض إلــى حاجــة ماســة وعاجلــة للــزرع بشــرط موافقــة لجنــة خاصــة، وذلــك بقولهــا 

مراعــاة أحكــام المــادتین الثانیــة والثالثــة مــن هــذا القــانون ال یجــوز نقــل أي عضــو أو جــزء مــن 

ج مــن جســم إنســان حتــى لزرعــه فــي جســم إنســان آخــر إال إذا كــان ذلــك علــى عضــو أو نســی

ویجـوز التبـرع لغیـر األقـارب إذا كـان المـریض . سـبیل التبـرع فیمـا بـین األقـارب مـن المصـریین

في حاجة ماسة وعاجلة لعملیة الزرع بشرط موافقة الّلجنـة الخاصـة التـي  تشـكل لهـذا الغـرض 

ابط واإلجــــراءات التــــي تحــــددها الالئحــــة التنفیذیــــة لهــــذا بقــــرار مــــن وزیــــر الصــــحة وفقــــا للضــــو 

  ".1القانون

أمــا المــادة الخامســة  فقــد نظَّمــت شــروط التبــرع  الــذي یجــب توافرهــا فــي المتبــرع كــاإلرادة  

والكتابة وحظرت التبـرع مـن طـرف األطفـال وعـدمي األهلیـة وال یعتـد بموافقـة أبویـه أو ولیِّـه أو 

یه وأجـازت تبـرع الطفـل أ و عـدیم األهلیـة أو ناقصـها فـي زرع الخالیـا األم بـین األبـوین أو وصِّ

  : من ذات القانون بقولها هذه المادة الخامسةاإلخوة  بشروط  وذلك حسب ما نصت علیه 

في جمیع األحوال یجب أن یكون التبـرع صـادرًا عـن إرادة حـرة خالیـة مـن عیـوب الرضـاء " 

وال یقبل التبرع مـن ّدده الالئحة التنفیذیة لهذا القانون، بالكتابة وذلك على النحو الذي تح وثابتاً 

كمـا ال یقبـل التبـرع مـن عـدیم . الطفل وال یعتد بموافقة أبویه أو من له الوالیة أو الوصـایا علیـه

ویجــوز نقــل و زرع . األهلیــة أو ناقصــها وال یعتــد بموافقــة مــن ینــوب عنــه أو بمــن یمثلــه قانونــاً 

عـــدیم األهلیـــة أو ناقصـــها إلـــى األبـــوین أو األبنـــاء أو فیمـــا بـــین  الخالیـــا األم مـــن الطفـــل ومـــن

اإلخوة ما لم یوجد متبرع آخـر مـن غیـر هـؤالء ویشـترط صـدور موافقـة كتابیـة مـن أبـوي الطفـل 

إذا كان كالهما على قید الحیاة أو أحدهما في حالة وفـاة الثـاني أو مـن لـه الوالیـة أو الوصـایا 

وفــي جمیــع األحــوال یجــوز . قــانوني لعــدیم األهلیــة أو ناقصــهاعلیــه ومــن النائــب أو الممثــل ال

حتـى مـا قبـل البـدء  فـي  سـتلزم القـانون موافقتـه علـى التبـرع العـدول عـن التبـرعاللمتبرع أو من 

  ".وتحّدد الالئحة التنفیذیة لهذا القانون ضوابط التبرع وٕاجراءات تسجیله. إجراء عملیة النقل
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ظــرت التعامــل فــي عملیــة التبــرع  أن یــتم عــن طریــق الشــراء أو أمــا المــادة السادســة فقــد ح 

البیــع المــادي أو بمقابــل مــادي أو غیــر مــادي  ســواء للمتبــرع أو ورثتــه ویمتنــع الطبیــب القیــام 

ــرع یــتم عــن طریــق البیــع أو الشــراء أو بمقابــل مــادي أو غیــر مــادي،   ــم أن التّب بالعلمیــة إذا عل

التعامـل فـي أي عضـو مـن أعضـاء جسـم اإلنسـان  یحظـر"  نص المـادة السادسـةوذلك حسب 

ــا كانــت طبیعتــه وفــي . أو جــزء منــه أو أحــد أنســجته علــى ســبیل البیــع أو الشــراء أو بمقابــل أی

جمیـع األحـوال ال یجـوز أن یترتـب علـى زرع العضــو أو جـزء منـه أو احـد أنسـجته أن یكتســب 

ي أو مــن ذویــه بســبب النقــل أو المتبــرع أو أي مــن ورثتــه أیــة فائــدة مادیــة أو عینیــة مــن المتلقــ

على الطبیب المختص البدء في إجـراء عملیـة الـزرع عنـد علمـه بمخالفـة  كما یحظر ،بمناسبته

  ".أي حكم من أحكام الفقرتین السابقتین

  

  

وفــي اإلشــراف علــى عملیــات زرع األعضــاء وأجزائهــا واألنســجة أنشــئت لجنــة علیــا تــدعى  

التي لها الشخصیة االعتباریة تحت إشراف رئیس مجلـس  اللجنة العلیا لزرع األعضاء البشریة

الــوزراء، وهــذه اّللجنــة العلیــا لهــا أن تنشــأ لجنــة طبیــة ثالثیــة فــي كــل منشــأة طبیــة مــرخص لهــا 

  .1بالزرع تختص بالموافقة على إجراء عملیات زرع األعضاء البشریة

شــــریع الجزائــــري وممــــا ســــبق ذكــــره، وبالمقاربــــة بــــین تنظــــیم زرع األعضــــاء البشــــریة فــــي الت

فــي عــدم  النقطــة األولــى: والمصــري نالحــظ أن هنــاك توافــق بینهمــا فــي نقطتــین أساســیتین همــا

جــواز نــزع األعضــاء واألنســجة والخالیــا البشــریة مــن القاصــر ومــن عــدیم األهلیــة أو ناقصــها 

لممثـــل عـــدا الخالیـــا الجذعیـــة  بـــین الوالـــدین أو األخـــوة أو األقـــارب طبقـــًا لموافقـــة الوالـــدین أو ا

الشــرعي للطفــل، والنقطــة الثانیــة فــي عــدم التعامــل فــي عملیــة التبــرع عــن طریــق البیــع والشــراء  

  . بمقابل مادي أو غیر مادي  للمتبرع أو ورثته

  .أركان جریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال عند المشرع الجزائري: البند الثالث

إلـى  16مكـرر  303ات فـي المـواد تصدى المشرع لهذه الجریمة على مستوى قانون العقوب

الخـاص باالتجــار باألعضـاء، وقـد نظــم زرع  1ضـمن القسـم الخــامس مكـرر  29مكـرر  303

                                                           
1
   .2010لسنة  05قانون رقم من  13و 09المادة  
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من القسم األول الخـاص بأحكـام تتعلـق  369إلى  355وبیع األعضاء البشریة ضمن  المواد 

ي ،  وفــ11-18بنــزع وزرع األعضــاء واألنســجة والخالیــا البشــریة  ضــمن قــانون الصــحة رقــم 

ـــى التنســـیق و التطـــویر  ـــزرع األعضـــاء تشـــرف عل ـــة ل ـــة وطنی ـــم إنشـــاء وكال ـــد ت هـــذا الصـــدد فق

لنشــاطات نــزع وزرع األعضــاء واألنســجة والخالیــا البشــریة وضــمان قانونیتهــا وأمنهــا، وقــد منــع 

المشرع عملیات نزع أعضاء وأنسجة وخالیا بشریة مـن أشـخاص قصـر أو عـدیمي األهلیـة أو 

  .1ین بأمراض تصیب صحة المتلقي أو المتبرعمن أشخاص أحیاء مصاب

مــن قــانون الصــحة التــي تمنــع حظــر نــزع األعضــاء  361نــص المــادة اســتقراء ومــن خــالل 

 إلــى بــدورها ، والتــي تحیلنــاحیــاءاألواألنســجة والخالیــا البشــریة مــن القصــر أو عــدمي األهلیــة 

نــص حســب وهــذا  مــن قــانون العقوبــات، 20مكــرر  303المــواد  إلــى 16مكــرر  303المــواد 

فـــي الـــركن المـــادي والــــركن  مـــن قـــانون الصــــحة نســـتنتج عناصـــر هـــذه الجریمــــة 431المـــادة 

المعنوي، وما تجدر اإلشارة إلیه أن صفة المجني علیه تكمن في الطفـل الـذي یكـون علـى قیـد 

ـــاة وهـــو الـــركن المفتـــرض فـــي هـــذه الجریمـــة، وبمفهـــوم المخالفـــة أن فعـــل نـــزع األعضـــاء  الحی

  .والخالیا البشریة ال ُیعُد جریمة على الطفل المیت واألنسجة  

  . لألطفال عند المشرع الجزائري الركن المادي لجریمة بیع األعضاء البشریة: أوالً 

یتمثل السـلوك اإلجرامـي فـي هـذه الجریمـة  بفعـل نـزع األعضـاء واألنسـجة والخالیـا البشـریة 

مختلفـة منصـوص  علیهـا فـي المــواد تخـذ  صـور یَ و  اصـر الـذي یكـون علـى قیـد الحیــاة،مـن الق

  : 3،  والتي نوردها في أربعة  صور2ج.ع.قمن  20مكرر  303 إلى 16مكرر 303

  

  

  

                                                           
1
   .11-18انون رقم ق من 361و 356 لمادةا

2
الـى تطبیـق  المتعلـق بالصـحة  2018یولیـو سـنة  2المـؤرخ فـي  11-18من قانون رقم  440و  431-430 وادمال تحیل 

  .من قانون العقوبات 20مكرر 303الى  16مكرر  303المواد  العقوبات المنصوص علیها في

  .171فخار، المرجع السابق، ص  إبراهیمحمو 3
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مقابـل منفعـة مالیـة أو  قاصـر الحصول على عضـو مـن أعضـاء شـخص: الصورة األولى  

    .أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

یعاقـب بـالحبس مـن ثـالث " نهأري من قانون العقوبات الجزائ 16مكرر  303نصت المادة 

كــل  دج 1.000.000 دج إلــى 300.000ســنوات وبغرامــة مــن ) 10(عشــر إلــىســنوات ) 3(

من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخـرى مهمـا 

وتطبــق نفــس العقوبــة علــى كــل مــن یتوســط قصــد تشــجیع أو تســهیل الحصــول . كانــت طبیعتهــا

، تجســد هــذه الصـورة الســلوك اإلیجــابي الــذي یقــوم بــه الجــاني "1ن جســم شــخصعلـى عضــو مــ

للحصول على عضو من جسم قاصر مقابـل مـادي أو غیـر مـادي، ویسـتوي فـي ذلـك الوسـیط 

  . الذي یقوم بذلك الفعل 

  .قاصر نتزاع عضو من جسم شخصا: الصورة الثانیة

) 10(سـنوات إلـى عشـر )5(یعاقب بـالحبس مـن خمـس " أنه 17مكرر  303نصت المادة 

دج كــل مــن ینتــزع عضــوًا مــن شــخص 1.000.000دج إلــى 500.000ســنوات وبغرامــة مــن 

علـــى قیـــد الحیـــاة دون الحصـــول علـــى الموافقـــة وفقـــًا للشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي التشـــریع 

وتطبـــق نفـــس العقوبـــة إذا تـــم انتـــزاع عضـــو مـــن شـــخص میـــت دون مراعـــاة . الســـاري المفعـــول

  ."2فعولالتشریع الساري الم

یتمثل السلوك اإلجرامي في هذه الصورة  في الحصول علـى عضـو مـن جسـم قاصـر علـى 

قیـد الحیــاة دون الحصــول علــى الموافقـة، وعلیــه هــذه الصــورة توافـق الفقــرة الثانیــة و الثالثــة مــن 

التـي تسـمح بنــزع الخالیـا الجذعیـة مـن متبــرع قاصـر وذكـر األفـراد الــذین  ج.ع.ق 361المـادة 

هم و یشترط هذا التبرع الحصول على الموافقة المستنیرة من طـرف األبـوین أو ممثلـیهم ُیتبرُع ل

  .   الشرعیین

                                                           
   .01-09من القانون رقم  16مكرر  303مادة ال1

2
  .القانوننفس  من 17مكرر  303مادة ال 
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مقابـل دفـع  قاصـر مواد مـن جسـم شـخص جمعنتزاع أنسجة أو خالیا أو ا: الصورة الثالثة 

  .أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها ،مبلغ مالي

ســــنوات ) 5(إلــــى خمــــس ) 1(ســــنة یعاقــــب بــــالحبس مــــن " 18مكــــرر  303نصــــت المــــادة 

ـــا أو  500.000دج إلـــى  100.000وبغرامـــة مـــن  ـــام بـــانتزاع أنســـجة أو خالی دج كـــل مـــن ق

. بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفـع مبلـغ مـالي أو أي منفعـة أخـرى مهمـا كانـت طبیعتهـا

وتطبــق نفــس العقوبــة علــى كــل مــن یتوســط قصــد تشــجیع أو تســهیل الحصــول علــى أنســجة أو 

، ویتمثـل السـلوك اإلجرامـي فـي هـذه الصـورة  بـانتزاع ."1و جمع مواد من جسـم شـخصخالیا أ

فـي ذلـك أنسـجة أو خالیـا أو مـواد مـن شـخص مقابـل دفـع مبلـغ مـادي أو غیـر مـادي ویسـتوي 

  . الذي یقوم بفعل التشجیع أو التسهیل الذي تطبق علیه نفس عقوبة الجاني الوسیط

  .قاصر الیا أو جمع مواد من جسم شخصنتزاع أنسجة أو خا: الصورة الرابعة

) 5(خمــس  إلــى) 1(یعاقــب بــالحبس مــن ســنة " ج .ع.مــن ق 19مكــرر 303المــادة تــنص 

أو خالیــا أو  كــل مــن ینتــزع نســیجاً  دج 500.000إلــى دج  100.000ســنوات وبغرامــة مــن 

یجمع مادة من جسـم شـخص علـى قیـد الحیـاة دون الحصـول علـى الموافقـة المنصـوص علیهـا 

نتـزاع نسـیج أو خالیـا أو جمـع مـواد اوتطبق نفس العقوبة إذا تـم . تشریع الساري المفعولفي ال

، وعلیه یتمثـل السـلوك اإلجرامـي فـي ".2من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول

هــــذه الصــــورة  بــــانتزاع أنســــجة أو خالیــــا أو مــــواد مــــن شــــخص دون الحصــــول علــــى الموافقــــة 

ین أو ممثلیهم الشـرعیین، وتمـت اإلشـارة إلـى ضـرورة الحصـول علـى المستنیرة من طرف األبو 

  .الموافقة في الصورة الثانیة

  

  

  

                                                           
  .السالف الذكر 01-09القانون رقم من  18مكرر  303مادة ال1
  .القانوننفس  من 19مكرر  303المادة 2
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  .الركن المعنوي لجریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال عند المشرع الجزائري: ثانیاً 

المبنــي علــى  تعــد هــذه الجریمــة مــن الجــرائم العمدیــة التــي تقــوم علــى القصــد الجنــائي العــام 

یحصـل  قـدن الجـاني هنـا ، ألوان كان القصد الجنائي الخاص  غیـر مطلـوب  إلرادة، العلم وا

  . 1بمقابل أو دون مقابللنسیج أو الخلیة من جسم الطفل ا وأ وعضالعلى 

  .جزاء جریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال عند المشرع الجزائري: ثالثاً 

أو  انـــت الضـــحیة قاصــــراً إذا ك فـــي حالـــة 20مكـــرر  303شـــدد المشـــرع فـــي نـــص المـــادة 

) 15( خمـس عشـرة إلـىسـنوات ) 5( الحـبس مـن خمـسبعقوبـة  ،بإعاقـة ذهنیـة مصاباً  شخصاً 

  الرابعــــــةو  الثالثــــــةالصــــــورة فــــــي دج  1.500.000 إلــــــىدج  500.000ســــــنة  وبغرامــــــة مــــــن 

 إلــىدج  1.000.000ســنة وبغرامــة مــن ) 20( عشــرین إلــى) 10(الســجن مــن عشــروبعقوبــة 

الشــخص الطبیعــي المحكــوم  و تطبــق علــى " .الصــورة األولــى والثانیــةفــي دج  2.000.000

رتكابــه جریمــة منصــوص علیهــا فــي هــذا القســم عقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات التكمیلیــة العلیــه 

وقــد شــّدد المشــرع علــى معاقبــة مــن علــم ، ".2مــن هــذا القــانون 9 المنصــوص علیهــا فــي المــادة

ضاء و لم یبلـغ عنهـا فـورًا ولـو كـان تحـت التـزام السـر المهنـي ریمة االتجار باألعــــــــــبارتكاب ج

ـــــبــبالح ـــــس مــــن سنـــــــــ ـــــرامــــــــســــنوات وبغ) 5(إلــــى خمــــس) 1(ةــــــ ـــــدج إل 100.000ة مــــن ــــــ ى ــــــــــــ

ویأخــذ الشــروع فــي جــرائم االتجــار باألعضــاء البشــریة للطفــل نفــس العقوبــة . 3دج 500.000

  .4"یمة التامة في الجر المقررة 

مكرر المتعلقة بالفترة األمنیة على هذه الجریمة طبقًا لنص المـادة   60وتطبق أحكام المادة 

  .29مكرر 303

ومــا تجــدر اإلشــارة إلیــه أن المشــرع قــد نــص علــى معاقبــة الشــخص المعنــوي الــذي یخــالف 

غرامـة ال یمكـن  -1:"ـــــأحكام المواد المتعلقة بنزع وزرع األعضاء واألنسجة والخالیـا البشـریة ب

                                                           
  .174فخار، المرجع السابق، ص  إبراهیم حمو1

  .01-09القانون رقم من  22مكرر  303ادة الم2
  .نفس القانونمن  25مكرر  303ادة الم3
  .نفس القانونمن  27مكرر  303مادة ال4
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عقوبـــة  -2أضـــعاف الغرامـــة القصـــوى المنصـــوص علیهـــا للشـــخص الطبیعـــي؛ 5أن تقـــل عـــن 

حجـز الوسـائل والعتـاد المسـتعمل فـي ارتكـاب -: واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیـة اآلتیـة 

غلــق المؤسســة أو  -ســنوات، 5المنــع مــن ممارســة نشــاط الصــحة لمــّدة ال تتجــاوز  -المخالفــة،

  ."1سنوات5حدى ملحقاتها لمّدة ال تتجاوز إ

  .أركان جریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال عند المشرع المصري: البند الرابع

"  :علـى أن التـي تـنص م.ع.مـن ق 291 المصـري لهـذه الجریمـة فـي المـادة تطرق المشـرع

التجـاري  الجنسـي أو االسـتغاللبـه أو  االتجـاریحظر كل مساس بحق الطفل في الحمایة مـن 

یعاقـــب مـــن القـــانون المشـــار إلیـــه، ) مكـــرراً  116(ومـــع مراعـــاة حكـــم المـــادة  ...اإلقتصـــاديأو 

منـه وال یعتـد بموافقـة  من أعضاء جسده أو جزءاً  بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً 

  .2010لسنة  05،  وكذا  المادتین الخامسة والسادسة من قانون "عنه المسئولالطفل أو 

الل اســـتقراء هـــذه المـــواد نســـتنتج أركـــان هـــذه الجریمـــة فـــي الـــركن المـــادي والـــركن ومـــن خـــ 

  . المعنوي

   .الركن المادي لجریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال عند المشرع المصري: أوالً 

فـــي  عنـــد المشـــرع المصـــري یظهـــر الـــركن المـــادي لجریمـــة بیـــع األعضـــاء البشـــریة لألطفـــال

  :ثالثة صور وهي

  .نقل عضو من جسد الطفل أو جزء منه :لىالصورة األو 

یتعلـــق الســـلوك فـــي هـــذه الجریمـــة علـــى فعـــل نقـــل عضـــو مـــن جســـد الطفـــل أو جـــزء منـــه   

، وفـي 2"استئصـال عضـو بشـري مـن جسـم إنسـان وزراعتـه فـي جسـم أخـر" :ویقصد بهذا النقـل

    .م.ع.الفقرة األخیرة من ق  291ذا مخالفة ألحكام المادة ه

  

                                                           
  .السالف الذكر 11-18انون رقم من ق 441 المادة1

  .181المرجع السابق، ص  یونس،صالح رزق عبد الغفار 2
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  .نزع األعضاء البشریة من القاصر : الصورة الثانیة

یجــــابي فــــي نــــزع األعضــــاء البشــــریة مــــن إلورة فــــي الســــلوك اإلجرامــــي اصــــوتتمثــــل هــــذه ال 

 05مـن قـانون رقـم  المـادة الخامسـة وبهـذا مخالفـة أحكـام ،سـنة 18القاصر الذي لـم یبلـغ سـن 

  . 2010لسنة 

 یـع والشـراء و بمقابـل أیـاً التعامل في نزع األعضـاء البشـریة عـن طریـق الب: الصورة الثالثة

  .كانت طبیعته

أو  ،بیع وشراء األعضـاء البشـریةعملیات  كلهذه الصورة في تتضمن السلوك اإلجرامي   

بیعتـــه بمناســـبة كانـــت ط أو أیـــاً  ،علـــى مقابـــل مـــادي أو غیـــر مـــادي هحصـــول المتبـــرع أو ورثتـــ

  .2010ة لسن 05من قانون  6، وهذا مخالفة ألحكام المادة إجراء عملیة النقل

  .الركن المعنوي لجریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال عند المشرع المصري: ثانیاً 

الــركن علــى القصــد الجنــائي العــام القــائم علــى العلــم واإلرادة فــي الصــورة األولــى  یقــوم هــذا

بقیــام الجــاني بعملیــة نــزع العضــو البشــري مــن الطفــل مــع علمــه أن هــذا الشــخص المتبــرع هــو 

م  إلـى الفائـدة التـي یتحصـل علیهـا .ع.مـن ق 291سـنة، ولـم تشـر المـادة  18طفل دون سـن 

أنــه  1الجــاني، اكتفــت باإلشــارة إلــى فعــل نقــل العضــو البشــري، فــي حــین أشــار أحــد البــاحثین

یمكــن انتفــاء القصــد الجنــائي العــام فــي حــال الغلــط فــي ســن المجنــي علیــه للطفــل مــن طــرف 

سـنة  18یثبت بلـوغ سـن الطفـل  في تقدیم مستندالغلط الطبیب، وأورد األسباب التي تبرر هذا 

في حین أنه لم یبلغها، أما الصورة الثانیة والثالثة  یطلب فیهـا القصـد الجنـائي العـام، غیـر أن 

القصــد الجنــائي الخــاص غیــر وارد  فــي الصــورة  الثانیــة؛ ألن المــادة الخامســة لــم تحــدد الغایــة 

لیــه قاصــرًا، أمــا فــي الصــورة الثالثــة فیطلــب القصــد مــن عملیــة النــزع، فقــط أن یكــون المجنــي ع

الجنــائي الخــاص ألنــه الغایــة مــن عملیــة النقــل هــو حصــول المتبــرع أو ورثتــه علــى مقابــل أیــًا 

  .  كانت طبیعته سواء كانت فائدة عینیة أو غیر عینیة

                                                           
  .183، ص المرجع السابق یونس،صالح رزق عبد الغفار 1
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  .جزاء جریمة بیع األعضاء البشریة لألطفال عند المشرع المصري: ثالثاً 

رة لبیـع األعضـاء البشـریة للطفـل هـي م أن العقوبة المقرّ .ع.قمن  291 حسب نص المادة

د كــل مــن نقــل مــن طفــل عضــوًا مــن أعضــاء یعاقــب بالســجن المشــدّ "د  بقولهــا الســجن المشــدّ 

ـــى    "عتــد بموافقــة الطفــل أو المســئول عنــهجســده أو جــزءًا منــه وال یُ  هــذا بالنســبة للصــورة األولـــــ

یعاقـــب "  2010لســـنة  05رقـــم قـــانون المـــن  17 نیـــة حســـب المـــادةأمـــا  بالنســـبة للصـــورة الثا

بالســجن وبغرامــة ال تقــل عــن عشــرین ألــف جنیــه وال تزیــد عــن مائــة ألــف جنیــه كــل مــن نقــل 

مـن هـذا   7,5,4,3,2عضوًا بشـریًا أو جـزٌء منـه بقصـد الـزرع بالمخالفـة ألي مـن أحكـام المـواد

ي تكــون العقوبــة الســجن لمــدة ال تزیــد علــى القــانون، فــإذا وقــع هــذا الفعــل علــى نســیج بشــري حــ

وٕاذا ترتب على الفعـل المشـار إلیـه فـي الفقـرة السـابقة وفـاة المتبـرع تكـون العقوبـة . سبع سنوات

  ."1السجن المشدد  وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنیه وال تجاوز مائتي ألف جنیه

لسـنة  05رقـم مـن قـانون  19 المـادةوتشّدد العقوبة في حالة التحایل أو اإلكراه  فقد نصـت 

یعاقــب بالســجن المشــّدد وبغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف جنیــه وال تجــاوز مــائتي ألــف "  2010

جنیه كل من نقل بقصد الزرع بطریق التحایل أو اإلكراه أي عضو أو جـزء مـن عضـو إنسـان 

ســبع  حــي، فــإذا وقــع الفعــل علــى نســیج بشــري تكــون العقوبــة الســجن المشــدد لمــدة ال تزیــد عــن

ویعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منـه أو نسـیجًا . سنوات

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد وبغرامــة ال . تــم نقلــه بطریــق التحایــل أو اإلكــراه مــع علمــه بــذلك

 تقــل عــن خمســمائة ألــف جنیــه وال تجــاوز ملیــون جنیــه إذا ترتــب علــى الفعــل المشــار إلیــه فــي

  ." الفقرتین السابقتین وفاة المنقول منه

یعاقـــب " 2010لســـنة  05رقـــم مـــن قـــانون  20 المـــادةأمـــا فـــي الصـــورة الثالثـــة فقـــد نصـــت 

بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسین ألف جنیه وال تجاوز مائتي ألف جنیـه كـل مـن خـالف أیـًا 

أو الفائــدة المادیــة أو مــن هــذا القــانون وذلــك فضــًال عــن مصــادرة المــال  6مــن األحكــام المــادة 

وال تزیـد عقوبـة السـجن . العینیة المتحّصلة من الجریمة أو الحكم بقیمته في حالة عـدم ضـبطه

. مـــن هـــذا القـــانون 6عـــن ســـبع ســـنوات لكـــل مـــن نقـــل أو زرع نســـیجًا بالمخالفـــة لحكـــم المـــادة 

                                                           
  .2010لسنة  05قانون رقم  من 17 المادة1
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علـى غسـل  یعاقـبوتكون الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة من الجرائم األصلیة التـي 

 80األمــوال المتحّصــلة منهــا وفقــًا ألحكــام قــانون مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالقــانون رقــم 

  ."20021لسنة

ویعتبر المشرع الوسـیط مرتكًبـا للجریمـة وتسـّلط علیـه نفـس العقوبـة المقـررة حسـب الجریمـة، 

ك فــي ضــبط غیــر أنــه یعفــى مــن العقوبــة إذا أخبــر الســلطات بالجریمــة قبــل تمامهــا، وســاهم ذلــ

  .2010لسنة  05رقم من قانون  22 المادة الجناة حسب نص

إضـافة للعقوبـات األصـلیة للجریمــة، للمحكمـة أن تحكـم بكــل أو بعـض التـدابیر المنصــوص 

  :وهي 2010لسنة  05رقم من قانون  24 المادةعلیها في 

  .الحرمان من مزاولة المهنة مّدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات-1

ت فیهــا رتكبــلـق المنشــأة الطبیــة غیـر المــرخص لهــا بـإجراء عملیــات زرع األعضــاء التـي اغ-2

الجریمــة مــدة ال تقــل عــن شــهرین وال تجــاوز ســنة، ویحكــم بغلــق المكــان نهائیــًا إذا لــم یكــن مــن 

  .المنشآت الطبیة

وقف الترخیص بنشاط زرع األعضاء أو أجزائها أو األنسجة فـي المنشـأة الطبیـة المـرخص -3

  .ا بعملیات زرع األعضاء لمّدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزید عن خمس سنواتله

  . نشر الحكم في جریدتین یومیتین واسعتي االنتشار على نفقة المحكوم علیه-4

وفــي حالــة العــود تحكــم المحكمــة بتــدبیر أو أكثــر مــن التــدابیر المنصــوص علیهــا فــي هــذه 

  .المادة

األفعال التي یقوم بها الطبیب باعتباره الجاني فـي جمیـع  تركوننوه أن المشرع المصري قد 

كل من أحـدث بغیـره جرحـًا أو ضـربًا نشـأ : " م بقولها.ع.من ق 240األحوال إلى نص المادة 

عنــه قطــع أو انفصــال عضــو فقــد منفعتــه أو نشــأ عنــه كــف البصــر أو فقــد إحــدى العینــین أو 

     بالســـــجن مـــــن ثـــــالث ســـــنین إلـــــى نشـــــأت عنـــــه أي عاهـــــة مســـــتدیمة یســـــتحیل برؤهـــــا، یعاقـــــب 

                                                           
  .2010لسنة  05م قانون رقمن  20المادة 1
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أمــا إذا كــان الضــرب أو الجــرح صــادرًا عــن ســبق إصــرار أو ترصــد أو تــربص . خمــس ســنین

ویضـاعف الحـد األقصـى للعقوبـات . فیحكم بالسجن المشـّدد مـن ثـالث سـنین إلـى عشـر سـنین

  ."1إذا ارتكبت الجریمة تنفیذًا لغرض إرهابي

صــري  فـي تجـریم الطبیــب جـاء سـلبیًا خاصــة وفـي ذلـك یـرى الــبعض أن موقـف المشـرع الم

  .2أن هذه المادة تنطبق على كل مواطن سواُء كان طبیب أو غیر طبیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 1938لســنة  58العقوبــات المصــري الصــادر بالقــانون رقــم قــانون  ،أشــرف الجــوهري المنشــاوي، أحمــد محســن أحمــد بحیــري1

المطـابع األمیریـة لـوزارة التجـارة والصـناعة الهیئـة العامـة لشـؤون المطـابع  ،الثانیـة والعشـرونالطبعة  طبقا ألحدث التعدیالت،

  .100 ، ص2017 مصر، األمیریة،

  .379ص  أمیرة محمد بكر البحیري، المرجع السابق،2



  .قتصاديإلستغالل اإلللطفل من ا موضوعیةالحمایة ال                                    : ألولا بابال
  

 

169 
 

   .غیر المشروعة أعمال الدعارة واإلباحیة واألعمال في  األطفالستغالل إ: المبحث الثاني

الفتیـات  تصـبحفأ ،ولیـةتجار بالبشر تجـارة رائجـة ورابحـة بیـد العصـابات والمافیـا الدالا یعد

واإلباحیـــــة  1هـــــؤالء العصـــــابات فـــــي أعمـــــال الـــــدعارةالضـــــحایا المفضـــــلین لبـــــین والفتیـــــان مـــــن 

، وقـد یتعـرض هـؤالء الفتیـات إلـى 2واإلستغالل الجنسي واالتجـار غیـر المشـروع فـي المخـدرات

الضــرب، والخطـــف، والســجن،  والعـــزل، والرمـــي فــي الشـــوارع وعلـــى األرصــفة، بعـــدما أن یـــتم 

إستغاللهن جنسًیا من قبل المافیا، ویتم تشغیلهن بشكل مجـاني وتسـرق مـنهن وثـائقهن الثبوتیـة 

، وعلیه سأتناول في هـذا المبحـث 3ویتعرضن للبیع مرات عدیدة،  ویتعرضن لإلعتداء الجنسي

مزاولـة ل في اطفألستغالل اإ و  ،)المطلب األول( ل في أعمال الدعارة واإلباحیةاطفألستغالل اإ

   .)المطلب الثاني( مال غیر المشروعةاألع

  .إستغالل األطفال في أعمال الدعارة واإلباحیة: المطلب األول

اتصــال جنســي بــین طفــل وشــخص بــالغ مــن أجــل إرضــاء : "اإلســتغالل الجنســي للطفــل هــو

، إذن هذا الفعـل الشـنیع الـذي یحـط "4رغبات جنسیة عند األخیر مستخدمًا القوة والسیطرة علیه

ـــدولي یضـــمن للطفـــل حقـــه مـــن مـــن قیمـــة  ـــه جعـــل المجتمـــع ال ـــل اإلنســـانیة ویمـــس بكرامت الطف

 فــي الطفــل فــي حــق 1989إتفاقیــة حقــوق الطفــل لســنة وفــق مــا دعــت إلیــه  الحمایــة الجنســیة

تتعهد الدول األطراف بحمایة الطفل مـن "  :بقولها 34الحمایة الجنسیة من خالل نص المادة 

  :، سیمانتهاك الجنسيإلجمیع أشكال اإلستغالل الجنسي وا

  

                                                           
یـة القانونیـة الحما حمـد بـدر،أیاسـر : ، انظـرإحصائیة للمنظمة الدولیة للهجرة أن ملیـون إمـرأة سـنویًا یلـتحقن بالـدعارة تشیر 1

قــانون -االجتمــاعي قــانون التــامین-قــانون العمــلو   2014وفقــا لدســتور  األطفــالعمالــة -دم المنــازلخــ(للفئــات المستضــعفة 

  .6ص ،2017 شركة ناس للطباعة، القاهرة، ،)قانون الطفل-قانون مكافحة االتجار بالبشر-التامین االجتماعي الشامل

محمــد علــي قطــب، الجــرائم المســتحدثة وطــرق مواجهتهــا، قــراءة فــي المشــهد القــانوني واألمنــي وعالقتــه بالشــریعة اإلســالمیة  2

  .187ص ، 2009القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، 
عباس محمود مكي ، الخبیر النفس جنائي وتنامي الجرائم األخالقیة المعاصرة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 3

  . 56، ص2007والتوزیع ، بیروت، 

  .65ص  ،المرجع السابقایناس محمد البهجي، 4
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  ؛حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غیر مشروع-أ

أو غیرهـــا مـــن الممارســـات الجنســـیة  ،ي لألطفـــال فـــي الـــدعارةاإلســـتغاللســـتخدام الا-ب

  ؛غیر المشروعة

   2.لألطفال في العروض والمواد الداعرة 1ياإلستغاللستخدام الا-ج

االت التــي یمكــن اعتبارهــا أنمــاط لإلســتغالل الجنســي ومــن خــالل هــذه المــادة نســتنتج، الحــ

ستغالل األطفال في البغـاء وفـي إلألطفال، والتي أكدتها اإلتفاقیة في بروتوكول اختیاري حول 

حقـــوق الطفـــل بشـــأن بیـــع  تفاقیـــةإلختیـــاري إلالبروتوكـــول ا، حیـــث عـــرف هـــذا المـــواد اإلباحیـــة

ب /2المـادة فـي نـص  2002 لسنة د اإلباحیةستغالل األطفال في البغاء وفي المواإ األطفال و 

قصــد األطفــال فــي البغــاء وٕاســتغالل األطفــال فــي المــواد اإلباحیــة، وی إســتغاللج  كــل مــن /2و

أو أي شـكل  ،سـتخدام طفـل لغـرض أنشـطة جنسـیة لقـاء مكافـأةإ"إستغالل األطفال في البغـاء ب

تصــویر أي طفــل " هــویــة إســتغالل األطفــال فــي المــواد اإلباح أمــا؛ "آخــر مــن أشــكال العــوض

أو أي  ،بــــأي وســــیلة كانــــت، یمــــارس ممارســــة حقیقیــــة أو بالمحاكــــاة أنشــــطة جنســــیة صــــریحة

، وعلیـه مـن خـالل عـرض ."3تمامـاً تصویر لألعضـاء الجنسـیة للطفـل إلشـباع الرغبـة الجنسـیة 

هــذین التعــریفین یــرى أحــد البــاحثین أن اإلســتغالل الجنســي لألطفــال یأخــذ صــورة تتجســد فــي 

اء وهـــذا مـــن خـــالل تعـــریض الطفـــل ألنشـــطة جنســـیة لقـــاء مكافـــأة أو أي شـــكل آخـــر مـــن البغـــ

وصــورة أخــرى تظهــر فــي   ،أشــكال العــوض، وال یــرتبط بغــاء األطفــال دائمــا بــالفقر أو الحاجــة

ض المـواد النـاجم عـن عـر  اإلسـتغاللتصویر الطفل من خالل المواد اإلباحیة ویكون ذلـك فـي 

                                                           
لهـــذا تغلیظـــه یفســـر و  ،وصـــفه أعمـــال الفجـــور والـــدعارةعنـــد " اإلســـتخدام اإلســـتغاللي " إســـتخدم  المشـــرع الـــدولي مصـــطلح 1

ـــة الواجـــب حمایتهـــا وبشـــاعة الفعـــل اإلجرامـــي المرتكـــب، لمصـــطلح، بســـبب خصوصـــیةا ، زهـــرة عـــادل مســـتاري :انظـــر  الفئ

یـومي  غضبان، خطر االستغالل الجنسي لألطفال، الملتقـى الـدولي السـادس، الحمایـة القانونیـة للطفـل فـي الـدول المغاریبیـة،

  2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة الشـهید حمـة لخضـر،الوادي الجزائـر، ،2017مارس 14-13ثنین والثالثاء اال

  .145ص
  .1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة إمن  34المادة 2
اء وفـي المـواد سـتغالل األطفـال فـي البغـإ حقـوق الطفـل بشـأن بیـع األطفـال و  إلتفاقیـةختیاري الالبروتوكول امن الثانیة المادة 3

   .2002لسنة اإلباحیة 
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علـى هـذا و ، 1 نتشـارهاادى أهـم الوسـائل الحدیثـة التـي أسـهمت فـي ت أحاإلباحیة، وتعد اإلنترن

 اإلســتغاللجریمــة الخــاص ب فــي الفــرع األولهــذین الصــورتین تحلیــل  إلــىتعرض أاألســاس ســ

الجنســي لألطفــال فــي  اإلســتغاللجریمــة البغــاء، والفــرع الثــاني الخــاص بفــال فــي الجنســي لألط

  .المواد اإلباحیة

  .البغاءالجنسي لألطفال في  غاللاإلستجریمة : الفرع األول

رتكبتـه اوٕاذا  رتكبـه الرجـل یعـد فجـوراً االبغاء هو مباشرة الفحشاء مع الناس بدون تمییز فإذا 

وتعد جرائم إستغالل األطفال في أعمال الـدعارة وسـائر أشـكال اإلسـتغالل  ،2األنثى یعد دعارة

اض اإلســتغالل  جریمــة اإلتجــار الجنســي وٕاســتغالل األطفــال فــي المــواد اإلباحیــة مــن بــین أغــر 

الجنســـي  اإلســـتغاللن حمایـــة األطفـــال مـــن أأوروبـــا بشـــإتفاقیـــة مجلـــس عرفـــت قـــد و بالبشـــر،  

إســتخدام " هــوالمتعلقــة بإســتغالل األطفــال فــي البغــاء  أن المقصــود بــالجرائم عتــداء الجنســيالوا

أو التعـویض  الطفل لغرض نشاطات جنسیة لقاء المـال أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال المكافـأة

أو قطع وعد بالدفع بغض النظـر عمـا إذا كـان قـد تـم الـدفع أو قطـع الوعـد أو تقـدیم التعـویض 

  ."3للطفل أو لشخص آخر

 10هـذه الجـرائم فـي قـانون خـاص بمكافحـة الـدعارة رقـم  إلـىتصـدى المشـرع المصـري وقد 

ضـمن  ن العقوبـاتما المشرع الجزائري فتصدى لهذا النوع من الجـرائم فـي قـانو أ، 1961لسنة 

 349إلـــى  342 القســـم الســـابع الخـــاص بـــالتحریض القصـــر علـــى الفســـق والـــدعارة فـــي المـــواد

ـــى الفســـق وفســـاد األخـــالق   ،رمكـــر     وســـأتعرض فـــي هـــذا الفـــرع لجریمـــة تحـــریض القصـــر عل

  ). البند الثاني(، وجریمة تحریض القصر على الدعارة )البند األول(

  

  

                                                           
  .188-187 ، صالمرجع السابقخالد مصطفى فهمي، 1
   .178 ص شریف سید كامل، المرجع السابق،2
  :علـى الموقـع متـاح االعتـداء الجنسـي،طفال مـن االسـتغالل الجنسـي  و اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن حمایة األمن  19المادة 3

www.unhcr.org/ar/543a31166.html 11:31 ،24/05/2018: ، تاریخ اإلطالع  .   
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  .قصر على الفسق وفساد األخالقجریمة تحریض ال :البند األول

ســنة علــى  18لــم یتجــاوز ســن  علــى فعــل تحــریض قاصــراً ج .ع.ق مــن 342نصـت المــادة 

ة عرضـیة تسـلط علیـه عقوبـة أو فساد األخـالق سـواء بتشـجیعه أو تسـهیله لـه ولـو بصـف الفسق

دج ویتسـاوى  100000 إلـىدج  20000سـنوات وغرامـة مـن  10 إلـىسنوات  5 الحبس من

أمــا المشــرع المصــري فقــد تطــرق إلــى هــذه الجریمــة فــي  ، 1لشــروع والجریمــة التامــةفــي ذلــك ا

، الـــذي جـــرم كـــل 1961لســـنة  10رقـــم  المصـــريالـــدعارة المـــادة األولـــى مـــن قـــانون مكافحـــة 

 إلــىفقـد أفصــحت المـادة األولــى مـن هــذا القـانون  ،سـتغالل لألطفــالإعنهــا  یـنجم األفعـال التــي

مــــن ذكــــر أو أنثــــى بــــأي وســــیلة ممكنــــة  3أو الــــدعارة 2جــــورتجــــریم التحــــریض علــــى إتیــــان الف

بـالحبس مـدة ال تقـل عـن سـنة وال تزیـد علـى ثـالث سـنوات یعاقب .... ستدراج الكاإلغواء أو ا

وتشـــدد العقوبـــة فـــي حالـــة  ،ثالثمائـــة جنیـــه وال تتجـــاوز همائـــة جنیـــ مالیـــة ال تقـــل عـــن وبغرامـــة 

الحبس مدة ال تقـل عـن سـنة وال تزیـد  لعقوبةا فتصبح ،سنة كاملة 21جاوز لم یتالمجني علیه 

  .4خمسمائة جنیه تتجاوز والال تقل عن مائه جنیة مالیة على خمس سنوات وبغرامة 

وفسـاد األخـالق  5ننوه أن المشرع الجزائري قـد میـز بـین جـرم تحـریض القاصـر علـى الفسـق

مــــن  343القاصــــر علــــى الــــدعارة فــــي المــــادة  تحــــریضج وجــــرم .ع.مــــن ق 342فــــي المــــادة 

ج، بینما المشرع المصري ال یمیز بین  التحـریض علـى الفجـور أو الـدعارة   فـي قـانون .ع.ق

                                                           
  .السالف الذكر 01-14رقم  القانون من 342المادة 1
أنــیس حســـیب الســید المحــالوي، نطــاق الحمایــة الجنائیـــة  :انظــر مباشــرة الرجــل الفحشــاء مــع النـــاس بغیــر تمییــز،: الفجــور2

  .187، ص2016 دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ،-دارسة مقارنة-لألطفال
الـوجیز فـي القـانون أحسن بوسـقیعة ،  :الدعارة هي عرض جسم شخص على الغیر إلشباع شهواته الجنسیة بمقابل، انظر 3

وجــرائم  األمــوالوبعــض الجــرائم الخاصــة ال ســیما تبــیض  األمــوالوالجــرائم ضــد  األشــخاص، الجــرائم ضــد الجزائــي الخــاص

  .113 ص ،2009الجزائر،  مة للطباعة والنشر والتوزیع،، الطبعة العاشرة، دار هو -األولالجزء -المخدرات
الجریـــدة الرســـمیة  ،المتعلـــق بمكافحـــة الـــدعارة 14/03/1961المـــؤرخ فـــي  1961لســـنة  10المــادة األولـــى مـــن قـــانون رقـــم 4

  . 62المصریة العدد 
5
قصـة التـي تشـكل سـلوكا شـاذ النا أوالعامة سواء تـم بالمواقعـة الكاملـة  لآلدابالفسق هو كل سلوك جنسي شهواني مخالف  

، أطروحــة مقدمــة -دراســة مقارنــة-لألحــداث الجنائیــة  عدالــةالبوحــادة ســمیة ، : ، انظــرالمــألوفیخــرج عــن  الســلوك الطبیعــي 

 2017/2018لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة أحمـد درایـة أدرار، 

  .169ص
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مكافحــة الـــدعارة  والـــذي یســـري فـــي تطبیقـــه علـــى البــالغ والقاصـــر، غیـــر أنـــه یشـــّدد فـــي صـــفة 

  . المجني علیه إذا كان قاصراً 

نســتنتج  م.د.م.ج، والمــادة األولــى مــن ق.ع.مــن ق 342ومــن خــالل اســتقراء نــص المــادة 

  . أركان هذه الجریمة المتمثل في الركن المفترض، الركن المادي والركن المعنوي

   .الركن المفترض: أوًال 

أو أنثــى الــذي لــم یتجــاوز ســن  اً یتمثــل هــذا الــركن فــي صــفة المجنــي علیــه، وهــو الطفــل ذكــر 

ا أشـارت إلیـه حسـب مـ في القـانون الجزائـري عاماً  18عامًا كاملة  في القانون المصري و 21

  .م.د.م.ج و المادة األولى ق.ع.من ق 342المادة 

   .لجریمة تحریض القصر على الفسق وفساد األخالق الركن المادي: ثانیاً 

فیقصــد ، یتمثــل الســلوك اإلجرامــي فــي هــذا الــركن علــى فعــل التحــریض والتســهیل والتشــجیع

أمـا  "1 بغاء بـأي وسـیلةیقصد به حمل شخص على مباشرة الكل فعل أو قول "بالتحریض هو 

نه أن یعزز للطفـل الفعـل أي الفسـق والفسـاد كمـا لـو یصـفه لـه أكل نشاط من ش"التشجیع فهو 

الوسـائل المادیـة التـي  إلـىجـوء رتكابـه دون اللّ اجـل حملـه علـى أالجاني ویعدد له محاسـنه مـن 

قصـد تمكینـه مـن الجـاني ب فهـو تـذلیل العقبـات أمـام "،  أما التسهیل"2قد تستعمل في التحریض

  ."3ةممارسة الفجور أو الدعار 

  .لجریمة تحریض القصر على الفسق وفساد األخالق الركن المعنوي: ثالثاً 

وهــو قیــام الجــاني  ،ةرادیقــوم هــذا الــركن علــى القصــد الجنــائي العــام المبنــي علــى العلــم واإل

رتكــاب الفســق التحــریض  والتســهیل والتشــجیع قصــد دفــع المجنــي علیــه الطفــل إلــى ا بأفعــال 

بینمـــا القصـــد الجنـــائي الخـــاص فـــي هـــذه الجریمـــة یتمثـــل فـــي اتجـــاه نیـــة الجـــاني إلـــى إرضـــاء 

                                                           
  1999، الریــــاض ،أكادیمیــــة نــــایف العربیــــة للعلــــوم األمنیــــةعلیــــه، ه، الحمایــــة الجنائیــــة للطفــــل المجنــــي حمــــد طــــأمحمــــود 1

  .157ص
   .170السابق، ص المرجع بوحادة سمیة ،  2
  .158السابق، ص المرجع ، حمد طه أمحمود  3
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شــهوات الغیــر ولــیس إرضــاء لنفســه، ومنــه فمتــى اتجهــت إرادة المحــرض نحــو إشــباع نفســه لــم 

  .   1تقم الجریمة في حقه

  .جریمة تحریض القصر على الفسق وفساد األخالق جزاء: رابعاً 

 إلـــىســـنوات 5الحـــبس مـــن ج فالعقوبـــة المقـــررة هـــي .ع.ق 342ادة  مـــن حســـب نـــص المـــ

ویتسـاوى فـي ذلـك الشـروع والجریمـة  ،دج 100000 إلـىدج  20000 سنوات وغرامـة مـن10

  .التامة

ســتخدام فــي الــدعارة بالحرمــان اللجریمــة ا فــي ارتكابــه وتســلط علــى الجــاني عقوبــات تكمیلیــة

ة ســنة علــى وكــذا المنــع مـن اإلقامــة لمــدّ  ،14مــادة فــي ال ةمـن حــق أو أكثــر مــن الحقــوق الـوارد

مكــرر مــن  60حســب المــادة  3وكــذا تطبیــق الفتــرة األمنیــة ،2ســنوات علــى األكثــر 5 إلــىاألقــل 

  .4ج.ع.قمن  344و 342قانون العقوبات على الجرائم المنصوص علیها في المادة 

ـــدعارة مـــن قـــانو " ب"أمـــا المشـــرع المصـــري فطبقـــًا لـــنص المـــادة األولـــى فقـــرة   ن مكافحـــة ال

ة ال تقــل عــن ســنة وال تزیــد علــى خمــس ســنوات الحــبس مــدّ المصــري أن العقوبــة المقــررة هــي 

ـــة وبغرامـــة  ـــمالی  وتشـــّدد العقوبـــة لتصـــبح. خمســـمائة جنیـــه وال تتجـــاوز هال تقـــل عـــن مائـــه جنی

عشـرة سـنة میالدیـة أو إذا  ةسـت یتجـاوزلـم  الطفـل الحبس من ثالث سنوات إلى سبع إذا كـان 

                                                           
  .171 ص ، السابقالمرجع بوحادة سمیة ، 1
العــزل أو اإلقصــاء مــن جمیــع الوظــائف و المناصــب العمومیــة التــي لهــا -1:فــيتتمثــل الحقــوق الوطنیــة والمدنیــة والعائلیــة  2

عدم األهلیة الن یكون مساعدا محلفا أو -3الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام،-2عالقة بالجریمة،

لحق في حمل األسلحة وفي رمان من احال -4ى سبیل االستدالل،خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهد أمام القضاء إال عل

عدم األهلیة الن یكـون وصـیا -5التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،

دیســمبر  20المــؤرخ فــي  23-06القــانون رقـم  مــن 1مكــرر9 انظــر المـادة ســقوط حقــوق الوالیـة كلهــا أو بعضــها،-6أو قیمـا،

ـــات 08/06/1966، المـــؤرخ فـــي 156-66ألمـــر رقـــمم ل، المعـــدل والمـــتم2006 ـــانون العقوب ـــريم، الـــذي یتضـــمن ق  ،الجزائ

  .24/12/2006 المؤرخة في ،84عددال للجمهوریة الجزائریة، رسمیةالجریدة ال
والوضـــع فـــي الورشـــات  ،الفترة األمنیـــة هـــي حرمـــان المحكـــوم علیـــه مـــن تـــدابیر التوقیـــف المؤقـــت لتطبیـــق العقوبـــةبـــیقصـــد " 3

للمـدة المعینـة فـي هـذه المـادة او للفتـرة التـي  رجیة أو البیئة المفتوحة وٕاجازات الخروج والحریة النصفیة واإلفراج المشروطالخا

  .04/02/2014المؤرخ في  01-14القانون رقم مكرر من  60 نظر المادةا،  "تحددها الجهة القضائیة
  .156-66 مكرر من األمر رقم 349و 349 المادة4
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ان الجاني من أصول المجنـي علیـه أو مـن المتـولین تربیتـه أو مالحظتـه أو ممـن لهـم سـلطة ك

یعاقـــب علـــى الشـــروع بالعقوبـــة و  .و كـــان خادمـــًا بـــاألجر عنـــده أو عنـــد مـــن تقـــدم ذكـــرهمأعلیــه 

  .1المقررة بالجریمة في حالة تمامها

  .جریمة تحریض القصر على الدعارة: البند الثاني

كـــل مـــا مـــن شـــأنه التـــأثیر علـــى نفســـیتهم أو "ال علـــى الـــدعارة هـــو یقصـــد بتحـــریض األطفـــ 

إقنـــاعهم علـــى مباشـــرة هـــذا الفعـــل أو تســـهیله لهـــم أو مســـاعدتهم علـــى ارتكابـــه، وذلـــك بعـــرض 

، وفقـد "2أجسادهم  على الغیر إلشباع شهواتهم الجنسیة بمقابل سواًء كان الطفل ذكـرًا أو أنثـى

یعاقـب "بقولهـا بأفعال الدعارة الممارسة على األطفـال السلوكیات المتعلقة  343المادة  فصلت

دج ومـا لـم یكـن الفعـل  20000إلـى  500بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مـن 

اســتخدم أو اســتدرج أو - ...5جریمــة أشــد كــل مــن ارتكــب عمــدًا أحــد األفعــال اآلتیــةالمقتــرف 

ه أو أغـواه علـى احتـراف الــدعارة أو أعـال شخصـًا ولـو بالغـًا بقصـد ارتكـاب الـدعارة ولـو برضـا

، وفي هذا یرى أحد الباحثین أن فعل االستخدام أو االستدراج أو إعالة شخص بقصد ".الفسق

، أمــا 3ارتكــاب الــدعارة ال یعتــد فیــه برضــاء المجنــي علیــه ولــو كــان بالغــًا لــدناءة هــذه الجریمــة

بفعـل : " بقولهـا م.د.م.قمـن المشرع المصـري فقـد تطـرق إلـى هـذه الجریمـة فـي المـادة األولـى 

رتكــاب الفجــور أو الــدعارة أو ســاعده علــى اكــل مــن حــرض شخصــًا ذكــرًا كــان أو أنثــى علــى 

رتكــاب الفجــور أو اســتدرجه أو أغــواه بقصــد اســتخدمه أو اذلــك أو ســهله لــه، وكــذلك كــل مــن 

ـــدعارة ـــم یـــتم مـــن العمـــر الحادیـــة والعشـــرین ســـ .....ال ـــه الجریمـــة ل نة إذا كـــان مـــن وقعـــت علی

  ...". میالدیة

 م.د.م.ج، والمــــادة األولـــى مــــن ق.ع.مـــن ق 343وبنـــاًء علـــى مــــا ســـبق مـــن نــــص المـــادة 

  :نستنتج أركان هذه الجریمة

                                                           
المتعلــق بمكافحــة  14/03/1961المــؤرخ فـي  1961لسـنة  10مـن قــانون رقــم  07و 04و المــادة " ب"فقـرة  ولــىالمـادة األ1

  .السالف الذكر الدعارة

خصص تبلقاسم  سویقات ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق  2

  .87ص ، 2010/2011وم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جنائي، كلیة الحقوق والعل قانون
  .193ص فاطمة بحري، المرجع السابق،3
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  .الركن المفترض: أوالً 

یتمثــل هــذا الــركن فــي صــفة المجنــي علیــه، وهــو الطفــل ذكــر أو أنثــى الــذي لــم یتجــاوز ســن 

  .  في القانون الجزائري عاماً  18و ،عامًا كاملة في القانون المصري 21

  .لجریمة تحریض القصر على الدعارة الركن المادي: ثانیاً 

یقــوم هــذا الــركن علــى مجموعــة مــن الســلوكیات تتمثــل فــي االســتخدام واالســتدراج واإلغــواء  

ج فــــي الفقــــرة .ع.مــــن ق 343وتضــــیف المــــادة  ،1أو اإلعالــــة بقصــــد االســــتخدام فــــي الــــدعارة

التحـریض أو "الشروع فـي سلوك  ویتمثل ،في حكم الجریمة التامةعتبار الشروع ااألخیرة على 

التســـهیل أو االســـتخدام أو االســـتدراج أو اإلغـــراء أو االســـتبقاء أو اإلســـتغالل والمعاونـــة علـــى 

ومـن ثـم فـإن ارتكاب الفجور أو الدعارة وهذه الجرائم معاقـب علیهـا دون التوقـف علـى نتیجتهـا 

 ."2لجرائم جاء على غیر مقتضاهالنص على تجریم الشروع في هذه ا

إذن فــالتحریض علــى الــدعارة هــو التــأثیر فــي نفســیة المجنــي علیــه وٕاقناعــه بشــتى الوســائل 

تیســیر األمــر " ، أمـا التســهیل فهــو 3كالترغیـب واإللحــاح أو تحقیــق منــافع مادیـة مــن هــذا الفعــل

ســاعدة أو المعاونــة أمــا الم." 4علــى الجــاني ببــث القــوة فیــه وتهــوین األمــر علیــه وتصــغیر شــأنه

، إذن 5فهــو تقــدیم یــد العــون إلــى الطفــل بممارســة الــدعارة كإرشــاده عــن أمــاكن ممارســة الرذیلــة

  .نتیجة أعاله فالركن المادي للجریمة یتحقق إذا نتج عن الشروع من الحاالت المذكورة

  .الركن المعنوي لجریمة تحریض القصر على الدعارة: ثالثاً 

وهــو قیــام الجــاني  ،ةرادصــد الجنــائي العــام المبنــي علــى العلــم واإلیقــوم هــذا الــركن علــى الق

، ورغبـة ستدراج أو اإلغواء أو اإلعالة قصد تزیین البغاء للمجني علیهالستخدام أو االبأفعال ا

من الجاني إلى تحقیق نتیجة من ممارسة هذه األفعال وهو ارتكاب الدعارة أو الفجـور وال یهـم 

                                                           
  .193فاطمة بحري، المرجع السابق، ص1
  .191ص ،نفسهالمرجع 2
  .188أنیس حسیب السید المحالوي، المرجع السابق، ص3
  .189، صالمرجع نفسه4
  .189نفسه، صالمرجع 5
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، بینمـــا القصـــد 1صـــول علـــى منفعـــة مادیـــة أو شـــهوانیة أو انتقـــامالمكســـب مـــن جـــراء ذلـــك بالح

الجنـــائي الخـــاص فقـــد أخِتلـــف فیـــه بـــین الفقهـــاء، فمـــنهم مـــن یـــرى أن القصـــد الجنـــائي الخـــاص  

یندرج في اتجاه نیة الجاني إلـى تحقیـق شـهوة الغیـر مـن فعـل االسـتخدام أو فـي تحقیـق شـهوته 

الجنائي الخاص غیر مطلوب طالمـا أن القصـد  أیضًا، ویرى فریق آخر من الفقهاء أن القصد

  .   2الجنائي العام متوافر

  .جریمة تحریض القصر على الدعارةجزاء : رابعاً 

الحـــبس مـــن عقوبـــة تســـلیط  ج.ع.ق مـــن 343المـــادة نـــص فـــي المشـــرع الجزائـــري  حســـب 

أو  مدج عــــن فعـــــل االســـــتخدا 20000إلـــــى  500إلـــــى خمــــس ســـــنوات وبغرامـــــة مــــن  ســــنتین

أو إعالــــة شخصــــًا ولــــو بالغــــًا بقصــــد ارتكـــاب الــــدعارة ولــــو برضــــاه أو أغــــواه علــــى  جاالســـتدرا

ـــة حســـب المـــادة  ـــدعارة أو الفســـق وتشـــّدد العقوب ـــة  الحـــبس مـــن  344احتـــراف ال  5إلـــى عقوب

دج، فــي عــّدة حــاالت مــن  200000دج إلــى  20000ســنوات وبغرامــة مــن  10ســنوات إلــى 

الثامنة عشر سنة، أو إذا صـحب الجنحـة تهدیـد بینها إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم یكمل 

ویعاقـب علـى الشـروع فـي ...أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو الغـش

 .ارتكاب جریمة االستخدام وٕان لم تتحقق النتیجة

سـتخدام فـي الـدعارة بالحرمـان مـن حـق أو الوتسلط علـى الجـاني عقوبـات تكمیلیـة لجریمـة ا

     إلــىوكــذا المنــع مــن اإلقامــة لمــدة ســنة علــى األقــل  14فــي المــادة  ةقــوق الــواردأكثــر مــن الح

علـى  ج.ع.قمكـرر مـن  60وكـذا تطبیـق الفتـرة األمنیـة حسـب المـادة  ،سنوات على األكثر 5

  .ج.ع.قمن  344و 342الجرائم المنصوص علیها في المادة 

ن الفجــور أو الــدعارة مــن تجــریم التحــریض علــى إتیــاأمــا التشــریع المصــري  فقــد نــص علــى 

جــــاوز یت إذا العقوبــــة فــــي حالــــةبســــتدراج  الكــــاإلغواء أو ا ،ذكــــر أو أنثــــى بــــأي وســــیلة ممكنــــة

ـــي  ـــة فتصـــبح 21المجن ـــة ســـنة كامل ــــة وال تـــــــــــــــــالحـــبس مـــدة ال تقـــل عـــن سن العقوب زید علـــى ـــــــ

                                                           
  .201ص ق،فاطمة بحري، المرجع الساب1
  .202-201صنفسه، المرجع 2
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ـــخم ویعاقــب  .1خمســمائة جنیــه زتتجــاو  وال هال تقــل عــن مائــه جنیــمالیــة س ســنوات وبغرامــة ــــــ

ال مالیــة الحــبس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزیــد علــى خمــس ســنوات وبغرامــة بــنفس العقوبــة أي 

إذا أسـتخدم فـي طریقـة االسـتخدام أو االسـتدراج  خمسمائة جنیه تتجاوز وال هتقل عن مائه جنی

وقــد نــص المشــرع  ،2بــالقوة أو بالتهدیــد أو باســتعمال الســلطة أو أي وســیلة مــن وســائل اإلكــراه

كـــذلك علـــى  فعـــل التحـــریض أو التســـهیل أو االســـتخدام أو المصـــاحبة علـــى ممارســـة الـــدعارة 

سـنة كاملـة واألنثـى مهمـا بلـغ عمرهـا فتسـلط  21خارج اإلقلیم المصري للذكر الذي لم یتجاوز 

الحبس مدة ال تقـل عـن سـنة وال تزیـد علـى خمـس سـنوات وبغرامـة مـن مائـة جنیـه علیه عقوبة 

ویكـون الحـد األقصـى لعقوبـة الحـبس سـبع سـنین إذا . خمسمائة جنیه فـي اإلقلـیم المصـري ىإل

رتكبــت بوســیلة مــن الوســائل المشــار إلیهــا فــي اأو إذا  ،وقعــت الجریمــة علــى شخصــین فــأكثر

وهــذه الوسـائل المتمثلــة فـي الخــداع أو  الفقـرة األولـى مــن المـادة الثانیــة بخـالف الغرامــة المقـررة

وتشـدد العقوبـة  ،3سـتعمال السـلطة أو غیـر ذلـك مـن وسـائل اإلكـراهاتهدید أو بإسـاءة القوة أو ال

سـبع إذا  إلىعقوبة الحبس من ثالث سنوات ب 3و 2و1في جمیع الحاالت المذكورة في المواد 

تم مــن العمــر ســت عشــرة ســنة میالدیــة أو إذا كــان الجــاني كــان مــن وقعــت علیــه الجریمــة لــم ُیــ

و كـان أأو من المتولین تربیته أو مالحظته أو ممن لهـم سـلطة علیـه من أصول المجني علیه 

  4.خادمًا باألجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم

ومــا یمكــن قولــه أن المشــرع المصــري فــي قــانون مكافحــة الــدعارة شــدد علــى تســلیط العقوبــة 

نسـین سـنة كاملـة لكـال الج 21على الجاني بمراعاة سن المجني علیـه الطفـل الـذي لـم یتجـاوز 

وعــدم التقییــد بســن األنثــى فــي حالــة تحریضــها لمغــادرة التــراب المصــري، ففــي جمیــع األحــوال 

  . سنة 16تشدد العقوبة المقررة، بینما تغلظ العقوبة في حاالت إذا لم یتجاوز الطفل 

  

  
                                                           

  .السالف الذكرالمتعلق بمكافحة الدعارة ، 14/03/1961المؤرخ في  1961لسنة  10من قانون رقم  01المادة 1

  .نفس القانونمن  02المادة  2
   .قانوننفس المن  03المادة  3
  .قانوننفس ال من 04المادة  4
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  .الجنسي لألطفال في المواد اإلباحیة اإلستغالل جریمة: الفرع الثاني

نترنــت إلــى انتشــار الصــور الفاضــحة واألفــالم الخلیعــة  بشــكل أســهم االســتخدام الواســع لإل

، فاستغلت أشخاص طبیعیة ومؤسسات معنویة اإلنترنـت فـي نشـر 1علني فاضح یقتحم البیوت

الرذیلـــة والتـــرویج لمـــواد إباحیـــة تســـتهدف األطفـــال خاصـــة، وٕاثـــر هـــذا الوضـــع الســـیئ عقـــدت 

غالل الجنســـــي لألطفـــــال فـــــي المـــــواد اإلتفاقیـــــات والبروتوكـــــوالت والمـــــؤتمرات للتصـــــدي لإلســـــت

اإلباحیة، وبناًء علیه سأتطرق لهذه الجریمة من خالل مفهوم اإلستغالل الجنسـي لألطفـال فـي 

ــــــة  ــــــد األول(المــــــواد اإلباحی ــــــةإأركــــــان جریمــــــة ، و )البن ــــــال فــــــي المــــــواد اإلباحی         ســــــتغالل األطف

  ). البند الثاني(

  .طفال في المواد اإلباحیةالجنسي لأل اإلستغاللمفهوم : البند األول

تصـویر أو توصـیف سـمعي  ": بأنـه الجنسي لألطفـال فـي المـواد اإلباحیـة اإلستغاللیعرف 

أو مرئـــي مقـــروء أو مرســـوم أو بأیـــة وســـیلة أخـــرى لطفـــل حقیقـــي أو مزیـــف فـــي أوضـــاع ذات 

وعلیــــه  ،"2صــــفة جنســــیة أو تــــدعو أو تحــــث علــــى الجــــنس أو لمجــــرد إشــــباع الرغبــــة الجنســــیة

غالل الجنســي لألطفــال فـي المــواد اإلباحیــة یكــون بإسـتعمال تقنیــات التصــویر أو الســمع فاإلسـت

  .أو الرؤیة أو الكتابة، تصف أوضاع جنسیة للطفل سواء كان الطفل حقیقي أو مزیف

: بأنــــه بإســــتغالل األطفــــال فــــي المــــواد اإلباحیــــةالمقصــــود  عرفــــت إتفاقیــــة مجلــــس أوروبــــاو 

ـــة أو بالمحاكـــاة أنشـــطة جنســـیة تصـــویر أي طفـــل بـــأي وســـیلة كانـــت " یمـــارس ممارســـة حقیقی

، ومنـــه 3"صـــریحة أو أي تصـــویر لألعضـــاء الجنســـیة للطفـــل إلشـــباع الرغبـــة الجنســـیة أساســـاً 

فتعریف إسـتغالل األطفـال فـي المـواد اإلباحیـة فـي مـدلول هـذه اإلتفاقیـة یقتصـر علـى عملیـات 

  . سیة بغیة إشباع رغبة جنسیةالتصویر لألعضاء الجنسیة للطفل أو بالمحاكاة ألنشطة جن

                                                           
  .91 سویقات، المرجع السابق، ص بلقاسم 1

  .147 ، زهرة غضبان، المرجع السابق، صدل مستاريعا2
  .السالفة الذكر عتداء الجنسيالتغالل الجنسي  وامن االس تفاقیة مجلس أوروبا بشأن حمایة األطفالإمن  20المادة 3
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الجنســــي لألطفــــال فــــي المــــواد اإلباحیــــة ضــــمن جــــرائم اإلعــــالم  اإلســــتغاللوتنــــدرج جریمــــة 

سـتغالل  األطفـال فـي  المـواد إتصال فظهر ما یسمى بالسیاحة الجنسیة التي تشـجع علـى الوا

 لألطفـال الجنسـي اإلسـتغاللدول مـن بعـض الـ تخـذتاوقد  ،1اإلباحیة عبر وسائل المعلوماتیة

حیــث  األقطــارقتصــادها فــي المجــال الســیاحي مــن مختلــف إوســیلة لجــذب الســیاح بغیــة تنمیــة 

في قائمة تجـارة  إدراجهمالمتحدة أن قرابة الملیون طفل یتم  باألممالخاصة  اإلحصائیاتتشیر 

ویعتقــد الــبعض أن االتجــار الجنســي باألطفــال یشــمل الفتیــات  .2الجــنس العالمیــة فــي كــل عــام

وهــي منظمــة غیــر حكومیــة دولیــة،  casa Alianzaالفتیــان، فقــد أكــدت دارســة لمنظمــة دون 

مدینـة مـن الهنـدوراس، حیـث تـم تسـجیل  20مقرها أمریكـا الوسـطى، والتـي أجـرت دراسـة علـى 

  . 3قاصرًا  تم االتجار بهم 1019قاصرًا من الفتیان من بین  42

 إلــى القــانون التونســيكالجنســیة عتــداءات الرمــة لجلموتصــنف بعــض التشــریعات الوطنیــة ا

ـــى جســـم الطفـــل: صـــنفین همـــا ـــي تســـلط مباشـــرة عل ـــالجرائم الجنســـیة  الت    صـــنف أول یتعلـــق ب

ثــــاني  یتعلــــق بتحقیــــق كســــب مــــادي مــــن  وصــــنف ،"يعتــــداء الجنســــالاجــــرائم " والتــــي تــــدعى

ا كالهالجنسـي تنوعـت أشـ اإلسـتغاللجرائم ف ،4"اإلستغاللجرائم "ستغالل األطفال جنسیًا وهي إ

الجنســي الحــدیث فــي شــكلها الجدیــد  اإلســتغالل، ومــن صــور جــرائم 5والحــدیث يالتقلیــد فمنهــا

  6جـــرائم النشـــر والصـــحافة  وجـــرائم الجنســـیة علـــى اإلنترنـــت علـــى حســـب قـــانون التونســـي هـــي

بینمـــا المشـــرع المصـــري والجزائـــري مـــن التشـــریعات التـــي لـــم تكیـــف قوانینهـــا لمكافحـــة الجـــرائم 

  . 7حیة الواقعة عبر اإلنترنت واكتفت بتطبیق قوانینها العقابیة التقلیدیةالجنسیة اإلبا
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األفعــال المنتهكــة لــآلداب فــي قــانون العقوبــات فــي القســم  إلــىطــرق المشــرع الجزائــري توقــد 

ومــن الجــرائم التــي تــدخل  .التجــریم بأحكامــًا عامــةنتهــاك اآلداب، وجــاء هــذا االســادس بعنــوان 

داب، الجرائم الماسة بـأخالق وعـرض الطفـل أهمهـا الجـرائم الواقعـة ضمن األفعال المنتهكة لآل

جریمـة إغتصـاب قاصـر وجریمـة اإلخـالل بحیـاء : على عرض الطفل والتي تدخل في نطـاقین

مــن قــانون  335وسأقتصــر إلــى جریمــة اإلخــالل بحیــاء قاصــر، حیــث تعرفهــا المــادة  .1قاصــر

س إلـى عشـر سـنوات كـل مـن ارتكـب فعـًال یعاقب بالسجن المؤقت من خم"العقوبات الجزائري 

وٕاذا وقعـت الجریمـة . مخًال بالحیاء ضد إنسان ذكرًا كان أو أنثى بغیر عنف أو شـرع فـي ذلـك

علـى قاصـر لــم یكمـل السادسـة عشــرة  یعاقـب الجـاني بالســجن المؤقـت مـن عشــر سـنوات إلــى 

آلداب یقــع علــى كــل فعــل منــاف لــ: "وبالتــالي  فجریمــة اإلخــالل بالحیــاء هــي." 2عشــرین ســنة

وتأخــذ جریمــة اإلخــالل بالحیــاء ثالثــة صــور ." 3إنســان ذكــر أو أنثــى ســواٌء كــان علنیــًا أو ســریاً 

الصـــورة األولـــى تتعلـــق بالمســـاس بجســـم المجنـــي علیـــه، والصـــورة الثانیـــة كشـــف عورتـــه : وهـــي

علقـة ، ومـا یهمنـا فـي هـذا الصـدد الصـورة الثالثـة المت4والصورة الثالثة تصـویر ومشـاهدة عورتـه

. بتصویر ومشاهدة عورة الطفل التي تتطابق مع جریمة إسـتغالل األطفـال فـي المـواد اإلباحیـة

ألطفــال فــي األعمــال لســتغالل الجنســي اإلخــال مــن أحكــام تتعلــق بأمــا التشــریع المصــري فقــد 

أو غیــره بــأي وســیلة كانــت مــن وســائل النشــر تعــد  اإلباحیــة إال أن نشــر صــورة إباحیــة للطفــل

  .5هاك لحرمة اآلداب العامةنتاجریمة 

  . ستغالل األطفال في المواد اإلباحیةإأركان جریمة :البند الثاني 

نص المشـرع الجزائـري علـى تجـریم هـذه األنشـطة فـي قـانون العقوبـات حیـث  نصـت المـادة 

ســـنوات وبغرامـــة مـــن ) 10(ســـنوات إلـــى عشـــر) 5(یعاقـــب بـــالحبس مـــن خمـــس" 1مكـــرر 333

ســنة بــأي وســیلة  18دج كــل مــن صــور قاصــرًا لــم یكمــل  1.000.000دج إلــى  500.000

                                                           
  .212-211ص ،المرجع السابقحمو إبراهیم فخار،  1
  .المعدل والمتممالجزائري قانون العقوبات المتضمن م، 08/06/1966، المؤرخ في 156-66 من األمر رقم 335المادة  2
  .219 ص ،المرجع السابقحمو إبراهیم فخار،  3
  .220 ص ،المرجع نفسه 4
  .208 ص ،المرجع السابق، املسید ك شریف 5
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كانـــت وهـــو یمـــارس أنشـــطة جنســـیة بصـــفة مبینـــة حقیقیـــة أو غیـــر حقیقـــة أو صـــور األعضـــاء 

الجنسیة للقاصر ألغراض جنسـیة أساسـًا أو قـام بإنتـاج أو توزیـع أو نشـر أو تـرویج أو اسـتراد 

فــي حالــة اإلدانــة تــأمر . القصــرأو تصــدیر أو عــرض أو بیــع أو حیــازة مــواد إباحیــة متعلقــة ب

الجهـــة القضـــائیة بمصـــادرة الوســـائل المســـتعملة الرتكـــاب الجریمـــة واألمـــوال المتحصـــل علیهـــا 

، أمـا المشــرع المصـري فقـد تطــرق "1بصـفة غیـر مشـروعة مــع مراعـاة حقـوق الغیــر حسـن النیـة

الحبس یعاقـب بـ" مـن قـانون الطفـل المصـري ) أ(مكـرر116إلى هذه الجریمـة فـي نـص المـادة 

مــدة ال تقــل عــن ســنتین وبغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف جنیــه وال تجــاوز خمســین ألــف جنیــه 

كـــل مـــن أســـتورد أو صـــّدر أو أنـــتج أو أعـــد  أو عـــرض أو طبـــع أو روج أو حـــاز أو بـــث أي 

أعمـــال إباحیـــة یشـــارك فیهـــا أطفـــال أو تتعلـــق  باإلســـتغالل الجنســـي للطفـــل ویحكـــم بمصـــادرة 

تخدمة فـــي ارتكـــاب الجریمـــة واألمـــوال المتحصـــلة منهـــا وغلـــق األمـــاكن األدوات واآلالت المســـ

محــل ارتكابهــا مــّدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وذلــك كلــه مــع عــدم اإلخــالل بحقــوق الغیــر حســن 

ومـع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبـة أشـد یـنص علیهـا فـي قـانون آخـر  یعاقـب بـذات العقوبـة . النیة

  :كل من

رنـــت أو شـــبكات المعلومـــات أو الرســـوم المتحركــــة اســـتخدام الحاســـب اآللـــي أو اإلنت-أ

إلعـــداد أو لحفـــظ أو لمعالجـــة أو لعـــرض أو لطباعـــة أو لنشـــر أو لتـــرویج أنشـــطة  أو 

أعمال إباحیة تتعلق بتحـریض  األطفـال أو اسـتغاللهم فـي الـدعارة  واألعمـال اإلباحیـة 

  .أو  التشهیر بهم أو بیعهم

شــبكات المعلومـــات أو الرســـوم المتحركـــة اســتخدام الحاســـب اآللـــي أو اإلنترنـــت أو -ب

ـــام  ـــى القی ـــى االنحـــراف أو لتســـخیرهم فـــي ارتكـــاب جریمـــة أو عل ـــال عل لتحـــریض األطف

  ."2بأنشطة أو أعمال غیر مشروعة أو منافیة لآلداب و لو لم تقع الجریمة فعالً 

                                                           
  .01-14القانون رقم من  1مكرر 333المادة 1
  .المصريقانون الطفل  بإصدار 1996لسنة  12مكرر أ من القانون رقم  116المادة 2
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 116وسائل اإلستغالل الجنسي لألطفال المنصوص علیها فـي المـادة  بعض الفقه أنیرى 

جاءت  لتشمل كافة الوسائل بما فیهم اإلنترنت والتلفـاز والّصـور والمجـالت وأجهـزة  -أ-ررمك

  . 1المحمول

إسـتغالل األطفـال فـي المـواد وعلیه مـن خـالل اسـتقراء المـواد السـابقة نسـتنتج أركـان جریمـة 

  :تتمثل في اآلتي اإلباحیة

   .الركن المفترض

م أن .ع.مكـــــرر أ مـــــن ق 116 ج والمـــــادة.ع.مـــــن ق 1مكـــــرر 333حســـــب نـــــص المـــــادة 

  .  سنة 18المجني علیه في هذه الجریمة هو قاصر لم یكمل 

  .الركن المادي لجریمة إستغالل األطفال في المواد اإلباحیة: أوالً 

الجنسـیة للقاصـر ألغـراض  ر األعضـاءیالسلوك اإلجرامي في هذه الجریمة في تصـو  یتمثل

زیـــع أو نشـــر أو تـــرویج أو اســـتیراد أو تصـــدیر أو جنســـیة أساســـًا أو قیـــام الجـــاني بإنتـــاج أو تو 

  .   عرض أو بیع أو حیازة مواد إباحیة

  .الركن المعنوي لجریمة إستغالل األطفال في المواد اإلباحیة: ثانیاً 

شـترط كـذلك یهذه الجریمة عمدیة تتطلب القصـد الجنـائي العـام القـائم علـى العلـم واإلرادة، و 

هـــو إشـــباع الغرائـــز  اإلســتغاللل فـــي غــرض الجـــاني مـــن القصــد الجنـــائي الخـــاص الــذي یتمثـــ

  .2لحسابه أو لحساب آخرین الجنسیة سواءً 

  

  

                                                           
  .94 ص ،المرجع السابقحیان الغامدي،  ألأحمد علي سعید 1
فـي القـانون العـام، كلیـة  هطروحة لنیـل شـهادة الـدكتورا، أ-دراسة مقارنة-حماس هدیات، الحمایة  الجنائیة للطفل الضحیة  2

  .186ص ، 2014/2015بوبكر بلقاید تلمسان، أالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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  .جزاء جریمة إستغالل األطفال في المواد اإلباحیة: ثالثاً 

 1مكــرر 333ســنة حســب نــص المــادة  18العقوبــة المقــررة علــى تصــویر قاصــرًا لــم یكمــل 

ســـنوات وبغرامـــة مـــن ) 10(ى عشـــرســـنوات إلـــ) 5(یعاقـــب بـــالحبس مـــن خمـــس: " ج.ع.مـــن ق

دج، وفــــي حالــــة اإلدانــــة تــــأمر الجهــــة القضــــائیة بمصــــادرة 1.000.000دج إلــــى 500.000

الوســـائل المســـتعملة الرتكـــاب الجریمـــة واألمـــوال المتحصـــل علیهـــا بصـــفة غیـــر مشـــروعة مـــع 

أمــا علــى مســتوى قــانون حمایــة الطفــل الجزائــري فقــد نصــت  ."ةمراعــاة حقــوق الغیــر حســن النیــ

یمنع تحت طائلة المتابعات الجزائیة استعمال الطفل في ومضـات إشـهاریة أو "منه  10مادة ال

أفالم أو صور أو تسجیالت مهمـا كـان شـكلها إال بتـرخیص مـن ممثلـه الشـرعي وخـارج فتـرات 

مـن قـانون  141ونصـت كـذلك المـادة ." 1التمدرس وذلك طبقًا للتشریع والتنظـیم المعمـول بهمـا

إلـــى ) 1(دون اإلخـــالل بالعقوبـــات األشـــد یعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـنة" زائـــري حمایـــة الطفـــل الج

دج كـــل مـــن یســـتغل الطفـــل  300.000دج إلـــى  150.000ســـنوات وبغرامـــة مـــن ) 3(ثـــالث

  ."2عبر وسائل االتصال مهما كان شكلها في مسائل منافیة لآلداب العامة والنظام العام

م والتـــي نصـــت علـــى عقوبـــة .ط.مـــن ق" أ"مكـــرر 116أمـــا المشـــرع المصـــري فطبقـــًا للمـــادة 

الحبس مدة ال تقل عن سنتین وبغرامـة ال تقـل عـن عشـرة آالف جنیـه وال تجـاوز خمسـین ألـف 

ویحكــم بمصــادرة األدوات واآلالت المســتخدمة فــي ارتكــاب الجریمــة واألمــوال المتحّصــلة  جنیــه

عــدم اإلخــالل منهــا وغلــق األمــاكن محــل ارتكابهــا مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وذلــك كلــه مــع 

  .بحقوق الغیر حسن النیة

ـــل المصـــري فـــي المـــادة  ـــد نـــص قـــانون الطف یحظـــر نشـــر أو عـــرض أو تـــداول أي " 89وق

مطبوعات أو مصنفات فنیـة مرئیـة أو مسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائـزه الـدنیا أو تـزین 

 ."3له السلوكیات المخالفة لقیم المجتمع أو یكون من شأنها تشجیعه على االنحراف

                                                           
  .األطفال، یتعلق بحمایة 2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12-15قانون رقم من  10 المادة 1

  .قانوننفس المن  141المادة 2
  .1996لسنة  12 من القانون رقم 89المادة 3
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إذا تعـرض -6"من بین حاالت الطفل المعرض للخطر  م.ط.قمن  96المادة وقد نصت  

داخــل األســرة أو المدرســة أو مؤسســات الرعایــة أو غیرهــا للتحــریض علــى العنــف أو األعمــال 

ـــــة أو اإلســـــتغالل التجـــــاري أو التحـــــرش أو اإلســـــتغالل  ـــــآلداب أو األعمـــــال اإلباحی ـــــة ل المنافی

ــــر  ــــة الجنســــي أو االســــتعمال غی ــــى الحال ــــات أو المــــواد المخــــدرة المــــؤثرة عل المشــــروع للكحولی

تســلط علــى الجــاني عقوبــة الحــبس مــدة ال  م.ط.ق 96هــذه المــادة  وتضــمنت نفــس، ".1العقلیــة

تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــى جنیــه وال تجــاوز خمســة أالف جنیــه أو بإحــدى 

   .هاتین العقوبتین

  .في مزاولة أنشطة غیر مشروعة لافطألاستغالل إ: الثاني المطلب

ســـتخدام الجنســـي الوا اإلباحیـــةالصـــور فـــي لســـوء معاملـــة األطفـــال  تكمـــن األنمـــاط الحدیثـــة

 2األطفـــالتشـــغیل و  واألجنـــة األطفـــالبیـــع و  باألطفـــالوالتســـول  لألطفـــال اإلعالنـــيســـتغالل إلوا

األنشـطة  خـذ مـن بعـضوتختلف هذه األنماط بإختالف الثقافات المنتهجة لتلك الدولـة والتـي تت

 أكثــر الجــرائم التــي تشــكل تهدیــداً غیــر مشــروعة وســیلة لتحقیــق إســتغالل إقتصــادي، ومــن بــین 

       جریمــــــة إســـــــتغالل األطفـــــــال فـــــــي التســـــــول بطبیعتهــــــا علـــــــى المجتمـــــــع والطفـــــــل بالخصـــــــوص 

   المخــــدرات والمــــؤثرات العقلیــــةوبیــــع  التــــرویج، وجریمــــة إســــتغالل األطفــــال فــــي )الفــــرع األول(

  )الثالث الفرع( لألطفال في السیاحة الجنسیة اإلقتصادي ، واإلستغالل)الفرع الثاني(

  .ستغالل األطفال في التسولإجریمة : الفرع األول 

ـــر فـــي العصـــور  ،عصـــرنا هـــذاب خـــاص حـــدیثعمـــل التســـول  ال یعتبـــر ـــاع كبی ـــه ب وٕانمـــا  ل

مــن أهــم األقــوام و ، تهممارســختلفــت أســالیبهم وســبلهم فــي إفقــد إشــتهر بــه أقوامــًا وبــه  ،الســابقة

، أمــا فــي عصــرنا الحــدیث 3مارســوا التســول قــدیًما هــم الساســانیون والشــحاذون والمكــدون نالــذی

                                                           
  .1996لسنة  12القانون رقم  من 96المادة 1

بــن عــومر محمــد الصـــالح، عثمــاني عبــد القـــادر، الحلــول القانونیــة للحــد مـــن ســوء معاملــة األطفـــال فــي التشــریع الجزائـــري 2

الحي أحمـد بالنعامـة  والعلـوم السیاسـیة، المركـز الجـامعي صـ مجلة القانون والعلوم السیاسیة، معهـد الحقـوقوالمواثیق الدولیة، 

  .169-168ص ،2017العدد السادس، جوان 
الشـحاذون هـم أقـوام متشـردون ینتقلـون ، أمـا " النـور" و "الغجـر" نتشروا في شتى بقاع العـالم وأشـهرهم اأقوام الساساینون هم 3

ح،  یقــال أكــدي إذا لــح فــي أنهــا حرفــة الســائل الملــ" الكدیــة  مــنالمكــادون ، أمــا طایــب كــل بلــدأمــن بلــد إلــى بلــد فهــم یأخــذون 
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  األطفــاللتســول هــم الممارســین ل أن أكثــروســاط المجتمــع لدرجــة أفــي  اً منتشــر  فــالزال التســول

العمـل  إلـىأو  ،طلـب المعونـة إلـىیعد الفقر مـن الـدوافع األساسـیة التـي تجعـل الطفـل یسـعى و 

عائلتــه بالشــيء القلیــل الــذي یعطیــه لــه  غاثــةوإل ،لتحصــیل منفعــة مالیــة أو غذائیــة لســد رمقــه

هـا  المشـرع لة التي كفاإلقتصادیعمل األطفال في األنشطة من  إلیهتطرقنا وحسب ما الناس، 

سـلطتها الدولـة و  لرقابـة یخضـعالوطني بترسانة من الحمایة في القطاع الرسـمي الـذي و الدولي 

بنوعیــه العمــومي أو الخــاص، بینمــا فــي القطــاع غیــر الرســمي والمــوازي فهنالــك تنتشــر عمالــة 

ومـن  ،عین لممارسـة هـذه األعمـالاألطفال التي یمارسها األطفال مجبرین أو مخیـرین أو مشـجَّ 

ولـــة ضــمن هـــذه األعمـــال الظـــاهرة للعیــان التـــي تمـــارس تحـــت نظــر المجتمـــع بالخصـــوص والدّ 

أال وهــي ظــاهرة تشــغیل األطفــال فــي الشــوارع أو مــا یعــرف بظــاهرة تســول  ،مــومعلــى وجــه الع

عمـل األطفـال فـي الشـوارع مـن األشـیاء التـي و  ،فالطفل بیئته الشـارع  وعملـه التسـول ،األطفال

كتســابه اممــا یجعــل الطفــل یقــع فــي دائــرة الحرمــان مــن تعلیمــه و  الشــریعة اإلســالمیة نهــاع تنهــ

ة من حنان أبیه وأمه، فالرعایـة الكافیـة تقـع علـى والدیـه فـاألب ملـزم للخبرات والحقوق األساسی

 دراسة التسول باألطفـال وكیـف فرعحاول في هذا الأس، وعلى هذا األساس 1بالنفقة على أوالده

، مـــن خـــالل تبـــین مفهـــوم التســـول جنـــى منـــه منفعـــة ربحیـــةتقتصـــادي إالتســـول مصـــدر  یشـــكل

  ).البند الثاني( في التسول  األطفال ستغاللإ أركان جریمة ،)البند األول(باألطفال 

  .األطفالالتسول ب مفهوم: البند األول

: " هـــو صـــطالحاً تعریفـــه إ ، أمـــا2إســـترخاء الـــبطن وُمرادفـــُه التســـونُ  :التســـول فـــي اللغـــة هـــو

الوقـــوف فـــي الطـــرق العامـــة وطلـــب المســـاعدة المادیـــة مـــن المـــارة أو مـــن المحـــال أو األمـــاكن 

                                                                                                                                                                                     

عبــد اهللا بــن مشــبب بــن عبــادي القحطــاني، السیاســة الجنائیــة لمكافحــة التســول، دراســة تطبیقیــة علــى مدینــة  ، انظــر"المســألة 

الریــاض، بحــث مقــدم اســتكماًال لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، تخصــص التشــریع الجنــائي 

هــ   1422-1421العربیـة للعلـوم األمنیـة، الریـاض،الدراسـات العلیـا، أكادیمیـة نـایف لـة الجنائیـة، معهـد اإلسالمي، قسم العدا

  .16-15ص

ــــة قیــــد االنفجــــاناصــــر عــــالم، 1      2009، الطبعــــة األولــــى، مؤسســــة طیبــــة للنشــــر والتوزیــــع، القــــاهرة، رأطفــــال الشــــوارع قنبل

  .98-97ص
الطبعـة األولـى، دار  ،لثالـثلسـان العـرب، المجلـد ا نظور اإلفریقـي المصـري،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن م2

  .372 ، ص1997، بیروت للطباعة والنشر، صادر
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لعـاب بلهوانیـة أو القیـام بعمـل أاء أو التظاهر بأداء الخدمة لغیره أو عـرض دعإلالعمومیة أو ا

أو المبیـــت فـــي الطرقـــات وبجـــوار المســـاجد  ،إلخفـــاء التســـول مـــن األعمـــال التـــي تتخـــذ شـــعاراً 

ســتعمال أي وســیلة أخــرى مــن اســتغالل اإلصــابات بــالجروح أو العاهــات أو إوكــذلك  ،والمنــازل

  ".1هوركتساب عطف الجمإلوسائل الغش 

هــو طلــب الصــدقة مــن األفــراد فــي الطــرق العامــة أو المســاجد " :بـــــــــــــــ ویعــرف التســول كــذلك

أو بأســالیب تتخــذ عــددًا مــن الوســائل والحیــل لخــداع  ،أو األمــاكن العامــة إمــا بأســلوب مباشــر

  ".2المتصدقین

لمسـاجد أو فـي إذن فالتسول هـو طلـب العطیـة المادیـة مـن األفـراد فـي الطرقـات العامـة أو ا

سـتظهار إصـابات أو عاهـات حقیقـة أو اوذلـك بالتظـاهر بمالبـس خداعـة أو ب ،األماكن العامة

مصــطنعة أو بممارســة أنشــطة بلهوانیــة أو بیــع الجرائــد أو المناشــف الورقیــة أو مســح الزجــاج 

  .تتخذ هذه األعمال ستار لممارسة التسول ،السیارات

المشــار إلیهـا فـي تعریـف التســول طفـال بهـذه األعمـال قیــام األ :التسـول باألطفـال هـوفومنـه 

ونحـــن فـــي هـــذه الحالـــة  ،مـــن األطفـــال وســـیلة تســـاهم وتســـاعد فـــي عملیـــة التســـول تخـــذُ أو قـــد یُ 

  .للطفل في ظاهرة التسول اإلقتصادي اإلستغاللسنسلط الضوء على 

ن لممارسـة طفال الشوارع معرضو أفالطفل بین مطرقة الشارع وسندان التسول، فوتبعًا لذلك 

وقـد یمارسـون أعمـال  ،فقد یمارسون أعمـال مخفیـة لغـرض التسـول ،أنواع مختلفة من األعمال

 اإلتجــارذلــك مــن طــرف جماعــات إجرامیــة منظمــة كجــرائم فــي أخــرى تكــون جــرائم مســتغلین 

حد صور التشرد وهو بذلك وسیلة غیـر مشـروعة للعـیش یعاقـب علیهـا أبالبشر، ویعد  التسول 

مات التــي یتصــف بهــا ِســد صــنف الــدكتور حامــد ســید محمــد حامــد فــي عرضــه لِ وقــ .3القــانون

  :بالبشر لغرض التسول كما یلي اإلتجاراألطفال ضحایا جریمة 

                                                           
دراســة مســحیة بمدینــة ، عبــد العزیــز بــن إبــراهیم بــن ناصــر الفــایز، األبعــاد األمنیــة لظــاهرة التســول فــي المجتمــع الســعودي1

صــول علــى درجــة الماجســتیر فــي العلــوم الشــرطیة، تخصــص التحقیــق والبحــث لمتطلبــات الح ســتكماالً إبحــث مقــدم  الریــاض،

  .21ص ،2004الجنائي، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الشرطیة، الریاض،
  .03 ، ص، المرجع السابقعبداهللا بن مشبب بن عبادي القحطاني2
  .204 ص السابق، المحالوي، المرجع أنیس حسیب السید3
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ــا فــي األمــاكن العامــة -" یكــون أطفــال أو منســیین أو مهــاجرین معــوقین، یتســولون غالًب

  .وعلى وسائل النقل العام

  .روعة أو یبیعونهایحملون العقاقیر غیر المش یكون أطفاالً -

  .أنها ناتجة من البتر یكون لدیهم إعاقات جسدیة یبدو-

مــن نفــس الجنســیة أو الفئـة یتنقلــون فــي مجموعــات كبیــرة دون أن یكــون  الً یكـون أطفــا-

  .معهم سوى عدد قلیل من الكبار

وقـــد عثـــر علـــیهم كبـــار مـــن نفـــس الجنســـیة أو الفئـــة  ،حـــدأال یـــرافقهم  یكونـــون قصـــراً -

  .االثنیة

 قـد یمشـون ذهابـاً  فمـثالً  ،یتنقلون في مجموعات أثنـاء سـفرهم علـى وسـائل النقـل العـام-

  .على طول القطارات و إیاباً 

  .یشاركون في أنشطة العصابات اإلجرامیة المنظمة-

  .ثنیةعضاء من نفس الجنسیة أو الفئة اإلعصابات مؤلفة من أ إلىینتمون -

  .أطفال لدیهم نفس الوصي من الكباركبر مؤلفة من أمن مجموعات  یشكلون جزءاً -

  .یعاقبون إذا لم یجمعوا أو یسرقوا ما یكفي-

  .یعیشون مع أفراد من عصابتهم-

  .یعیشون كأفراد من العصابة مع كبار لیسوا آباءهم أو أمهاتهم-

  ".1في مجموعات كبیرة وعلى مدى مسافات طویلة یتنقلون یومیاً -

وراء جریمــة التســـول كقیــام الفتیـــات بالتســول فـــي  وقــد یـــرتبط أشــكال التســـول بجــرائم تتخفـــى

  .2الشوارع وممارسة الدعارة

                                                           
  .69-68 ص ،المرجع السابقحامد سید محمد حامد، 1
میة، المركــــز القــــومي ســــتغالل األطفــــال وحمــــایتهم فــــي القــــانون الــــدولي والشــــریعة اإلســــالإجریمــــة  یوســــف حســــن یوســــف،2

  .128 ص ،2013 ، القاهرة،ت القانونیةار اصدلإل
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ســـتغالًال للطفـــل فـــي إ حـــاالت تعـــدّ یوســـف حســـن یوســـف د الـــدكتور وفـــي نفـــس الســـیاق عـــدّ 

  :التسول وهي ستة حاالت

غیــــر  أونقلهــــم داخلیــــًا، مصــــطحبین  أوأطفــــال یقــــوم أفــــراد مــــن أســــرهم بتســــفیرهم "-1

ســتغاللهم فــي التســول بصــورة یومیــة إللغ مــن األســرة، مصــطحبین مــن قبــل شــخص بــا

  .ومنتظمة وطلیة الیوم

 الموجــودة منــذ زمــن، قانونیــاً  أســرهممــن  بأخــذهمأطفــال یقــوم أفــراد مــن خــارج أســرهم -2

  .ستغاللهم في التسول بصورة یومیة منتظمة وطیلة الیومإلو بصورة غیر قانونیة، أ

یتســولن فــي الشــوارع ) فتیــات(المراهقــة  فــي ســن أوبنــات فــي ســن الطفولــة الصــغیرة -3

هــو غطــاء للــدعارة التــي قــد تــدر  أومهنــة مصــاحبة  إمــافالتســول  ،ویعملــن فــي الــدعارة

  .للمتاجرین بالطفلة أو الفتاة

بواسـطة  أسـرهمسـتئجارهم مـن االـذین یـتم  أحیانـاً قل من عـام أصغار السن  األطفال-4

ــــــالغـــــرض  آخـــــرین أشـــــخاص ـــــام هـــــؤالء " بة ومســـــاعدةمصـــــاح أدوات"ســـــتخدامهم كــ لقی

  .بالتسول األشخاص

لعطـف  سـتدراراً استغاللهم في التسول المنظم إبغرض  ستأجرهماأطفال معوقون یتم -5

  .الدینیة وخالل فصل الصیف المواسمخاصة في  المحسنین

، میــــاه أطفــــاللعــــب  زهــــور، منادیــــل،( الصــــغیرة األشــــیاءیعملــــون فــــي بیــــع  أطفــــال-6

یعلمـــون فـــي  أووبعضـــهم یمـــررون المخـــدرات،  األرصـــفةعلـــى و  ،فـــي الشـــوارع) معدنیـــة

   ".1الدعارة

 منظمـة الیونیسـیف همتعـرفویرتبط إستغالل األطفال في التسول بفئة أطفال الشـوارع  الـذین 

عامـًا ال یلقـى دعمـًا ورعایـة مادیـة وعاطفیـة  17أطفال الشوارع بكل طفل یقل عمره عن ": بــــــــــ

فهـم یتواجـدون فـي الشـارع  ،األطفال الذین لیس لهـم مـأوى" : وهم كذلك، ".2ونفسیة من عائلته

ســتغاللهم فــي إ بأعضــاءهم و  تجــاراالخصــیة، فأصــبحوا معرضــین للبیــع و شبــال هویــة أو إثبــات 

                                                           
  .129-128، ص ، المرجع السابقیوسف حسن یوسف1
 -األسـباب( خطـورة أطفـال الشـوارع النجاحي، إكرام حمودة الجندي، األبعاد االجتماعیة لظـاهرة تشـرد األطفـال، فوزیة محمد2

  .81 ص ،2015 ، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،)الحلول وسبل العالج-المشاكل
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، وتعـــرف األمـــم المتحـــدة أطفـــال ".1أعمـــال التســـول والســـرقة والنشـــل وبیـــع المخـــدرات والـــدعارة

بمـا تحتویـه هـذه الكلمـة، والـذین أصـبح الشـارع مسـكنهم  كـل فتـى أو فتـاة فـي الشـارع" الشوارع 

المعتـاد أو مصــدر كســب عیشـهم وهــم ال یتمتعــون بحمایـة كافیــة أو إشــراف أو توجیـه مــن قبــل 

  ."2مسؤولیهم البالغین

مشــــكالت تعلیمیــــة أو صــــحیة أو  إلــــىیرجــــع الــــبعض أســــباب تشــــرد األطفــــال فــــي الشــــوارع 

  .3جتماعیةإ

الرئیســـة لهـــذه الظـــاهرة  مســـبباتالتســـرب المدرســـي مـــن أهـــم ال یعـــد :ففـــي المجـــال التعلیمـــي

  .خاصة ما تعلق منها بتدني المستوى التعلیمي وظروفه األكادیمیة البیئیة

فیتعلق  األمر بتأثیر العنف والنزاعات المسلحة على الصـحة مـع  :أما في المجال الصحي

  .البیئيسوء التغذیة والتلوث 

تفشـــي ظـــاهرة العنـــف الجســـدي والجنســـي  إلـــىود األمـــر فیعـــ :جتمـــاعيأمـــا فـــي المجـــال اإل

  . 4والنفسي وأعمال التمییز بین الطفلة األنثى في التعلیم ومختلف المرافق العمومیة

، أعلــن  أحــد نتشــار ظــاهرة التســول فــي الشــوارع عبــر مختلــف محافظــات مصــراوفــي ظــل 

هرة التســول فــي حظــر ظــاو  ،مشــروع جدیــد لتجــریم الظــاهرة مجلــس النــواب عــن إعــدادأعضــاء 

وٕاقامـة مشـاریع عمـل  ،وكذا توفیر فرص عمل للشباب واألطفال في مختلف أعمارهم ،الشوارع

ســــتغالل إوكــــذا تشــــدید العقوبــــة وراء كــــل مــــن یقــــف وراء  ،علــــى هــــذه الظــــاهرة للقضــــاء نهائیــــاً 

  .5األطفال في التسول

                                                           
  .24ص ،المرجع السابق أحمد بن صالح بن ناصر البرواني،1

2
A.O. Adebiyi, Socio-Demographic Characteristics Of  Street Children In Rural Communities Undergoing 

Urbanization, 19/06/2019, 21 :37, www.ajol.info/index.php/aipm/article/viewFile/64055/51855. 
  .87-86 ص المرجع السابق، فوزیة محمود النجاحي، إكرام حمودة الجندي،3
  .87-86 ، صالمرجع نفسه 4
ـــــد أمـــــام البرلمـــــان لتجـــــریم التســـــول فـــــي الشـــــوارع،محمـــــود 5 ـــــى موقـــــع  العمـــــرى، قـــــانون جدی  ریـــــدة الیـــــوم الســـــابعجمتـــــاح عل

:www.youm7.vom23:19، 12/01/2018 :، تاریخ اإلطالع.  
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نتیجــة للحرمــان  إشــكالیة ظــاهرة تشــغیل األطفــال فــي الشــوارعتــرجح ومنــه علــى وجــه العمــوم 

التــي رمــت بالطفــل فــي هاویــة الطریــق فجعلــت منــه یمــارس  هــذه األســباب هــي والجــوع والفقــر

فقـــد یـــزاول األطفـــال أعمـــال خفیفـــة  ،كانـــت مشـــروعة أو غیـــر مشـــروعة ســـواءٌ  ،شـــتى األعمـــال

ـــام ، تـــدخل  فـــي دائـــرة التســـول أو أنهـــا شـــبیهة بالتســـول وقـــد تكـــون أعمـــال غیـــر مشـــروعة كقی

ویعـد الشـارع قبلـة لألطفـال الـذین  ،أعمال الدعارة والسـرقة للمخدرات وممارسةویج األطفال بتر 

نتهاكـــات الجنســیة التــي ینـــتج عنهــا والدة طفـــل الوخاصــة ا اإلســتغالللشــتى أنـــواع  ونعرضــیت

نحــراف الــذي یســبب لــه اإلدمــان علــى الســجائر القافلــة التشــرد، ناهیــك عــن ا إلــىجدیــد ینضــم 

  .1والخمور والمخدرات

  .في التسول األطفالستغالل إأركان جریمة : ند الثانيالب

الطفــــل المتســــول مــــن ضــــمن حــــاالت الطفــــل المعــــرض للخطــــر  المشــــرع الجزائــــري  عــــرف

فالمشــرع الجزائــري فــي قانونــه الخــاص للطفــل لــم یبــین  ،"2التســول بالطفــل أو تعریضــه للتســول"

فكـان لـه مـن بـاب  ،ولولم یوضح  حاالت التسول بالطفل أو كیـف یكـون الطفـل معـرض للتسـ

معرضـین  وتحدیـد الحـاالت التـي یكـون فیهـا األطفـال ،أولى تحدید المقصود بالتسول باألطفـال

حسـب نـص  ج.ع.ق إلـىحال عقوبة التسول أو تعریض الطفل للتسـول أللتسول، حتى أنه قد 

 یعاقـب علـى الجـرائم األخـرى" مـن قـانون الطفـل الجزائـري حیـث تـنص هـذه المـادة 143المادة 

ســتعماله فــي البغــاء وفــي األعمــال االجنســي للطفــل و  اإلســتغاللالواقعــة علــى الطفــل وال ســیما 

ختطـاف الطفـل طبقـًا للتشـریع السـاري إ و  تعریضـه للتسـول أووالتسـول بـه بـه  تجـاراالاإلباحیة و 

 يـــــــــــؤرخ فــــــــــــــالم 156-66قــم ر ج .ع.ق ، وبــالرجوع إلــى "3المفعــول وال ســیما قــانون العقوبــات

: حمایة األطفال من التسول فـي البـاب األولنجده تطرق إلى ، المعدل والمتمم 1966یونیو 8

الجنایـــات والجـــنح ضـــد األمـــن : الجنایـــات والجـــنح ضـــد الشـــئ العمـــومي، فـــي الفصـــل الســـادس

حیــث نصــت  196مكــرر و 195و 195التســول والتشــرد فــي المــواد  :العمــومي  القســم الرابــع

عتـاد ممارسـة التسـول فـي أي اسـتة أشـهر كـل مـن  إلىب بالحبس من شهر یعاق" 195المادة 

                                                           
  .90 ص المرجع السابق، فوزیة محمود النجاحي، إكرام حمودة الجندي،1
  .12-15من قانون  02المادة 2
  .ونقاننفس المن  143المادة 3
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مكــان كــان وذلــك رغــم وجــود وســائل التعــیش لدیــه أو إمكانــه الحصــول علیهــا بالعمــل أو بأیــة 

  ."طریقة مشروعة أخرى

 إلـــىأشـــهر ) 06(یعاقـــب  بـــالحبس مـــن ســـتة "   ج.ع.مـــن قمكـــرر  195المـــادة ونصـــت 

تضـاعف العقوبـة  . سنة أو یعرضـه للتسـول 18لم یكمل  كل من یتسول بقاصر) 02(سنتین 

  1."عندما یكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة علیه

) 06( سـتة إلـى) 01(یعد مشـردًا ویعاقـب بـالحبس مـن شـهر"  196وكذا نصت المادة     

نـة رغـم أشهر كل من لیس له محل إقامة ثابت وال وسائل تعیش وال یمـارس عـادة حرفـة أو مه

ویكـون قـد عجـز عـن إثبـات أنـه قـدم طلبـًا للعمـل أو یكـون قـد رفـض عمـًال  ،قدرته علـى العمـل

  ."بأجر عرض علیه

ضـمن سـول المتفقد حدد هو األخـر الطفـل  لجزائريالمشرع المصري على غرار نظیره ا أما

ول ویعـــد مـــن أعمـــال التســـ إذا وجـــد متســـوالً " خطـــر ال إلـــىحـــاالت التـــي یتعـــرض فیهـــا الطفـــل ال

وغیـر ذلـك ممـا ال یصـلح مـوردًا جـدیًا  ،لعاب بهلوانیـةأسلع أو خدمات تافهة أو القیام ب عرض

فـي مكـان عـام أو خـاص  إذن فـالعبرة فـي حالـة الطفـل  نفسـه هـو أن یضـبط متسـوالً  ،"2للعیش

سـتعراض نفسـه للمـارة بعاهـة أصـیب افـي األسـواق أو أمـام المسـاجد أو غیرهـا  أو حتـى  سواءٌ 

لعــاب بهلوانیــة أو عــرض أوتنــدرج فــي أعمــال التســول عــرض  ،3لــة مرضــیة الزمتــهبهــا أو حا

كلهـا أفعـال صـنفها المشـرع المصــري  ،خـدمات تافهـة كبیـع المنادیـل ومسـح زجاجـات السـیارات

وهـي أن  ،وحدد لها معیار واضح وفتح المجال لـدخول أعمـال أخـرى تنـدرج فـي قطـاع التسـول

عتمـاد علیهـا إلنـه ال یمكـن اأ أي ،ن مـوردًا جـدیًا للعـیشتكون هـذه األعمـال ال تصـلح بـأن تكـو 

فــتح المجــال  إلمكانیــة بللمشــرع المصــري  حســبُ وهــذا مــا یُ  ،مصــدر ثابــت ومســتقر للعــیش فــي

 اً حقیقیـــ عتبارهـــا مـــورداً اإضـــافة أي شـــكل جدیـــد مـــن أشـــكال  التســـول شـــریطة أنهـــا ال تصـــلح ب

علــى مرتكبــي حــاالت تعــرض للطفــل المشــرع المصــري العقوبــة التــي تســلط  وقــد حــددللعــیش، 
                                                           

  .السالف الذكر 01-14مكرر من القانون رقم  195المادة  1
  .1996لسنة  12من قانون رقم  7البند  96المادة 2
دراسة متعمقة في قـانون الطفـل المصـري مقارنـة بقـانون -جتماعیة لألطفالإلعبد الفتاح بیومي حجازي، المعاملة الجنائیة وا3

  .28 ص ،2005 سكندریة،، دار الفكر الجامعي، اإل-مارتيإلاألحداث ا
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أشــهر وغرامــة ال تقــل عــن  06وهــو الحــبس  مــدة ال تقــل عــن  ، ومــن ضــمنها التســولللخطــر

  .1ألفین جنیه وال تجاوز خمسة أالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین

یجــرم  1933لســنة  49صــدر قــانون منــع التســول رقــم استأن المشــرع المصــري قــد  ونشــیر

  ":على منه 062ع وبخاصة األطفال حیث تنص المادة فیه هذا الفعل الشنی

  .كل من أغرى األطفال الذین تقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة میالدیة على التسول-1

  .خر بغرض التسولفي هذا السن أو سلمه آل ستخدم صغیراً اكل من -2

 7ونصـت المـادة  ،شـهور 06 إلـى 03وتكون العقوبـة فـي جمیـع الحـاالت هـي الحـبس مـن 

ه فــي حالــة العــود تكــون عقوبــة الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون الحــبس مــدة ال منــ

  .تتجاوز سنة

  :ستغالل األطفال في التسول تتحقق وفق األركان اآلتیةإومما سبق فجریمة 

  .الركن المفترض: أوالً 

   .سنة 18تعلق صفة المجني علیه بالطفل الذي لم یتجاوز سن تأن  

  .ادي لجریمة إستغالل األطفال في التسولالركن الم: ثانیاً 

التســـول  فـــي فعـــلمكـــرر  195د فـــي المـــادة یتعلـــق هـــذا الـــركن بالســـلوك اإلجرامـــي المحـــدّ  

یتطلـــب األمـــر أوال إثبـــات أن هنالـــك  الجریمـــة  تتحقـــقبالقاصـــر أو تعریضـــه للتســـول،  وحتـــى 

ات التسـول یحیلنـا سـنة، وإلثبـ 18تسول وثانیًا أن یكون من یستغل في التسول طفـل دون سـن 

عتــاد ممارســة التســول اكــل مــن  "...ج والتــي تــنص علــى .ع.مــن ق 195المشــرع إلــى المــادة 

في أي مكان كان وذلك رغـم وجـود وسـائل التعـیش لدیـه أو إمكانـه الحصـول علیهـا بالعمـل أو 

  "بأیة طریقة مشروعة أخرى

  :یتحقق التسول ب  195وبمفهوم هذه المادة 

                                                           
  .1996لسنة  12من قانون  96المادة 1
  .246 صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق، ص2
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  .التسول ارسةتكرار مم :االعتیاد-

توفر لدى المتسـول إمكانیـات : عملبال یهاإمكانیة الحصول علأو  توفر وسائل العیش-

تغنیــه عــن التســول أو بإمكانــه الحصــول علــى تلــك الوســائل إمــا بالعمــل أو بــأي طریقــة  

  .أخرى مشروعة

ر تكـرار التسـول ألكثـفعـل التسـول بتحقـق ن المشرع الجزائري قـد ربـط أما یمكن قوله وعلیه 

التســـول رغـــم تـــوفر لدیـــه  إلـــى الجـــانيولجـــوء  ،1مـــن مـــرة ممـــا یكســـبه طـــابع االعتیـــاد للمتســـول

فیصـــبح المتســـول فـــي حكـــم المحتـــال الـــذي یـــدعي الفقـــر وســـائل یســـتطیع مـــن خاللهـــا العـــیش 

عـرض فـي سـلوكیات یقـوم بهـا األطفـال كالتسـول قـد حـدد فعـل فوالحاجة، أما المشرع المصري 

علــى ســبیل  خــدمات تافهــة كبیــع المنادیــل ومســح زجاجــات الســیاراتلعــاب بهلوانیــة أو عــرض أ

  . وهذه األعمال یمارسها األطفال ویستغلها الجاني لتحقیق منفعة المثال ال الحصر،

  .الركن المعنوي لجریمة إستغالل األطفال في التسول: ثالثاً 

وذلـــك بـــإدراك  یقـــوم  هـــذا الـــركن علـــى القصـــد الجنـــائي العـــام المبنـــي علـــى العلـــم واإلرادة، 

، أما القصد الجنـائي الخـاص عاماً  18ویستغل بذلك طفل دون سن  ،الجاني بممارسة التسول

  . فلم تحدد المادة الغرض من التسول

  .عقوبة جریمة إستغالل األطفال في التسول: رابعاً 

أشــهر ) 06( الحــبس مــن ســتة قوبــةتســلط علــى الجــاني ع مكــرر 195نــص المــادة  حســب

و مــن یتولــون رعایتــه بأیــة أ الطفــلوتضــاعف العقوبــة إذا كــان أحــد أصــول ، )02(ســنتین  إلــى

الحـبس  مـدة ال تقـل المقـررة هـي  أمـا المشـرع المصـري فالعقوبـة  ت سببًا في تسـوله،صفة كان

أشهر وغرامة ال تقل عـن ألفـین جنیـه وال تجـاوز خمسـة أالف جنیـه أو بإحـدى هـاتین  06عن 

  .م.ع.من ق 96حسب المادة  العقوبتین

                                                           
الجـامعي  المركـز ،فـاق علمیـةآمجلـة بن عومر محمد الصالح، عثماني عبد القادر، جریمة إستغالل األطفال في التسـول،  1

   .194، ص 2019أفریل  ،18لسلي ، رقم العدد التس01، العدد 11مجلدلتامنغست ، ال
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  .ستغالل األطفال في ترویج بیع المخدرات والمؤثرات العقلیةإ :الفرع الثاني

یســـتغل  تّجـــار المخـــدرات أمـــاكن  تواجـــد الشـــباب فـــي المـــدارس والجماعـــات والمعاهـــد فـــي 

لتحقیــق ذلــك الــرواج، وقــد  األطفــالتــرویج مخــدراتهم ومــؤثراتهم العقلیــة ویســتخدمون فــي ذلــك 

استعمال المخدرات لدى كثیـر مـن الشـباب  وبصـورة متزایـدة عنـد تصاعد في السنوات األخیرة 

األطفـــال، األمـــر الـــذي یتطلـــب تظـــافر جهـــود الحكومـــات والهیئـــات الدولیـــة إلـــى مكافحـــة هـــذه 

حمایـة الطفـل مـن   إلـىالدول األطراف  1989حقوق الطفل لسنة  إتفاقیةدعت ،  لذا 1الظاهرة

تتخــذ الــدول األطــراف جمیــع التــدابیر " هــا من 33التعــرض لهــذه األنشــطة حیــث نصــت المــادة 

المناســبة، بمــا فــي ذلــك التــدابیر التشــریعیة واإلداریــة واالجتماعیــة والتربویــة، لوقایــة الطفــل مــن 

ســـتخدام غیـــر المشـــروع للمـــواد المخـــدرة والمـــواد المـــؤثرة علـــى العقـــل، وحســـبما تحـــددت فـــي الا

في إنتاج مثل هذه المـواد بطریقـة غیـر  ستخدام األطفالإالمعاهدات الدولیة ذات الصلة ولمنع 

  .2"بها االتجارمشروعة و 

ومنــــه فاتفاقیــــة حقــــوق الطفــــل تــــدعو الــــدول إلــــى حمایــــة أطفالهــــا مــــن اســــتخدام المخــــدرات 

والمــــؤثرات العقلیــــة حســــب مــــا نصــــت علیــــه المعاهــــدات الدولیــــة؛  خاصــــة اإلتفاقیــــة الوحیــــدة 

، وٕاتفاقیــة المــؤثرات 1972كــول ســنة بصــیغتها المعدلــة بموجــب بروتو  1961للمخــدرات لســنة 

، وعلــى هــذا األســاس فقــد تطرقــت كــل التشــریعات إلــى تخصــیص قــوانین 1971العقلیــة لســنة 

المعدلــة  1961وطنیــة للوقایــة مــن المخــدرات والمــؤثرات العقلیــة وفقــًا إلتفاقیــة المخــدرات لســنة 

شـــریعات، التشـــریع ، ومـــن ضـــمن هـــذه الت1972والمتممـــة، وٕاتفاقیـــة  المـــؤثرات العقلیـــة لســـنة 

  المصــــري والجزائــــري، ومنــــه ســــنعالج فــــي هــــذا المطلــــب مفهــــوم المخــــدرات والمــــؤثرات العقلیــــة 

وأركــان جریمــة اســتغالل األطفــال فــي تــرویج وبیــع المخــدرات والمــؤثرات  العقلیــة ) البنــد األول(

      .)البند الثاني(

 

 

                                                           
  .242ص صالح رزق عبد الغفار یونس، المرجع السابق، 1
  .1989 لسنة تفاقیة حقوق الطفلإمن  33المادة 2
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  .والمؤثرات العقلیةمفهوم المخدرات : البند األول

الرجـل والیـد والجسـد، والَخـَدُر : ت في اللغة من الَخَدُر وهو امِذالٌل ُیغشـي األعضـاءالمخدرا

هـــي كـــل عقـــار خـــام أو : "صـــطالحإلا وفـــي ،1أیضـــًا هـــو الشـــراب، والـــدواء، والكســـل، والفتـــور

حالـة اإلدمـان منصـوص علـى تجریمهـا والعقـاب  إلىیحتوي على مواد منبهة تؤدي  مستحضر

لقــــانون والجــــداول التــــي تلحــــق بــــه أو بتحدیــــد مواصــــفاتها بموجــــب علیهــــا، وتحــــدد فــــي مــــواد ا

للتقدم العلمي في الوسـائل الكیماویـة التـي  سلم نظراً أنصوص القانون، واألخذ بالطریقة األولى 

ـــؤدي  ـــىیمكـــن عـــن طریقهـــا صـــنع مـــواد مخـــدرة بتركیبـــات مختلفـــة ال یمكـــن حصـــرها ممـــا ی  إل

   ".2التحایل على القانون

مـــواد طبیعیـــة أو مصـــطنعة تحتـــوي علـــى مـــواد منبهـــة  تجعـــل الجســـم  إذن فالمخـــدرات هـــي

 1961بحالـــة دائمــــة إلیهـــا، هــــذه المــــواد المخـــدرة حــــددتها اإلتفاقیــــة الخـــاص بالمخــــدرات لســــنة

  . 1972والمعدلة سنة 

وعلــى غــرار التشــریعات المقارنــة، تصــدى المشــرع الجزائــري  إلــى جــرائم المخــدرات، حیــث 

المخـدر كـل مـادة طبیعیـة " فیعـرف المخـدر فـي المـادة الثانیـة بأنـه ،3أفرد لها قانون خـاص بهـا

كانـــت أم إصــــطناعیة مــــن المــــواد الــــواردة فـــي الجــــدولین األول والثــــاني مــــن اإلتفاقیــــة الوحیــــدة 

، وعـــرف كـــذلك ."19724بصـــیغتها المعدلـــة بموجــب بروتوكـــول ســـنة  1961للمخــدرات لســـنة 

بیعیة كانـت أم إصـطناعیة أو كـل منتـوج طبیعـي مـدرج فـي كل مادة ط: " المؤثرات العقلیة بــــــــــ

  ."19715الجدول األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من إتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

                                                           
الطبعـة األولـى، دار  ،الثـاني لسـان العـرب، المجلـد أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظـور اإلفریقـي المصـري،1

  .227، ص1997، بیروت للطباعة والنشر، صادر

  .208-207فاطمة بحري، المرجع السابق، ص 2
سـتعمال ال، یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیـة وقمـع ا 2004دیسمبر سنة  25المؤرخ في  18-04قانون رقم 3

   . 26/12/2004المؤرخة في  ،83عددللجمهوریة الجزائریة، الجریدة رسمیة التجار غیر المشروعین بها، الوا
  .قانوننفس المن  02المادة 4
   .قانوننفس المن  02المادة 5



  .قتصاديإلستغالل اإلللطفل من ا موضوعیةالحمایة ال                                    : ألولا بابال
  

 

197 
 

یعاقـب : "مـن ذات القـانون علـى حمایـة الطفـل مـن هـذه الجریمـة بقولهـا 13ونصت المـادة  

   دج إلــــــــى 100.000ن ســــــــنوات وبغرامــــــــة مــــــــ) 10(إلــــــــى عشــــــــر) 2(بــــــــالحبس مــــــــن ســــــــنتین

دج كـــل مـــن یســـلم أو یعـــرض بطریقـــة غیـــر مشـــروعة مخـــدرات أو مـــؤثرات عقلیـــة  500.000

یضـــاعف الحـــد األقصـــى للعقوبـــة إذا تـــم تســـلیم أو . علـــى الغیـــر بهـــدف االســـتعمال الشخصـــي

عرض المخـدرات أو المـؤثرات العقلیـة حسـب الشـروط المحـددة فـي الفقـرة السـابقة علـى قاصـر 

خص یعــــالج بســــبب إدمانــــه أو فــــي مراكــــز تعلیمیــــة أو تربویــــة أو تكوینیــــة أو أو معــــوق أو شــــ

  ."1صحیة أو اجتماعیة أو داخل هیئات عمومیة

فــي نــص   الخــاص بمكافحــة المخــدراتمصــري فــي تقنینــه نــص المشــرع الوفــي ذات الــنهج 

ة المؤبـدة الشـاق ألشـغالبا أو باإلعـدامیعاقب  "بـــــــ 1989لسنة  122من قانون رقم  34المادة 

كـــل مـــن حـــاز أو ) أ( -:جنیـــه  ألـــف 500جـــاوز تت جنیـــه والألـــف  100تقـــل عـــن وبغرامـــة ال

ـــاع أو ـــك بقصـــد  اً مخـــدر  جـــوهراً  يســـلم أو نقـــل أو قـــدم للتعـــاط أحـــرز أو اشـــترى أو ب وكـــان ذل

كــل مــن ) ب. (غیــر األحــوال المصــرح بهــا قانونــا  فــيجــر فیــه بأیــة صــورة وذلــك أو اتّ  تجـاراال

 فــيغــرض معــین وتصــرف فیــه بأیــة صــورة  فــيســتعماله إلزة جــوهر مخــدر حیــا فــيرخــص لــه 

وتكــون  .بمقابــل ةالجــواهر المخــدر  يلتعــاط دار أو هیــأ مكانــاً أكــل مــن ) ج. (غیــر هــذا الغــرض

 ألـف 100تقـل عـن ال التـيوالغرامـة  اإلعـدامهـذه المـادة  فـيعقوبة الجـرائم المنصـوص علیهـا 

رتكــاب ا فــي الجــانيســتخدم ا إذا -1-:وال اآلتیــة األحــ فــيجنیــه  ألــف 500جــاوز تت جنیــه وال

حــد مــن أســتخدم ا أووعشــرین ســنة میالدیــة  إحــدىهــذه الجــرائم مــن لــم یبلــغ مــن العمــر  إحــدى

 تهممـن لـه ســلط أومالحظــتهم  أوحـد ممــن یتـولى تـربیتهم أ أوزوجـة  أومـن فروعــه  أوأصـوله 

باعــه  أوســلمه  أوجــوهر المخــدر ال الجــانيقــدم  إذا -5..تــوجیههم أورقــابتهم  فــيعلــیهم  ةفعلیــ

مـن  ةتعاطیـه بأیـة وسـیل إلـىدفعـه  أووعشـرین سـنة میالدیـة  إحـدىمن لم یبلغ مـن العمـر  إلى

  ."2التسهیل أوغراء اإل أوالترغیب  أوالغش  أو اإلكراهوسائل 

                                                           
  .السالف الذكر 18-04قانون رقم من  13المادة 1

تجـار فیهـا، جریـدة رسـمیة السـتعمالها وااالمتعلـق مكافحـة المخـدرات  وتنظـیم  1960لسـنة  182من  قانون رقـم  34المادة 2

  .1989لسنة  122تمم بالقانون رقم ، المعدل والم1960جوان 13مؤرخة في  131مصریة عدد 
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مــن قــانون الطفــل مــن بــین الحــاالت التــي تعتبــر  96واعتبــر المشــرع المصــري فــي المــادة 

إذا تعــرض داخــل األســرة أو المدرســة أو مؤسســات الرعایــة أو غیرهــا -7..."الطفــل فــي خطــر 

للتحـــــریض علـــــى العنـــــف أو األعمـــــال المنافیـــــة لـــــآلداب أو األعمـــــال اإلباحیـــــة أو اإلســـــتغالل 

المـواد التجاري أو التحـرش أو اإلسـتغالل الجنسـي أو االسـتعمال غیـر المشـروع للكحولیـات أو 

  "1لیةالمخدرة المؤثرة على الحالة العق

  .والمؤثرات العقلیةبیع المخدرات  أركان جریمة: البند الثاني

  :هي ثالثة أركانتقوم جریمة بیع المخدرات والمؤثرات العقلیة على  

  .الركن المفترض: أوالً 

  .عاماً 21یتجاوز سن لمجني علیه وهو الطفل الذي لم یتعلق هذا الركن بصفة ا 

  .درات والمؤثرات العقلیةالركن المادي لجریمة بیع المخ: ثانیاً 

یتضـــمن الســـلوك اإلجرامـــي فـــي إســـتغالل األطفـــال فـــي بیـــع المخـــدرات والتـــرویج لهـــا  فـــي  

التشــریع الجزائـــري حســـب مـــا نـــص علیـــه قـــانون الوقایـــة مـــن المخـــدرات والمـــؤثرات العقلیـــة فـــي 

 ، إذن فالســلوك اإلجرامــي یقــوم2أفعــال التســلیم أو العــرض للغیــر بهــدف االســتعمال الشخصــي

ســنة مــواد مخــدرة أو مــؤثرات  21علــى فعــل التســلیم أو العــرض علــى قاصــر لــم یتجــاوز عمــره 

، هذا ما جاء في التشریع الجزائـري الـذي جـرم تسـلیم أو عـرض المخـدرات أو المـؤثرات 3عقلیة

العقلیة على األطفال وهذا بغیة تفادي تعاطي األطفال هذه المخدرات، بینما اسـتخدام األطفـال 

فــي  90/11ت لــم یــنص علیهــا المشــرع الجزائــري، ولكنــه تطــرق فــي قــانون العمــل فــي المخــدرا

منه على حظر استخدام األطفال في جمیع األعمال التي تشكل خطرًا علـى صـحة  15المادة 

، بینمـا المشـرع المصـري فقـد تطـرق إلـى أنمـاط 4وأخالق الطفـل أو تنعـدم فیهـا ظـروف النظافـة

لمكافحــة المخـــدرات مــن قــانون المصــري  34فــي المــادة أفعــال االســتخدام المنصــوص علیهــا 

                                                           
  .1996لسنة  12من قانون رقم  96دة الما1
  .456 ص، المرجع السابق، بوسقیعة أحسن 2

  .120 ص حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق،3
  .212 ص فاطمة بحري، المرجع السابق، 4
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على فعـل الحیـازة واإلحـراز أو الشـراء أو البیـع : وتنظیم استعمالها واالتجار فیها  ویتجسد ذلك

أو التسلیم أو النقـل أو التسـلیم للتعـاطي وذلـك بقصـد اإلتجـار أو االسـتخدام المخـدر المـرخص 

كان لتعاطي المخدرات بمقابل، إذن فكل السـلوكیات في غیر موضعه أو اإلدارة أو التهیئة إلم

  .   المذكورة تدخل ضمن استخدام األطفال في المخدرات والمؤثرات العقلیة

  .الركن المعنوي لجریمة بیع المخدرات والمؤثرات العقلیة: ثالثاً 

وذلـــك بعلـــم الجـــاني أن المـــواد التـــي  ،تتحقـــق هـــذه الجریمـــة بمجـــرد تـــوافر القصـــد الجنـــائي 

وهـــذا  ،زتـــه هـــي مـــواد مخـــدرة  یســـلك فیهـــا الجـــاني األفعـــال  المـــذكورة فـــي الـــركن المـــاديبحو 

  .1حقیق مكسب ماديتقصد بوهذا  عاماً 21ستخدامه طفل لم یتجاوز اب

  .جزاء جریمة بیع المخدرات والمؤثرات العقلیة: رابعاً 

 وبغرامـة الالشـاقة المؤبـدة  ألشـغالبا أو اإلعـدام نص المشرع المصري على تسلیط عقوبـة 

كـــل مـــن حـــاز أو أحـــرز أو لكـــل مـــن  جنیـــه ألـــف 500جـــاوز تت جنیـــه والألـــف  100تقـــل عـــن

أو  تجـــاراالوكـــان ذلـــك بقصـــد  اً مخـــدر  جـــوهراً  يســـلم أو نقـــل أو قـــدم للتعـــاط شـــترى أو بـــاع أوا

 فــيكــل مــن رخــص لــه و  ،غیــر األحــوال المصــرح بهــا قانونــاً  فــيجــر فیــه بأیــة صــورة وذلــك تّ ا

غیـــر هـــذا  فـــيغـــرض معـــین وتصـــرف فیـــه بأیـــة صـــورة  فـــيســـتعماله الحیـــازة جـــوهر مخـــدر 

عقوبـــة  تشـــددو  .بمقابـــل ةالجـــواهر المخـــدر  يكـــل مـــن أدار أو هیـــأ مكانـــا لتعـــاط وكـــذا ،الغـــرض

 جنیــه وال ألــف 100تقــل عــن ال التــيوالغرامــة  اإلعــدام مــا ســبق فــيالجــرائم المنصــوص علیهــا 

 إحـدىارتكـاب  فـي الجـانياسـتخدم  إذا -1-:سبعة حاالت أهمهـا فيجنیه  ألف 500جاوز تت

 أواستخدم احد من أصـوله  أووعشرین سنة میالدیة  إحدىهذه الجرائم من لم یبلغ من العمر 

علـیهم  ةفعلیـ تهممن لـه سـلط أومالحظتهم  أوحد ممن یتولى تربیتهم أ أوزوجة  أومن فروعه 

مـن لـم  إلـىباعـه  أوسـلمه  أوالجـوهر المخـدر  الجـانيقـدم  إذا -5....تـوجیههم أورقابتهم  في

مـــن وســـائل  ةتعاطیـــه بأیـــة وســـیل إلـــىدفعـــه  أووعشـــرین ســـنة میالدیـــة  إحـــدىیبلـــغ مـــن العمـــر 

  .التسهیل أواألغراء  أوالترغیب  أوالغش  أو اإلكراه

                                                           
  .216 ص ،فاطمة بحري، المرجع السابق 1
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أما المشـرع الجزائـري لـم یتطـرق إلـى فعـل االسـتخدام األطفـال فـي المـواد المخـدرة كمـا سـبق 

فــإن العقوبــة المقــررة  90/11العمــل عالقــات مــن قــانون  15لمــادة ذكــره، ولكــن بــالرجوع إلــى ا

یعاقــب كــل مـــن " العمـــل الجزائــري عالقــات مــن قــانون  141 لــذلك حســب مــا ورد فــي المـــادة

ارتكــب مخالفــة ألحكــام هــذا القــانون المتعلقــة بظــروف إســتخدام الشــبان والنســوة بغرامــة مالیــة 

وفــي حالــة . ب عــدد العمــال  المعنیــین، وتطبــق بحســدج 20000دج إلــى 10000تتــراوح مــن 

ــــى  40000العــــود تكــــون الغرامــــة مــــن  دج، وتضــــاعف حســــب عــــدد العمــــال  50000دج إل

  ."1المعنیین

    .لألطفال في السیاحة الجنسیة اإلقتصادي اإلستغالل: الفرع الثالث

مجموعـة  مـن نشـاطات إنتـاج  واسـتهالك تسـتلزم تـنقالت خاصـة بهـا "تعرف السیاحة بأنهـا 

  ج مقــــر الســــكن الیــــومي، لیلــــة علــــى األقــــل حیــــث ســــبب الخــــروج هــــو التســــلیة، األعمــــالخــــار 

، وعلیـه هـذا التعریـف یوضـح الغـرض ."2الصحة، اإلجتماعات المهنیة أو الریاضـیة أو الدینیـة

مــن  الســیاحة فــي عملیــة التنقــل خــارج مقــر الســكن علــى األقــل لیلــة واحــدة لغــرض التســلیة أو 

  .الریاضة مثالً 

امتزجــت الســیاحة بالعالقــات الجنســیة فیطلــق علیهــا بالســیاحة الجنســیة الســیما إذا  أمــا إذا 

الجنســي التجــاري  كــان أحــد أطــراف هــذه العالقــة الجنســیة طفــل فیظهــر مــا یســمى باإلســتغالل

والــــذي هــــو اعتــــداء صــــریح وفاضــــح علــــى كرامــــة وٕانســــانیة وصــــحة الطفــــل النفســــیة  لألطفــــال

مـــن ضـــحایا اإلســـتغالل  %98ظمـــة العمـــل الدولیـــة أن ، حیـــث تشـــیر إحصـــائیة لمن3والجســـدیة

الجنســـي التجـــاري اإلجبـــاري مـــن النســـاء والفتیـــات، وفـــي تقریـــر لمنظمـــة الیونســـیف أن حـــوالي 

ملیــون طفــل یســتغل جنســیًا فــي كــل ســنة أغلــبهم فتیــات یــتم إســتغاللهن فــي التجــارة والســیاحة 

                                                           
   .لف الذكرالسا 11-90قانون رقم من  141المادة 1
تریكي العربي، واقع اإلستثمار السیاحي دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس، مذكرة نیل شـهادة الماجسـتیر فـي علـوم التسـییر  2

 2012/2013، 3تخصـــص اإلدارة البیئیـــة والســـیاحیة، كلیـــة العلـــوم اإلقتصـــادیة والتجاریـــة وعلـــوم التســـییر، جامعـــة الجزائـــر

  .10ص
  .345 ، صالمرجع السابق یريأمیرة محمد بكر البح 3
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 فهـــذه المؤشـــرات توضـــحوعلیـــه ، 1ســـنوات 10أعمـــارهن الجنســـیة، وهـــؤالء الفتیـــات ال یتجـــاوز 

  )البنــــد األول(الجنســــي لألطفــــال فــــي قطــــاع الســــیاحة والتــــي ســــأتناولها فــــي  اإلســــتغالل مــــدى

  .)البند الثاني(یة لمكافحة السیاحة الجنسیة لألطفال في ئوالتدابیر الوقا

  .السیاحة الجنسیة لألطفال: البند األول

اإلنترنت التي وفرت سبل التواصل المرئـي  یرتبط انتشار السیاحة الجنسیة لألطفال، بتواجد

والمســـموع بـــین األشـــخاص فـــي مختلـــف أقطـــار العـــالم، وباإلنترنـــت اتخـــذت بعـــض الـــدول مـــن 

وســیلة إســتغالل األطفــال فــي الســیاحة الجنســیة كوســیلة للجــذب الســیاحي، وتشــیر إحصــائیات 

، وبالتــالي 2العالمیــة األمـم المتحــدة أنــه یــتم إدراج قرابــة ملیــون طفــل كــل عــام فــي تجــارة الجــنس

تعتبر ظاهرة عالمیة تعددت وسائلها بین الدول، ففي شرق أسیا تقوم عصابات منظمة بتنظـیم 

هذا النمط، وذلك بجلب األطفـال للسـیاح بطـرق مختلفـة بـالبیع مـن أسـرهم أو مـن السماسـرة أو 

طفــال مــن باالختطــاف، وفــي أوروبــا یكــون ممارســة هــذا الــنمط مــن الســیاحة الجنســیة بجلــب األ

األقطـــار األوروبیـــة الفقیـــرة إلـــى األقطـــار الغنیـــة بواســـطة الخطـــف أو الطواعیـــة، وفـــي إفریقیـــا 

یوظف األطفال فـي الفنـادق العالمیـة  الكبـرى والمطـاعم لممارسـة الجـنس مـع زبـائن الفنـدق أو 

 اإلســتغاللزیــادة فــي حجــم هنالــك  فــي المغــرب أنبعــض التقــاریر الوطنیــة تشــیر و ، 3المطعــم

ة الســـیاحة نـــعتبارهـــا المدیامدینـــة مـــراكش بفــي  خاصـــةاألجانـــب  طـــرف ســي لألطفـــال مـــنالجن

  . 4األولى بالمغرب

  .التدابیر الوقائیة لمكافحة السیاحة الجنسیة لألطفال: البند الثاني

مــــؤتمر دولــــي حــــول جــــرائم اإلســــتغالل  1999عقـــدت منظمــــة الیونســــكو فــــي بــــاریس ســــنة 

  ولیة وأن التشـریعات الوطنیـة للـدول ال تكفـي للتصـدي إلیهـاالجنسي لألطفال باعتبارها جرائم د

                                                           
 لــة والتربیــةو المجلــة الجزائریــة للطف، واألنــاتوتبعاتــه حســب الــذكور  أشــكاله األطفــالعباســي ســعاد، االعتــداء الجنســي علــى 1

  .105ص ، 2014فریل أ، 2، العدد 2، المجلد 2 مخبر الطفولة والتربیة ما قبل التمدرس، جامعة البلیدة

  .29 ، صالسابقالمرجع  الرحمان عسیري، عبد2

  .30-29 ، صالمرجع نفسه3

  .156 ص ،المرجع السابق، رضوان العنبي4
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وبالتــالي وجــب التعــاون الــدولي لــذلك، وقــد نبــه المشــاركون فــي المــؤتمر إلــى ضــرورة القضــاء 

  .1سیما السیاحة الجنسیة المنظمة  والفقرعلى العوامل المسببة لهذه الجرائم، 

دت الدولــة الفرنســیة منــاهج دراســیة وللحــد مــن مكافحــة الســیاحة الجنســیة األطفــال فقــد اعتمــ

لتحســــیس األطفــــال مــــن خطــــورة ســــیاحة جــــنس األطفــــال، وكــــذا خصصــــت الخطــــوط الجویــــة 

الفرنســـیة جـــزًءا مـــن مبیعـــات األلعـــاب فـــي الطـــائرة إلـــى صـــندوق خـــاص بتوعیـــة ســـیاحة جـــنس 

، وكــذلك قامــت دولــة كمبودیــا بإنشــاء وحــدات شــرطة خاصــة بمكافحــة ســیاحة جــنس 2األطفــال

، وشــكلت كــذلك منظمــة الســیاحة العالمیــة لجنــة عمــل لمكافحــة اإلســتغالل الجنســي 3األطفــال

   .19994 نظام ضبط عالمي للسیاحة سنةالتجاري معلنة بذلك عن 

وترى الـدكتورة أمیـرة محمـد بكـر البحیـري أن مصـر مـن الـدول التـي ال تنتشـر فیهـا السـیاحة 

لدرجــة الكبیــرة علــى التفكیــر فــي قــوانین وهــذا أمــر جمیــل لكــن هــذا یحفزنــا با ،الجنســیة لألطفــال

، وهذا األمر ینطبق على الجزائر كذلك، فبـالرغم مـن 5رادعة لحمایة أطفالنا قبل وقوع المشكلة

نـــه یجـــب لهـــا أن تفكـــر فـــي ســـن قـــوانین أأنهـــا ال تحتـــوي علـــى الســـیاحة الجنســـیة لألطفـــال إال 

 .زجهم في السیاحة الجنسیةإمكانیة تقیهم من و ألطفال ا تحمي

  

  

  

  

  

                                                           
  .200-199 ص ،المرجع السابقشریف سید كامل، 1

  .76ایناس محمد البهجي ، المرجع السابق، ص 2
  .76، ص المرجع نفسه3
  .346 ، صالمرجع السابقبكر البحیري، أمیرة محمد 4
  .349 ص ،المرجع نفسه5
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  :خالصة الباب األول

 اإلقتصـادي اإلسـتغاللوفي خالصة الباب األول الموسوم بالحمایة الموضوعیة للطفل مـن 

منـــــه إلـــــى الحمایـــــة الموضـــــوعیة للطفـــــل مـــــن اإلســـــتغالل  فـــــي الفصـــــل األول تتطرقـــــوالـــــذي 

اإلقتصـــادي فـــي نطـــاق عالقـــات العمـــل وعالجـــت مـــن خاللـــه التنظـــیم القـــانوني لعمـــل األطفـــال 

ي تطرقــت فیــه للتنظــیم القــانوني لعمــل األطفــال فــي إتفاقیــات منظمــة العمــل الدولیــة عبــر والــذ

مختلــف األنشــطة اإلقتصــادیة الزراعــة، والصــناعة، والخــدمات، وأشــرت إلــى أهــم إتفــاقیتین فــي 

، أمــا علــى المســتوى اإلقلیمــي 182وٕاتفاقیــة رقــم  138مجــال عمــل األطفــال همــا إتفاقیــة رقــم 

إلــى إتفاقیــات منظمــة العمــل العربیــة فــي مجــال عمــل األطفــال والمیثــاق  والــوطني فقــد تطرقــت

اإلفریقــي لحقــوق ورفاهیــة الطفــل، وكــذا تنظــیم عمــل األطفــال علــى مســتوى التشــریع الجزائــري 

ـــین الجـــرائم الماســـة  ـــة للطفـــل فـــي مجـــال العمـــل ب ـــة الجنائی ـــد میـــزت فـــي الحمای والمصـــري، وق

  .قة بعدم التزام المستخدمبشخصیة الطفل مباشرة، والجرائم المتعل

أمـــا فـــي الفصـــل الثـــاني فتطرقـــت للحمایـــة الموضـــوعیة للطفـــل مـــن اإلســـتغالل اإلقتصـــادي 

لألطفـــال فـــي الـــرق  اإلقتصـــادي اإلســـتغاللخـــارج نطـــاق عالقـــات العمـــل، والـــذي تناولـــت فیـــه 

لیـة فـي وذلك من خالل الوقوف على أهم المواثیـق الدو  ،والممارسات الشبیهة به قدیمًا  وحدیثاً 

مواجهــة تجــارة الرقیــق والعمــل الجبــري والتجنیــد القســري لألطفــال فــي النزاعــات المســلحة، وكــذا 

موقف التشریعات الوطنیـة والمقارنـة مـن اإلتجـار بالبشـر وجریمـة بیـع األطفـال وبیـع األعضـاء 

ســـتغالل األطفـــال فـــي البشـــریة لألطفـــال، وأهـــم صـــور الجـــرائم اللصـــیقة ببیـــع األطفـــال، وكـــذا إ

، وذلــك مــن خــالل اســتعراض األعمــال غیــر المشــروعة مزاولــة وفــي ،مــال الــدعارة واإلباحیــةأع

جرائم اإلستغالل الجنسي لألطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة، وكذا إسـتغالل األطفـال فـي 

مزاولـــــة أخطـــــر األنشـــــطة اإلجرامیـــــة كبیـــــع المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة والتســـــول والســـــیاحة 

  .الجنسیة
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  .الحمایة اإلجرائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي: الباب الثاني
  

القائمــة علــى العقوبــة والزجــر فــي مواجهــة الموضــوعیة الجنائیــة  حكــاماأل أثبــت الواقــع فشــل

مـن خـالل مـا ظهـر فـي زیـادة انتشـار تلـك الجـرائم  لطفـل، وذلـكل قتصـاديإلسـتغالل اإلاجرائم 

ــــذا البــــد أن ی ــــى الجــــاني، ل ــــالزم عل ــــردع ال ــــة تناســــب دون تحقیــــق ال ــــك األحكــــام الجنائی مــــع تل

، وهـذا 1للحمایة مـن خطـر الجریمـة ومواجهتهـا ةالعقوبالموضوعیة احكاًما إجرائیة تقف بجوار 

  . ة اإلجرائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصاديما یشكل الشق الثاني من الدراسة في الحمای

: بــین ثالثــة حــاالت یكــون علیهــا الطفــل ویــذكر أن مختلــف القــوانین والتشــریعات  قــد میــزت

حالــة الطفــل المعــرض للخطــر، حالــة الطفــل الجــانح وحالــة الطفــل المجنــي علیــه، وفــي جمیــع 

ــــة أو الوطنیــــة ال ــــت هــــذه التشــــریعات ســــواء الدولی ــــل بمعاملــــة خاصــــة هــــذه الحــــاالت خصَّ طف

واســتثنائیة، تمثلــت هــذه المعاملــة فــي تــوفیر تــدابیر إحترازیــة وٕاجتماعیــة ثــم قضــائیة، فتــدرجت 

تلك اإلجراءات أوًال في ممارسة تدابیر إحترازیة ووقائیة تجنبًا لتعرض الطفل للخطـر، ثـم تلتهـا 

جزائــــري مــــن بــــین بتــــدابیر حمایــــة إجتماعیــــة وأخیــــرًا تــــدابیر حمایــــة قضــــائیة، ویعــــد المشــــرع ال

التشــــریعات التــــي خصــــت الطفــــل بتــــدابیر خاصــــة تنــــدرج فــــي الحمایــــة االجتماعیــــة والحمایــــة 

  .القضائیة

وعلى هذا األساس بعدما تطرقُت إلى الشق الموضوعي في الباب األول سأحاول فـي هـذا  

لتي الباب الثاني دراسة اإلجراءات المتبعة في حمایة الطفل من اإلستغالل اإلقتصادي فـي حـا

الطفــل المعــرض للخطــر والطفــل المجنــي علیــه لتناســب هــذین الحــالتین مــع موضــوع الدراســة 

فـي  اإلقتصـادي اإلسـتغاللللطفـل مـن الحمایـة اإلجرائیـة إلـى الفصل األول ومنه سأتطرق في 

ــــاني وفــــي  العمــــل،عالقــــات نطــــاق  ــــة اإلجرائیــــة  ســــأتطرق إلــــىالفصــــل الث مــــن  للطفــــلالحمای

  .العمل عالقاتارج نطاق خ اإلقتصادي اإلستغالل

  

 

                                                           
   .311عبد الغفار یونس، المرجع السابق، ص  صالح رزق 1



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  الفصل األول
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  نطاق عالقات العملفي  
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 .نطاق عالقات العملفي للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي الحمایة اإلجرائیة : الفصل األول

للقواعــد العامــة الُمنظمــة لعالقــات  خضــعتل إن الحمایــة اإلجرائیــة للطفــل فــي مجــال التشــغی

العمــــل الفردیــــة أو الجماعیــــة والُمنظمــــة فــــي قــــانون عالقــــات العمــــل والتشــــریعات والتنظیمــــات 

له، إال أن المشرع قد خص الطفل العامل بمجموعـة مـن االسـتثناءات التـي تمیـزه عـن  المكملة

لى حقوق الطفل فـي مجـال العمـل العامل البالغ،  فالتعدي على هذه االستثناءات یعُد تعدي ع

الــذي یســتدعي المتابعــة اإلداریــة والجزائیــة، ولضــبط وتجنــب هــذا التعــدي عمــد المشــرع إســناد 

تنظــیم مراقبــة هــذه العالقــات إلــى جهــة إداریــة تشــرف علیهــا الــوزارة المكلفــة بالعمــل فــي شــكل 

مفــتش العمــل  مفتشــیات عامــة للعمــل، وُتعهــد مهمــة هــذه المراقبــة إلــى موظــف عمــومي ُیــدعى

الــذي تســند لــه مهمــة مراقبــة ومتابعــة مــدى احتــرام وتطبیــق قــانون عالقــات العمــل والتشــریعات 

والتنظیمـــات المكملـــة لـــه، ویقتضـــي أن یقـــوم مفـــتش العمـــل فـــي ضـــبط جـــرائم العمـــل التـــي تقـــع 

األول أن العمــال أنفســهم قــد یحجمــون عــن : بالمنشــآت العمالیــة میــدانیًا إلعتبــارین اثنــین همــا

تبلیغ عن تلك المخالفات التي تقع في أمـاكن العمـل خوفـًا مـن رب العمـل، والثـاني أن ضـبط ال

  .  ، وهذه المیزة متوفرة لدى مفتش العمل1جرائم العمل یحتاج إلى تفرغ وتخصص

مــن  العامــل ســأتطرق فــي هــذا الفصــل إلــى هــذه اإلجــراءات المقــررة لحمایــة الطفــل علیــهو  

) المبحـــث األول(دور مفـــتش العمـــل فـــي تجســـید هـــذه الحمایـــة  مبـــرزاً  ،اإلســـتغالل اإلقتصـــادي

  ).المبحث الثاني(وأیضًا دور لجان الرقابة الداخلیة وطب العمل 

  

  

  

  

                                                           
1
، دار المطبوعات 2003لسنة  12علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید الصادر بالقانون رقم  

  .908 ، ص2003الجامعیة، اإلسكندریة، 
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  .دور مفتش العمل في تجسید الحمایة اإلجرائیة للطفل العامل: المبحث األول

ا جـاءت بعـد لم تـأِت مـن فـراغ، ولكنهـ تهاإجراءإن المتفحص لتنظیم تفتیش العمل ُیدرك أن 

، وخاصـــة بعـــدما شـــهدت 1919جهـــود دأبـــت علیهـــا منظمـــة العمـــل الدولیـــة منـــذ نشـــأتها ســـنة 

عالقات العمل صراعات بین العمال وأرباب العمل في أعقاب الثورة الصناعیة، جعلت الدولة 

تتــدخل فــي تنظــیم عالقــات العمــل حمایــة للعامــل مــن اإلســتغالل، وتحســین ظــروف العمــل ممــا 

نشـئ أجهـزة إداریـة تشـرف وتراقـب تطبیـق تشـریعات العمـل وحمایـة الحقـوق وهـذه جعل الدولة ت

  .1الجهة اإلداریة تتمثل في جهاز تفتیش العمل

ویتجســد دور مفــتش العمــل فــي ممارســة الحمایــة اإلجرائیــة فــي مراقبــة وتفتــیش مــدى احتــرام 

ٌء كــان العامــل وتطبیــق قــوانین العمــل والتنظیمــات المكملــة لــه فــي إطــار عالقــات العمــل، ســوا

ولهـذا ُیعـد مفـتش العمـل آلیـة مـن آلیـات المشـرع لبسـط الحمایـة . قاصرًا أو راشـدًا ذكـرًا أو أنثـى

ــــك  ــــى تل ــــة الراعیــــة لإلشــــراف عل ــــل الّدول ــــذلك یمث والرقابــــة فــــي تنظــــیم عالقــــات العمــــل وهــــو ب

العالقـــات، فـــي شـــكل مراقبـــة إداریـــة لهـــذا الموظـــف العمـــومي بصـــفة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة 

ــــب األول( ــــة )المطل ــــدعوى العمومی ــــك ال ــــق تحری ــــي شــــكل إجــــراءات قضــــائیة عــــن طری ،  أو ف

  ).المطلب الثاني(

  

  

  

  

  

                                                           
 - عربیة والمستویات الدولیةدراسة مقارنة بین التشریعات ال-صالح علي علي حسن، تفتیش العمل وحمایة الحقوق العمالیة 1

  كلیة الحقوق جامعة حلوان، ملحق العدد العشرون والحادي والعشرون مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة واإلقتصادیة،

  .188 ، ص2009دیسمبر  -ینایر
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  .اإلجراءات اإلداریة لمفتش العمل: المطلب األول

ــــة العمــــل الدولیــــة رقــــم إل وفقــــاً  ــــیش العمــــل فــــي الصــــناعة  1947لســــنة  81تفاقی بشــــأن تفت

ختصاصـــات مفـــتش العمـــل إ ام تفتـــیش العمـــل و دت المعـــالم األساســـیة لنظـــالتـــي حـــدّ و  ،والتجـــارة

ال أثنــــاء قیــــامهم بالعمــــل كســــاعات واألحكــــام القانونیــــة لتفتــــیش العمــــل والحمایــــة المقــــررة للعّمــــ

ـــة الصـــحیة و  وٕامـــداد أصـــحاب العمـــل  ،ســـتخدام األحـــداث والمـــراهقیناالعمـــل، واألجـــور والوقای

وكـذا التعـاون  ،ذ األحكـام القانونیـةال بالمعلومات واإلرشادات الفنیة ألحسن الوسائل لتنفیـوالعمّ 

ســـتقاللیتهم اال وأصـــحاب العمـــل وشـــروط تعیـــین المفتشـــین و بـــین مـــوظفي تفتـــیش العمـــل والعّمـــ

مختلـــف القواعــد األساســـیة التـــي بنـــت علیهـــا  المعـــالمهـــذه ، أصـــبحت 1والســلطات الموكلـــة لهـــم

ـــة  ـــدول المصـــادقة لإلتفاقی ـــیش العمـــل،  هاتشـــریعاتال  أكـــد، حیـــث 2ائـــرمنهـــا الجز فـــي مجـــال تفت

مــن  138المــادة حسـب  صـالحیة التفتــیش والرقابــة لمفتشـي العمــل ارقــر فـي إ المشـرع الجزائــري

یعاین مفتشوا العمل ویسـجلون المخالفـات حیـال أحكـام " قانون تنظیم عالقات العمل الجزائري 

یَّة العمـل وقد نظَّم المشرع الجزائري مهـام وصـالحیات مفتشـ ،"3هذا القانون طبقًا لتشریع العمل

، وقــد تــم تنظــیم مفتشــیَّة العمــل 1990فبرایــر ســنة  06فــي  المــؤرخ 03-90رقــم فــي القــانون 

المشـرع ، بینمـا نظَّـم 06/01/2005فـي  المـؤرخ 05/05التنفیـذي وتسییرها  بموجب المرسـوم 

البـاب األول مـن الكتـاب  ضـمنتفتـیش العمـل جهاز  المصري قانون العمل المصري في تقنین

ش العمــل بصــفة مــأموري الضــبطیة یوخــص مــوظفي تفتــ ،236 إلــى 232مــواد الي الســادس فــ

 .4على قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر المختص بالعمل القضائیة بناءً 

طفال بقوانین خاصـة لحمایتـه ل األعمتجدر اإلشارة إلیه، أن المشرع الجزائري لم یكفل ما و 

ل، علــى غــرار المشــرع المصــري الــذي خــص فــي قــانون العمــل، أو قــانون حمایــة الطفــ  ســواءٌ 

" رعایة الطفـل العامـل واألم العاملـة"الطفل بحمایة خاصة في قانون الطفل في الباب الخامس 

قــانون  وكــذلك فــي ،79إلــى 64مــن المــواد "فــي رعایــة الطفــل العامــل " الفصــل األول ضــمن 

                                                           
  .146سالمة عبد التواب عبد الحلیم، المرجع السابق، ص 1
2
  .19/10/1962الصناعة والتجارة في المتعلقة بتفتیش العمل في  1947لسنة  81تفاقیة رقم إصادقت الجزائر على  

  .السالف الذكر 11- 90من قانون رقم  138المادة  3
4
   .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من  233لمادة ا 
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س فــي الكتــاب فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الســاد 2003لســنة  12العمــل  المصــري رقــم  

 .103) إلى المادة  98(مواد  06على  حتوىاو " تشغیل األطفال" الثاني  بعنوان 

ضـــرورة  إلـــىاألطفـــال فـــي قـــانون العمـــل الجزائـــري، یحیلنـــا  عمـــللة أمســـ إلـــىالتطـــرق إن   

، حیـــث أن التشـــریعات 90/11التطـــرق للمبـــادئ العامـــة المنظمـــة لعالقـــات العمـــل فـــي قـــانون 

ــة لقــانون العمــل الجزائــري متنــاثرة فــي مختلــف القــوانین، لــذا نــدعو المشــرع والتنظیمــات المكمِّ  ل

تنظیمهــــــا وتجمیعهــــــا وٕارفاقهــــــا بقــــــانون الطفــــــل الجزائــــــري كمــــــا فعــــــل المشــــــرع  إلــــــىالجزائــــــري 

األحكام العامة المنظمة لصالحیات مفتش العمـل  إلىتطرق أسوف  هذه األسبابول ،المصري

لدور المنوط  بمفتش العمـل فـي مراقبـة إجـراءات سأعالج ا،  ثم )الفرع األول(في قطاع العمل 

  .)الفرع الثاني(األطفال  عمل

  .األحكام العامة المنظمة لصالحیات مفتش العمل في قطاع العمل: الفرع األول

فــــي التِّشــــریع  والصــــالحیات المقــــررة لــــه ،ش العمــــلمفــــتِّ أتناول فــــي هــــذا الفــــرع تعریــــف ســــ 

  .الجزائري والمصري

  .صالحیات مفتش العمل في التِّشریع الجزائري: البند األول

  .ش العملتعریف مفتَّ : أوالً 

لم یتطرق المشرع الجزائـري إلـى تعریـف مفـتِّش العمـل، ولكنـه تطـرق إلـى الصـالحیَّات التـي 

  : في 03-90تمارسها مفتیشیَّة  العمل والتي تتمثل طبقًا للمادة الثانیة من القانون 

ـــــة مراقبـــــة تطبیـــــق األحكـــــام ا-" ـــــة المتعلقـــــة بعالقـــــات العمـــــل الفردی لتشـــــریعیة والتنظیمی

  والجماعیة وظروف العمل والوقایة الصحیة وأمن العمَّال؛

ـــال ومســـتخدمیهم فیمـــا یخـــص حقـــوقهم وواجبـــاتهم - تقـــدیم المعلومـــات واإلرشـــادات للعمَّ

ت والوســــائل المالئمــــة أكثــــر لتطبیــــق األحكــــام القانونیــــة والتنظیمیــــة والتعاقدیــــة والقــــرارا

  التحكیمیة؛

  مساعدة العمَّال ومستخدمیهم في إعداد اإلتفاقیات أو العقود الجماعیة في العمل؛-

  إجراء المصالحة قصد اتقاء الخالفات الجماعیة وتسویتها؛-
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  تبلیغ وتوضیح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل للعمَّال ومستخدمیهم؛-

مـــل داخـــل المؤسســـات التابعـــة إلختصاصـــها إعـــالم الجماعـــات المحلیـــة بظـــروف الع-

  اإلقلیمي؛

إعـالم اإلدارة المركزیـة للعمـل بمـدى تطبیـق النصـوص الَّتشـریعیة والتَّنظیمیَّـة المتعلقــة -

  ."1بالعمل واقتراح التدابیر الضروریة لتكییفها وتعدیلها

م وعلیــه مـــا یمكـــن مالحظتــه أن الصـــالحیات المنوطـــة بمفتیشـــیة العمــل تأخـــذ طـــابع اإلعـــال

واإلرشاد وتبلیغ النصوص التشریعیة والتنظیمیة ألطراف عالقـات العمـل، إذن فـدورها إعالمـي 

  .  وتوجیهي بالدرجة األولى أكثر ما هو ردعي

  .مهام مفتِّش العمل: ثانیاً 

مــنح المشــرع الجزائــري ُمفتشــي العمــل الــذین هــم فــي األســاس أعــوان متخصصــون صــالحیة 

ــــال األجــــراء أو المتمهنــــون مــــن كــــال  ممارســــة مهــــامهم فــــي أي مكــــان عمــــل یشــــتغل فیــــه العمَّ

، ومن جملة الصالحیات الموكلة لمفتِّش العمل والتي تـدخل ضـمن مهامـه األساسـیة 2الجنسین

  :هي

تقتــرن مهمــة التفتــیش باالنتقــال إلــى أمــاكن العمــل لمعاینــة ومراقبــة : زیــارة أمــاكن العمــل -1

التابعـــــة لمهامـــــه ومجــــــال ومالحظـــــة ظـــــروف العمـــــل والتشـــــغیل فـــــي أمـــــاكن العمـــــل 

اختصاصــه، وبالتــالي مفــتش العمــل لــه صــالحیة الزیَّــارة فــي أي ســاعة ألمــاكن العمــل 

لــیًال أو نهــارًا  فــي حــین یمكنــه تأجیــل الزیــارة إلــى أوقــات ســاعات العمــل للمحــال ذات 

  . 3االستعمال السكني

                                                           
لجمهوریة ، المتعلق بمفتشیة العمل، الجریدة الرسمیة ل1990فبرایر  06مؤرخ في  03- 90من قانون رقم  02المادة 1

  .07/02/1990، المؤرخة في06الجزائریة، العدد 

  .من نفس القانون 04و 03المادة 2

  .قانوننفس المن  05لمادة ا3
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ــــع المؤسســــات عــــدا مؤسســــات الوظ  ــــارة جمی ــــه صــــالحیات زی یفــــة وعلیــــه فمفــــتش العمــــل ل

برنـامج   ، ومـن الناحیـة المیدانیـة ُیسـطُِّر مفـتش العمـل1العمومیة والمؤسسات العسكریة واألمنیـة

شهري أو سنوي بموافقة المسؤول المباشر، یحدد في هـذا البرنـامج المؤسسـات المعنیـة بالزیـارة 

  .2في إطار التفتیش العادي

ش العمــل ألمــاكن العمــل یقــوم تمــن خــالل الزیــارة التــي یقــوم بهــا مفِّــ:  الفحــص والمراقبــة -2

حتــرام األحكــام القانونیــة اأكــد مــن مــدى بفحــص أو مراقبــة أو إجــراء  أي تحقیــق مناســب للتَّ 

ــــتِّ والتَّ  ــــث یمكــــن لمف ــــى أي شــــخص وبحضــــور شــــاهد نظیمیــــة، حی ش العمــــل أن یســــتمتع إل

لألســباب التــي لهــا عالقــة بمهمــتهم، وكــذلك أخــذ عینــات مــن أي مــادة مســتعملة أو منتــوج 

ع أو مســـــتعمل قصـــــد تحلیلهـــــا، وكـــــذا اإلطـــــالع علـــــى كـــــل وثیقـــــة أو دفتـــــر أو ســـــجل مـــــوز 

منصــوص علیهــا فــي تشــریع العمــل، واإلســتعانة بــأي شــخص مخــتص خاصــة فــي مجــال 

ال أو أي شـخص الوقایة الصحیة واألمـن وطـب العمـل، والسـماح للمسـتخدم أو ممثـل العمَّـ

ش العمــل الــدفاتر والســجالت الُملزمــة ارة یــتفحص مفــتِّ وخــالل الزیَّــ ،3بمرافقتــه خــالل زیارتــه

ال للمستخدم بمسكها وتتمثل في دفتـر األجـور، سـجل العطـل المدفوعـة األجـر، سـجل العمَّـ

ت والتجهیـزات الصـناعیة، سـجل حفـظ ، سجل الفحص التقني للمنشآال األجانبسجل العمَّ 

یفتحـــه  عـــذارات الـــذيإل، إضـــافة  إلـــى دفتـــر المالحظـــات وا4الصـــحة واألمـــن وطـــب العمـــل

علـى إشـعار مـن لجنـة  ش العمل عادیة أو بنـاءً وقد تكون زیارة مفتِّ  ،5المستخدم لهذا الشأن

أو طبیــب العمــل فــي حالــة  ،أو منــدوب الوقایــة الصــحیة واألمــن ،الوقایــة الصــحیة واألمــن

أو تهــاون لــم تتخــذ المؤسســة المســتخدمة ضــده اإلجــراءات المناســبة بــالرغم  ،معاینــة خطــر

  .6من إخطارها

                                                           
  .03-90القانون رقم  من 03لمادة ا1
  . 09/01/2019: بتاریخ أدرارلوالیة  بمفتشیة العمل رئیس مصلحة الوقایة والتنشیط والمراقبةمقابلة أجریت مع  2
  .03-90قانون رقم من  06المادة 3
   .السالف الذكر 1996مارس  06المؤرخ في  98-96من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  4
  .03-90رقم  قانونمن  08المادة 5

  .السالف الذكر المتعلق بالوقایة الصحیة واألمن وطب العمل 07-88قانون رقم من  32المادة 6
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ش العمـل عنـد معاینـة مفـتِّ  :ات ومحاضـر المخالفـاتار عـذإلوا الكتابیـة تحریر المالحظـات -3

یحــرر علــى حســب  ،أي تقصــیر فــي تطبیــق التشــریع والتنظــیم المعمــول بــه فــي مجــال العمــل

ویقـــوم  ،تحریـــر محضـــر مخالفـــة، أو عـــذارإلتوجیـــه اقـــد تتمثـــل فـــي  ،الحالـــة مالحظـــات كتابیـــة

مالحظـات واإلعـذارات فـي سـجل خـاص مـرقم وموقـع مـن طـرف مفـتش مفتِّش العمل بتـدوین ال

العمــل الــذي یفتحــه المســتخدم خصیصــًا لــذلك، ویلتــزم المســتخدم بتقدیمــه لمفــتِّش العمــل كلمــا 

دج علـى انعـدام الـدفتر  2000دج و 500وتسلط عقوبة مالیة تتـراوح مـا بـین  1ُطلَب منه ذلك

  .2دج 4000دج و 1000ة المالیة ما بین أو عدم تقدیمه وفي حالة العود تصبح الغرام

وفـي حالـة عــدم احتـرام المسـتخدم لألحكــام التَّشـریعیة والتَّنظیمیـة المتعلقــة بالوقایـة  الصــحیة 

  .3واألمن وطب العمل  یوجه المفتش إعذارًا بذلك مرفقًا بأجل محدد لتدارك التقصیر

ـــأمـــا فـــي حالـــة  مـــل العدیمـــة النظافـــة أو مواقـــع الع ال ألخطـــار جســـیمة ســـببتهاتعـــرض العمَّ

الخطیـــرة  یحـــرر مفـــتِّش العمـــل محضـــرًا بالمخالفـــة، ویعـــذر المســـتخدم باتخـــاذ تـــدابیر الوقائیـــة 

ن هـذا اإلعـذار فـي سـجل المالحظـات ، وفـي هـذه الحالـة یخطـر مفـتش العمــل 4المالئمـة، ویـدوَّ

یوشـك الوقـوع الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المخـتص إقیلیمـًا بـالخطر الجسـیم الـذي 

  . 5والمهدد لصحة وأمن العمَّال

تــدخل  6بمـا أن أحكــام قـانون العمــل آمـرة :تحریـر محاضــر لمخالفــة القــوانین والتنظیمــات -4

فإذا اكتشـف مفـتش العمـل خرقـًا لتلـك القـوانین والتنظیمـات یلـزم المسـتخدم  ،ضمن النظام العام

ر محضـر بـذلك الـذي یخطـر بـه الجهـة أیام كأجل لالمتثال بهـا، تحـت طائلـة تحریـ) 8(ثمانیة 

                                                           
  .03-90من قانون رقم  08المادة 1
  .قانوننفس ال من 25 لمادةا2
  .قانوننفس ال من  09المادة 3
  .قانوننفس المن  10المادة 4
  .قانوننفس المن  11المادة 5
مرة ال یجوز االتفاق على ما یخالف حكمها وهي قواعد  جعلها المشرع لحمایة الطرف آقواعد قانون العمل قواعد 6

یفرض  أنمكن لصاحب العمل أ لة القواعد  قانون العمل مكمِّ   أنالضعیف العامل في عالقات العمل الفردیة فلو تصورنا 

السید عید نایل، قانون العمل، دار النهضة العربیة  :نظرااتفاقات مخالفة  تتالشى معها الحمایة المقررة له، على العامل 

  .44ص  ،1998-1997القاهرة، 
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القضــائیة المختصــة التــي تبــث فــي ذلــك بحكــم قابــل للتنفیــذ فــي جلســتها األولــى بصــرف النظــر 

  .1عن االعتراض أو االستئناف

یمارس مفتش العمل بعـض مهـام الضـبطیة  :ختصاص الضبطیة القضائیة لمفتش العملإ-5

المرتكبــة، والتــي تعــد انتهاكــًا للتشــریع فــي القضــائیة فــي مجــال البحــث والتحــري وٕاثبــات الجــرائم 

یالحــظ مفتشــو " علــى أنــه 90/03مــن قــانون  14، وفــي هــذا فقــد نصــت المــادة 2قطــاع الشــغل

مـن األمـر  27العمل ویسجلون مخالفات التشریع الذي یتولون السهر على تطبیقه وفقًا للمـادة 

. جـــراءات الجزائیــــةوالمتضـــمن قـــانون اإل 1966یونیـــو ســــنة  08المـــؤرخ فـــي  155-66رقـــم 

  ."3تتمتع محاضر مفّتششي العمل بقوة  الحجیة ما لم یطعن فیها باالعتراض

یحمــى مفــتِّش العمــل مــن قبــل إدارتــه مــن كافــة التهدیــدات والشــتائم : ش العمــلحمایــة مفــتِّ  -6

والقذف أو كافة االعتداءات، ویمنح تعویض مناسب عن الضـرر الـذي أصـابه، وبالتـالي تقـوم 

حــل مفــتِّش العمــل للرجــوع علــى مرتكبــي التهدیــدات أو االعتــداءات لتعــویض الضــرر اإلدارة م

وكــذلك تقــوم اإلدارة بحمایــة مفــتِّش العمــل مــن اإلدانــات المدنیــة ضــده مــن طــرف الغیــر، بســب 

مفــتش  لــإلدارة فصــلخطــأ وقــع فیــه مفــتش العمــل، عــدا أن یكــون هــذا الخطــأ شخصــي یمكــن 

أحكــام  تطبیــق 90/03مــن قــانون  23فقــد نصــت المــادة ، وفــي هــذا الشــأن 4العمــل مــن مهامــه

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات ضـــــد ممارســـــة العنـــــف واإلهانـــــات والضـــــغوط  148و 144 5المـــــادتین

                                                           
  .03-90من قانون رقم  12المادة 1
دار هومة للطباعة والنشر  الطبعة الرابعة، ،)التحقیق والتحري(الجزائیة الجزائري  اإلجراءاتوهایبیة ، شرح قانون أعبداهللا 2

  .213 ، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
  .03-90قانون رقم المن  14لمادة ا3
  .قانوننفس المن  22- 21المادة 4
" المعدل والمتمم الجزائري باتالمتعلق بقانون العقو  1966یونیو 8المؤرخ في  156- 66من األمر  144تنص المادة 5

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط  دج500000دج الى 1000وبغرامة من ) 02(الى سنتین) 02(یعاقب بالحبس من شهرین 

أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو احد رجال القوة العمومیة بالقول أو اإلشارة آو التهدید أو  كل من أهان قاضیا أو موظفا

أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها وذلك بقصد بإرسال آو تسلیم 

وتكون العقوبة الحبس من سنة الى سنتین إذا كانت اإلهانة . المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو باالحترام الواجب لسلطتهم

ویجوز للقضاء في جمیع . سة محكمة أو مجلس قضائيالموجهة إلى قاٍض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جل
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ـــتِّ  ـــین بشـــخص مف ـــة مـــا ب ـــة غرامـــة مالی ـــق عقوب دج  4000دج و 2000ش العمـــل، وكـــذا تطبی

یعرقـل مهمـة  أیام  إلى شهرین أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط على  كل مـن 03والحبس من 

ش العمـــل أو مهمـــة األشـــخاص الـــذین یســـاعدونه وتغلـــظ العقوبـــة فـــي حالـــة العـــود لتصـــبح مفـــتِّ 

أشـهر أو بإحـدى  06دج والحبس من شهرین إلى  8000دج و 4000الغرامة المالیة ما بین 

  . 1هاتین العقوبتین فقط

  .صالحیات مفتش العمل في التشریع المصري: البند الثاني

مـن " تفتـیش العمـل والضـبطیة القضـائیة"المصـري تفتـیش العمـل فـي البـاب األول نظَّم المشرع 

  :، وقد حصر مهام مفتش العمل في النقاط اآلتیة12-03الكتاب السادس من قانون العمل 

مـن قـانون العمـل المصـري یلتـزم مفـتش العمـل   232حسـب نـص المـادة : حلف الیمین-1

ل قبـل مباشـرة مهامـه، بـأن یـؤدي عملـه بكـل أمانـة بأداء الیمین أمام الوزیر المختص بالعم

وٕاخــالص وأالَّ یفشــي ســرًا مــن أســرار العمــل واالختراعــات التــي یطلــع علیهــا بحكــم وظیفتــه 

  .2حتى بعد تركه للعمل

                                                                                                                                                                                     

الحاالت أن یأمر بأن ینشر الحكم ویعلق بالشروط التي حددت فیه على نفقة المحكوم علیه دون أن تتجاوز هذه المصاریف 

  ."الحد األقصى للغرامة المبینة أعاله

 8المؤرخ في  156-66 م األمر، یعدل ویتم1988یولیو  12المؤرخ في   26-88من القانون  148ص المادة تن

یعاقب بالحبس من  " 1988یولیو 13، المؤرخة في28ریدة رسمیة عدد ج،  الجزائري المتعلق بقانون العقوبات 1966یونیو

میة أو لى خمس سنوات كل من یعتدي بالعنف أو القوة على القضاة أو أحد الموظفین أو القواد أو رجال القوة العمو إسنتین 

وٕاذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو . میین في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتهاالضباط العمو 

وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو األعضاء المحلفین في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون 

نف تشویه أو بتر احد األعضاء أو عجز عن العقوبة هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وٕاذا ترتب عن الع

العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات  فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة فتكوناستعماله أو فقد النظر أو 

وٕاذا أدى . وٕاذا أدى العنف إلى الموت دون أن یكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد. الى عشرین سنة

ویجوز حرمان الجاني المحكوم علیه بالحبس من . عنف الى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة اإلعدامال

من هذا القانون لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر تبدأ من الیوم الذي  14مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

  ."إلقامة من سنتین الى خمس سنواتتنفذ فیه العقوبة و الحكم علیه بالمنع من ا
  .03-90من قانون رقم  24لمادة ا1
  . 2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من  232 المادة2
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ـــوزیر المخـــتص  وتثـــار مســـألة حلـــف الیمـــین لمفـــتش العمـــل قبـــل مباشـــرة مهامـــه أمـــام ال

المصـري اشـترط قبـل مباشـرة مفـتش العمـل  بالعمل، حیث یفسرها أحـد البـاحثین أن المشـرع

لمهامه أن یؤدي الیمین، وٕاال عدُّت جمیـع أعمالـه دونهـا بطالـة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

أخـــرى أداء الیمـــین أمـــام وزیـــر القـــوى العاملـــة والهجـــرة ولـــیس أمـــام وزیـــر العـــدل، وهـــذا مـــا 

أن الضــبطیة  یتعــارض مــع صــفة الضــبطیة القضــائیة التــي یتمتــع بهــا مفــتِّش العمــل حیــث

  .  1القضائیة جهاز یقع تحت سلطة النائب العام

صــفة لمفــتش العمــل بإكتســاب   :ش العمــل بالضــبطیة القضــائیةحمــل بطاقــة تمتــع مفــتِّ -2

مـدى  علـىكافـة أمـاكن العمـل وممارسـة رقابتـه  إلـىتمكنه مـن الولـوج التي الضبطیة القضائیة 

ه، وكــذا فحــص الوثــائق والمســتندات المطلوبــة تطبیــق أحكــام قــانون العمــل، والقــرارات المنفــذة لــ

ــیًال وفــي غیــر أوقــات العمــل الرســمیة بقــرار مــن الــوزیر المخــتص  ویــتم تحدیــد قــرار التفتــیش ل

ـــذلك ـــأة المقـــررة ل ـــتِّ ، وعلیـــه ف2والمكاف ش العمـــل لصـــفة الضـــبطیة هـــدف حمـــل بطاقـــة إثبـــات مف

ذا تســهیًال لمهمــة وكــ ،القضــائیة هــو درأ للتحایــل مــن جانــب أي شــخص علــى صــاحب العمــل

مفـتش لـدى  2000ویشرف علـى تفتـیش منشـآت القطـاع الخـاص بمصـر أكثـر مـن . 3التفتیش

  . 4وزارة القوى العاملة والهجرة المصریة

تنظیم أوقـات الزیـارات التفتیشـیة خـارج أوقـات العمـل الرسـمیة فقـد إستصـدر یخص أما فیما 

المتعلــق بقواعــد  2003لســنة  111قــم وزیــر القــوى العاملــة الــوزیر المخــتص بالشــغل القــرار ر 

كلیف بتفتیش أماكن العمل لیًال وفي غیر أوقات العمل الرسمیة، وقد تضمن هذا القرار فـي التَّ 

المادة األولى المنشآت المعنیة بالتفتیش وموضوع التفتیش، بینما تطرقت المادة الثانیـة والثالثـة 

إلى اإلحصائیات الشـهریة والنصـف السـنویة  إلى إجراءات التفتیش، أما المادة الرابعة فتطرقت

                                                           
دراسة مقارنة بین التشریعات العربیة والمستویات  -صالح علي علي حسن، تفتیش العمل وحمایة الحقوق العمالیة 1

  .227ص ،المرجع السابق، -الدولیة

  .150- 149، صالمرجع السابقعبد التواب عبد الحلیم، سالمة 2

دراسة مقارنة بین التشریعات العربیة والمستویات  -صالح علي علي حسن، تفتیش العمل وحمایة الحقوق العمالیة 3

  .228ص ،المرجع السابق، -الدولیة

،مكتبة - ألمم المتحدة والمجتمع المدنيالحمایة الخاصة في إطار ا- إلهام عبد المولى حسن، المخاطر التي تواجه األطفال،4

  .159، ص2018الوفاء القانونیة ، اإلسكندریة، 
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، أمـــا المـــادة الخامســـة فقـــد والســـنویة لحـــاالت التفتـــیش لـــیًال وفـــي خـــارج أوقـــات العمـــل الرســـمیة

نصــت علــى المكافــأة التــي یســتفید منهــا مفــتش العمــل نظیــر القیــام بعمــل التفتــیش لــیًال وخــارج 

  .1أوقات العمل الرسمیة

ظـــم زیـــارة أمــاكن العمـــل فـــي اللَّیــل وفـــي خـــارج أوقـــات فالمشـــرع المصـــري یكــون قـــد نوعلیــه 

 المـادة األولـى مـن حسب مـا ورد فـي ،العمل الرسمیة، وحدد المنشآت المعنیة بزیارات التفتیش

أمـــاكن  المشـــرع الجزائـــري رخـــص لمفـــتش العمـــل زیـــارة ، بینمـــا2003لســـنة  111القـــرار رقـــم 

تــي لهـا إســتعمال سـكني فیــتم زیارتهـا فــي عـدا أمــاكن العمـل ال ،فـي أي وقــت ونهــاراً  العمـل لـیالً 

   .أوقات العمل

ن فـي تحدیـد وما تجدر اإلشارة إلیه، أن نظرة مفـتش العمـل إلـى ظـاهرة عمالـة األطفـال تكُمـ

هــل هنالــك : " العالقــة التــي تــربط بــین المســتخدم والعامــل القاصــر مجیبــًا عــن التســاؤل اآلتــي

یتـــدخل مفـــتِّش العمـــل فـــي " بـــنعم"اإلجابـــة ، إذا كانـــت "عالقـــة عمـــل بـــین رب العمـــل والعامـــل؟

مراقبــة مــدى إحتــرام هــذه التشــریعات والتنظیمــات فــي مجــال التشــغیل، فیتأكــد خاللهــا مــن ســن 

العامل القاصر بناًء على وثیقـة إثبـات هویـة أو شـهادة مـیالد للطفـل، إن كـان سـن الطفـل أقـل 

فـال دون السـن القانونیـة للتشـغیل، عامًا ُیعُد هذا المستخدم مرتكبًا لجریمة تشـغیل األط 16من 

ســــنة هنــــا یتطــــرق مفــــتِّش العمــــل للعناصــــر األخــــرى   16وٕان كــــان الطفــــل العامــــل أكبــــر مــــن 

  .2كترخیص الولي الشرعي

  .األطفال عملدور مفتش العمل في مراقبة إجراءات : الفرع الثاني

هـذا الموظـف  شـرفی ،تش العمـل للمؤسسـاتمفِّـ بهـا من خالل الزیارات المیدانیة التـي یقـوم   

 عمــلتنظــیم فــي مســألة  والتنظیمــات المرفقــة لــه حكــام قــانون العمــلأمراقبــة مــدى تطبیــق علــى 

                                                           
المتعلق بقواعد التَّكلیف بتفتیش أماكن العمل لیًال وفي غیر أوقات العمل الرسمیة، الوقائع  2003لسنة  111القرار رقم 1

  .2003یولیو  19، المؤرخة في 161المصریة العدد 
2
السالف  09/01/2019 :أدرار بتاریخبمفتشیة العمل لوالیة  لحة الوقایة والتنشیط والمراقبةرئیس مصتصریح  حسب 

  .الذكر
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       مرحلـــــة قبـــــل التعاقـــــد :الرقابـــــة علـــــى مـــــرحلتینممارســـــة هـــــذه یـــــز یمتحیـــــث یمكـــــن  ،األطفـــــال

   ).البند الثاني(ومرحلة بعد التعاقد  ،)البند األول(

  .قدمرحلة  قبل التعا :البند األول

قــد یعهــد بعــض المســتخدمین إلــى تشــغیل األطفــال دون احتــرام النصــوص اآلمــرة المنظمــة   

لتشـــغلیهم، كعـــدم احتـــرام الســـن القانونیـــة األدنـــى  للتشـــغیل، حیـــث  ُیعـــُد هـــذا األخیـــر قیـــدًا مـــن 

هــذه القیــود تعــد بمثابــة المعــاییر والمبــادئ األساســیة و القیــود الملزمــة والمنظمــة لعمــل األطفــال، 

ومــن ضــمنها المشــرع الجزائــري والمصــري  ،غلــب التشــریعات المقارنــةالتــي تبنتهــا أجوهریــة وال

  :عناصر 04وهذه القیود تندرج في 

  .تحدید السن األدنى للتشغیل  -1

  .عدم تشغیل األطفال في أعمال خطرة -2

  .ة من الولي الشرعي صالحصول على رخ -3

  .1إجراء الفحص الطبي قبل مباشرة العمل -4

   .سن األدنى للتشغیلتحدید ال: أوالً 

ــن األدنــى للتشــغیل، ومنهــا التشــریع الجزائــري الــذي حــّدد  تتفــاوت التشــریعات فــي تحدیــد السِّ

مــن قــانون عالقــات  15، حســب مــا ورد فــي نــص المــادة عامــاً  16الســن األدنــى للتشــغیل ب

سـنة هــي مجـال مســألة  18ســنة و 16، فنطــاق سـن الطفــل بـین 11-90العمـل الجزائــري رقـم 

، أمــا فــي قــانون العمــل المصــري فحــّدد السِّــن 2دم فــي تنفیــذ قــوانین تنظــیم تشــغیل الطفــلالمسـتخ

لســنة  12رقــممــن قــانون العمــل المصــري  99لمــادة اعامــًا حســب نــص  14األدنــى للتشــغیل بــــــ

 64، لكــن مــا یقــال عــن المشــرع المصــري فــي قانونــه الخــاص بالطفــل فــي نــص المــادة 2003

سنة كاملة على خالف السن األدنى المحـددة فـي قـانون  15یل بفقد حدد السن األدنى للتشغ

عامــًا، لــذا فــنحن أمــام قــانونین كــل منهمــا یحــدد ســن معینــة  14العمــل المصــري والمحــددة ب

                                                           
  .57 ص ،المرجع السابقكیفي مغدید قادر، 1

بین  األطفالحول عمالة  األول، الملتقى الدولي النظام القانوني لعمالة األطفال في التشریع الوطني والمقارن، معمري كمال2

  .2018نوفمبر  22-21ومخبر القانون والعقار، یومي   02المنظم من طرف جامعة البلیدة  أمولوالمالواقع 
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ســنة  15للتشــغیل، إذن لحــل هــذا اإلشــكال یجــب األخــذ بالســن المحــددة فــي قــانون الطفــل ب

نى للتشـغیل فـي مصـر بحسـب نـوع العمـل عمًال بقاعدة الخاص یقید العام، ویختلف السن األد

عامــًا، وهــذا األمــر یــتم تحدیــده   16عامــًا وأحیانــًا  17الــذي یزاولــه الطفــل فقــد یكــون هــذا الســن 

 .بقرار من الوزیر المختص بالعمل  ینظم فیه تلك األعمال

وعلیه ما یمكن قوله أن جـل التشـریعات ربطـت السـن األدنـى للتشـغیل بإتمـام مرحلـة التعلـیم 

عامــًا وهــذا أســوة  16عامــًا و 14لزامــي، حیــث تتــراوح الفتــرة العمریــة فــي تلــك المرحلــة بــین اإل

  . 1989بإتفاقیة الطفل لسنة 

فـي التشـریع الجزائـري إلـى مواقـع ش العمـل مفـتِّ ومن خالل الزیارات المیدانیة التـي یقـوم بهـا 

موضوعة تحت تصـرفه الالسجالت والدفاتر  التشغیل یطلع على جمیع المعلومات المحررة في

، سـجل 1الدفتـر األجـور، سـجل العطـل المدفوعـة األجـر، سـجل العمَّـوتتمثل فـي في المؤسسة 

العمـال األجانــب، سـجل الفحــص التقنــي للمنشـآت والتجهیــزات الصــناعیة، سـجل حفــظ الصــحة 

لكــن فــي الواقــع یصــعب علــى مفــتِّش العمــل أن  ، واألمــن، طــب العمــل، ســجل حــوادث العمــل

إضـــافة إلـــى كیفیـــة التمییـــز بـــین األطفـــال العـــاملین أو  ،هنـــاك تشـــغیل لألطفـــال أنیتأكـــد مـــن 

ن فـــي الســـجالت، لـــذا  األطفـــال المتـــدربین، حیـــث أن مفـــتش العمـــل ال یمكنـــه الوثـــوق فیمـــا یـــدوَّ

قد كان أكثـر ف المشرع المصريأدعو المشرع الجزائري أن یأخذ باإلجراءات المتبعة من طرف 

مــن خــالل مــنح الطفــل العامــل بطاقــة مهنیــة علیهــا صــورة الطفــل  ،فــي ذلــك شــفافیة ووضــوحاً 

ویعلـق فـي مكـان ظـاهر فـي  المنشـأة محـل  ،مكتـب القـوى العاملـة المخـتصطرف وتعتمد من 

كشـفًا  تشغیل األطفـال وأن یحـرر العمل نسخة تحتوي على األحكام التي یتضمنها هذا الفصل

مـــن الجهـــة اإلداریـــة المختصـــة، وأن یبلـــغ موضـــحًا بـــه ســـاعات العمـــل وفتـــرات الراحـــة معتمـــدًا 

ریــــة المختصــــة بأســــماء األطفــــال العــــاملین لدیــــه واألعمــــال المكلفــــین بهــــا وأســــماء االجهــــة اإلد

 .األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم

                                                           
سم العامل ولقبه، الجنس، تاریخ المیالد ومكانه، العنوان، منصب العمل المشغول ایتضمن سجل العمال معلومات تتعلق ب1

ل، رقم التسجیل في الضمان االجتماعي، طبیعة ، تاریخ انتهاء عالقة العمل، أسباب انتهاء عالقة العمتاریخ التوظیف

  .السالف الذكر 1996مارس  06المؤرخ في  98- 96من المرسوم التنفیذي رقم  05عالقة العمل، انظر المادة 
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  .عدم تشغیل األطفال في أعمال خطرة :ثانیاً 

ـــوع العمـــل الـــذي یمارســـه العامـــل القاصـــر، إال  ـــتِّش العمـــل مـــن ن ـــك یشـــكل  یتأكـــد مف أن ذل

صعوبة إلیه بعدم معرفته مسبقًا باألعمال التي یحظر علـى الطفـل مزاولتهـا، حیـث أن المشـرع 

عمــال الخطــرة أو التــي تقــوم بقولــه كافــة األإكتفــى  90/11مــن قــانون  15الجزائــري فــي المــادة 

 ، وبالتـــالي یعتمــــد مفـــتِّش العمــــل علــــىالنظافــــة أو تضـــر بالصــــحة أو بأخالقیـــات الطفــــلفیهـــا 

، بینمــا هــذا األمــر ال نجــده فــي قــانون 1ســلطته التقدیریــة فــي تكییــف العمــل الخطیــر مــن عدمــه

المصري الذي سهل األمر على المفتِّش بعلمه مسبقًا بقائمة باألعمـال والمهـن المحظـورة علـى 

  .األطفال  تبعًا لسن معینة التي یحدِّدها الوزیر المختص بالعمل

  .ولي الشرعيالحصول على رخصة من ال :ثالثاً 

مــن الوصــي  2مـن الوثــائق التـي یطلبهــا المفــتِّش فـي التشــریع الجزائـري أثنــاء زیارتــه رخصـة 

الشرعي للطفل بمزولة العمل، وهذا حتى یتأكد من حمایته من اإلستغالل اإلقتصادي أو عـدم 

التـي مـن قـانون العمـل الجزائـري  90/11مـن قـانون  08، ففـي نـص المـادة 3التهرب المدرسـي

العمــل قــد تنشــأ بعقــد مكتــوب أو غیــر مكتــوب بــین العامــل والمســتخدم  رت إلــى أن عالقــةأشــا

، وبالتـــالي فمفـــتش العمـــل ال یســـأل عـــن عقـــد العمـــل 4وذلـــك بمجـــرد العمـــل لحســـاب المســـتخدم

المبرم مع الطفل ولكن یسأل عن الترخیص من الوصي الشرعي للطفـل الـذي یعـد بمثابـة عقـد 

تخدم، أمـــا المشـــرع المصـــري لــم یـــنص علـــى موافقـــة الـــولي أو عمــل بـــین الطفـــل العامـــل والمســ

الوصــي الشــرعي قبــل تشــغیله مــن حیــث یمكــن للطفــل إبــرام العقــد مــع المســتخدم بنفســه  مــادام 

سنة، ویعد هذا العقد صحیحًا لكن غیر نافذ بل موقوفًا علـى إذن صـاحب  15یبلغ من العمر 

  .   5اإلذن

                                                           
، الجـزء 32، العـدد 1العمل في رقابة تطبیق قواعد تشـغیل األطفـال،  حولیـات جامعـة الجزائـر همفتشیَّ خواثرة سامیة ، دور  1

  .514، ص 2018دیسمبر  الرابع،
المســــتخدم والقاصـــر ووصـــیه الشـــرعي و تتضــــمن الموافقـــة  الصـــریحة مـــع وجــــوب بتتضـــمن الرخصـــة البیانـــات الخاصـــة  2

خـواثرة : انظـرالبدنیـة،  أوتمـس بصـحته العقلیـة  أوخطیـرة  بأعمـالالمستخدم القاصر بالقیـام  إلزامو كذا شرط عدم  اإلمضاء

  .512، ص المرجع نفسهسامیة ، 

  .512، ص المرجع نفسه 3
  .المتعلق بعالقات العمل 90/11رقم  من قانون  08المادة 4
  .65 ص ،المرجع السابقكیفي مغدید قادر، 5
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  .رة العملمباش إجراء الفحص الطبي قبل :رابعاً 

دأبــت التشــریعات علــى إجــراء الفحوصــات الطبیــة للطفــل قبــل مباشــرة أي عمــل للتأكــد مــن  

سالمته البدنیة والنفسیة، فالمشرع الجزائري أوكـل هـذه المهمـة إلـى جهـاز طـب العمـل، فمفـتش 

العمــــل فــــي التشــــریع الجزائــــري یتأكــــد مــــن إجــــراء تلــــك الفحوصــــات الطبیــــة مــــن خــــالل زیارتــــه 

ى الملفـات الطبیـة الخاصـة باألطفـال والتأكـد مـن سـالمتها، أمـا المشـرع المصـري باإلطالع علـ

      .2003لسنة  118فقد نظَّم إجراء تلك الفحوصات بقرار الوزاري رقم  

  .مرحلة بعد التعاقد: البند الثاني

إلـى القیــود األربعــة التـي نصــت علیهـا أغلبیــة التشــریعات المقارنـة، والتــي تعــد  تبعـدما تطرقــ  

حترامهــا امــرة یجــب آنصوصــًا  هــياألطفــال، والتــي  عمــلالمبــادئ األساســیة فــي تنظــیم بمثابــة 

  . مرةآحترام قاعدة قانونیة افبغیابها یبطل عقد العمل  بطالنًا مطلقًا لعدم 

باشــر عملیــة تنفیــذ عقــد العمــل بــین المســتخدم لتــزام المســتخدم بــالقیود الســالفة الــذكر تُ ابعــد و 

العامـــل  ســـتثنائیة تخـــصالا لتـــي خصـــها المشـــرع كـــذلك بجملـــة مـــن القیـــوداو  ،والعامـــل القاصـــر

   .ودفع األجرة المستحقة ،وأوقات الراحة ،الحجم الساعي المخول للطفلالقاصر، ومن أهمها 

تشــغیل األطفــال فــي األعمــال اإلضــافیة وأیــام العطــل الرســمیة  ل مراقبــة الحجــم الســاعي: أوالً 

  .عمال اللَّیلیةواأل والراحة األسبوعیة والسنویة

المحـدد فـي التشـریع الجزائـري و ش العمل  حجم العمـل الـذي یؤدیـه الطفـل العامـل یراقب مفتِّ 

حـدد المصري  ف أما المشرع ،ساعات یومیاً  8أیام بمعدل  5ساعة أسبوعیًا مقسمة على  40بــ

 لمـــدةم تنـــاول الطعـــالتخللهـــا فتـــرات للراحـــة و تســـاعات یومیـــًا  06ال تتجـــاوز بـــأســـاعات العمـــل 

حظــر تشــغیله یو  تالیــة،ســاعات مت 04ل أكثــر مــناطفــل األیغیجــوز تشــوال  علــى األقــل،ســاعة 

، أمـــا األعمــال اللَّیلیــة فقـــد  الراحــة األســبوعیةال اإلضـــافیة وأیــام العطــل الرســـمیة أو فــي األعمــ

ل تشـغیَحظـر  الفترة اللَّیلیة، وكذلك المشـرع الجزائـريفي األطفال تشغیل  منع المشرع المصري

  .إال بترخص من مفتش العمل المختص إقلیمیاً  سنة 19لكال الجنسین ألقل من لیًال األطفال 
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  .دفع أجرة الطفل: ثانیاً 

ألــزم المشــرع المصــري المســتخدم بــأن یســلم أجــرة الطفــل العامــل إلیــه شخصــیًا أو إلــى أحــد  

ألطفـال إال مــن الجزائـري لـم یتطــرق إلـى عنصـر األجــر بالنسـبة ل لألسـف المشــرع والدیـه، لكـن

إلــى القواعــد العامــة للتشــغیل  یحیلنــاخــالل أجــرة المتــدربین فــي إطــار عقــود التمهــین، وهــذا مــا 

باعتبــار أن الطفــل العامــل لــه حــق فــي الحصــول علــى األجــرة مقابــل العمــل الــذي یؤدیــه حیــث 

علــى ضــرورة أن ال یقـــل  20151المعدلــة بقـــانون المالیــة التكمیلــي لســـنة  149نصــت المــادة 

ـــى المضـــمون  والمحـــدد فـــي الجزائـــر بأجـــ   دج 18000رة العامـــل عـــن األجـــر الـــوطني األدن

وبالتالي فمفتِّش العمـل مـن صـالحیاته تحریـر مخالفـة عنـدما یقـل مبلـغ األجـرة للعامـل أقـل مـن 

األجـــر األدنـــى المضـــمون، أو عنـــد عـــدم تســـلیم قســـیمة الراتـــب المطابقـــة لألجـــر المقبـــوض أو 

مـن  148ة عناصر یتكون منهـا الراتـب المقبـوض طبقـًا لـنص المـادة أغفل فیها عنصرًا أو عدَّ 

  .90/11قانون 

  .حترام إجراءات الوقایة واألمن وطب العملإعدم : ثالثاً 

والقصـر، فتـدخل مفـتِّش  ال البـالغینالعمـل العّمـیشترك فـي إجـراءات الوقایـة واألمـن وطـب  

ن أكثـر المتضـررین هـم األطفـال، لـذا العمل یكون بمراقبة مدى تنفیـذ تلـك اإلجـراءات خاصـة أ

 . 2یمارس مفتِّش العمل هذه الرقابة رفقة طبیب العمل والرقابة الداخلیة داخل المؤسسة

  .اإلجراءات القضائیة لمفتش العمل: المطلب الثاني

حترامهــا وتنفیــذها ألنهــا اقــانون العمــل بالصــفة اآلمــرة، األمــر الــذي یســتدعي  تمتــاز قواعــد 

لــذا خصــها المشــرع بضــرورة احترامهــا وتنفیــذها والتقییــد بهــا، ولضــمان ، 1ام العــامظــتعــد مــن النَّ 

  .ذلك جعل مخالفات القوانین والتنظیمات المنظمة للعمل سببًا في تحریك الدعوى العمومیة

                                                           
السالف  ،2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2015یولیو سنة  23الموافق  01-15من أمر رقم  54ة لمادا 1

  .الذكر

بین الواقع  األطفالحول عمالة  األولة للعامل القاصر في التشریع الجزائري، الملتقى الدولي جلید شریف، الحمایة القانونی 2

  .2018نوفمبر  22-21ومخبر القانون والعقار، یومي   02المنظم من طرف جامعة البلیدة  والمأمول
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فــي مراقبــة  فــتش العمــلالرقابــة  والمعاینــة التــي یمارســها موتبعــًا لــذلك غالبــًا مــا ینجــر عــن 

خروقـات مادیـة سـواٌء مـن ِقبـِل المسـتخدُم أو والتنظیمات في مجال الشـغل  مدى تنظیم القوانین

، وبالتــالي یحیــل مفــتش العمــل هــذه الخروقــات إلــى 2مــن ینــوب عنــه أو ممثلــه أو العامــل نفســه

القضــــاء لتســــلیط العقوبــــة المناســــبة وفقــــًا للتنظیمــــات والقــــوانین الســــاریة عــــن طریــــق مباشــــرته 

والمســـــؤولیة الجزائیــــــة للمســـــتخدم عــــــن تشـــــغیل األطفــــــال ، )لالفــــــرع األو (بالـــــدعوى العمومیـــــة 

  .)الفرع الثاني( والجزاءات المترتبة عن ذلك

  .ش العمل بالدعوى العمومیةتصال مفتِّ ا: الفرع األول

ش العمــل صــفة الضــبطیة القضــائیة فــي مجــال البحــث والتحــري وٕاثبــات الجــرائم مفــتِّ یمــارس 

 90/03مـن قـانون  14هـذا مـا تؤكـده المـادة و  ،كملـةالمرتكبة في قطاع الشغل والتنظیمات الم

ـــى ـــذین : " حیـــث تـــنص هـــذه المـــادة عل یالحـــظ مفتِّشـــوا العمـــل ویســـجلون مخالفـــات التشـــریع ال

یونیــو  08المــؤرخ فــي  155-66مــن األمــر رقــم  27یتولــون الســهر علــى تطبیقــه وفقــًا للمــادة 

ضـــر  مفتِّشـــي العمـــل بقـــوة تتمتـــع محا.  والمتضـــمن قـــانون اإلجـــراءات الجزائیـــة ،1966ســـنة 

 155-66مـــن األمـــر رقـــم  27وفـــي نـــص المـــادة  ،."ضالحجیـــة مـــا لـــم یطعـــن فیهـــا بـــاالعترا

یباشــر الموظفــون وأعــوان اإلدارات والمصــالح العمومیــة ." 1966یونیــو ســنة  08المــؤرخ فــي 

وبعـض ســلطات الضــبط القضــائي التــي تنــاط بهــم بموجــب قــوانین خاصــة وفــق األوضــاع وفــي 

ویكونــــون خاضــــعین فــــي مباشــــرتهم مهــــام الضــــبط القضــــائي . لمبینــــة بتلــــك القــــوانینالحــــدود ا

  ." من هذا القانون 13الموكولة إلیهم ألحكام المادة 

                                                                                                                                                                                     
طرف رب العمل، حیث یـذكر إكتسب قانون العمل الصفة اآلمرة  بسبب االنتهاكات واإلجحاف الذي تعرض له العامل من 1

أن قـــانون العمـــل قـــد نشـــأ فـــي ظـــل المـــذهب الفـــردي الـــذي یقـــوم علـــى مبـــدأ ســـلطان اإلرادة  وعنـــدما تعـــرض العامـــل الطـــرف 

الضعیف في هـذه العالقـة إلـى الضـرر، جعـل الدولـة تتـدخل فـي صـیاغة القواعـد المنظمـة للعمـل، حیـث ظهـرت متشـددة فـي 

لى مخالفتها، وٕاعتبرتها مـن مسـائل النظـام العـام، انظـر أحمیـة سـلیمان، التنظـیم القـانوني صیاغة تلك القواعد بعدم السماح ع

مبــادئ قــانون العمــل، الطبعــة السادســة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، : لعالقــات العمــل فــي التشــریع الجزائــري، الجــزء األول

  .64-63، ص 2010الجزائر،

كلیة الحقوق والعلـوم  العمل، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون االجتماعي، جهل محمد، األحكام الجزائیة الخاصة بعالقات2

  .77 ص ،2011/2012 السیاسیة، جامعة وهران،
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إذن فصــــفة الضــــبطیة القضــــائیة لمفــــتِّش العمــــل تمكنــــه مــــن نقــــل اإلجــــراءات اإلداریــــة إلــــى 

ر ثبوتیــة، وعلیــه إجــراءات قضــائیة توقــع الجــزاء علــى مخالفیــه وهــذا عــن طریــق تحریــر محاضــ

والتصـرف فـي  ،)البنـد األول( ش العمـلبوتیة لمحاضـر مفـتِّ لى القوة الثُّ سأتطرق في هذا الفرع إ

  ).الثاني البند( ش العملمحاضر مفتِّ 

  .بوتیة لمحاضر مفتش العملالقوة الثُّ : البند األول

أجراهـا  والبحـوث التـي التحریـاتعـن  اً محرر یتضمن تقریر " هو محضر الضبطیة القضائیة

محـــرره مـــن معاینـــات وأقـــوال الشـــهود والمشـــتبه فـــیهم، ونتـــائج العملیـــات التـــي قـــام بهـــا عضـــو 

الضــــبط القضــــائي كــــالتَّفتیش وضــــبط األشــــیاء أو المــــواد المتعلقــــة بالجریمــــة موضــــوع البحــــث 

ــم فیهــا محررهــا مــا شــاهده مــن  والتحــري، هــذه المحاضــر یمكــن اعتبارهــا شــهادات مكتوبــة ُیعل

، ویتـولى ضـبَّاط الشـرطة القضـائیة "1خذه من إجـراءات ومـا توصـل إلیـه مـن نتـائجوقائع وما ات

تحریر هذه المحاضر من تلقاء أنفسهم عنـد مهـامهم العادیـة أو عنـد معاینـة الجـرائم أو الوقـائع 

التــي تســتدعي تــدخلهم أو بنــاًء علــى أوامــر مــن مرؤوســهم أو النیابــة العامــة أو جهــات التحقیــق 

  . 2القضائي

محضر الضبطیة القضائیة هو شهادة مكتوبة تصب في محرر رسمي یكتسـي طابعـًا إذن ف

مــن قــانون  214المــادة مــا تطرقــت إلیــه حســب  ،قــوة إثبــات یكتســبحتــى  شــكلیًا وموضــوعیًا 

ــــة ــــى  اإلجــــراءات الجزائی ــــات إال إذا كــــان " بنصــــها عل ال یكــــون المحضــــر أو تقریــــر قــــوة اإلثب

اضـــعه أثنـــاء مباشـــرة أعمـــال وظیفتـــه وأورد فیـــه عـــن صـــحیحًا فـــي الشـــكل، ویكـــون قـــد حـــرره و 

  ."موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه

ومــا یمیــز المحاضــر أو التقــاریر التــي تحررهــا الضــبطیة القضــائیة فــي الجنایــات أو الجــنح  

  ،3مــــا لــــم یــــنص القــــانون علــــى خــــالف ذلــــك ســــتداللیةامحاضــــر أنهــــا مجــــرد  ســــواءعلــــى حــــد 

                                                           
  .308-307صالمرجع السابق،  وهایبیة ،أعبداهللا 1
ــــوجیز حمــــد غــــاي،أ2 ــــي تنظــــیم ومهــــام الشــــرطة القضــــائیة ال ـــــــر والتوزی، الطبعــــة الخامســــة، دار هومــــة  للطباعــــة والنشــــف  عـ

  .208ص ، 2011الجزائر،

  .155-66 رقماألمر من  215المادة 3
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وبالتالي هذه المحاضر ال تعدو إال أن تكون مجرد استدالالت ال حجیـة لهـا، لـدى القاضـي ال 

، ویمكــن للمحاضــر أو التقــاریر التــي تثبــت جنحــًا أو 1یعتمــد علیهــا وحــدها فــي اســتنباط الــدلیل

وهـذا مـا نصـت . 2مخالفات لها حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو شـهادة الشـهود

فــي األحــوال " 216مــن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة، فنصــت المــادة  400و 216مــادة علیــه ال

التـــي یخـــول القـــانون فیهـــا بـــنص خـــاص لضـــباط الشـــرطة القضـــائیة أو أعـــوانهم أو المـــوظفین 

وأعوانهم الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقـاریر 

حجیتهـــا مـــا لـــم یدحضـــها دلیـــل عكســـي بالكتابـــة أو شـــهادة  تكـــون لهـــذه المحاضـــر أو التقـــاریر

تثبــــت المخالفــــات إمــــا " مــــن قـــانون اإلجــــراءات الجزائیــــة  400، وطبقــــًا لــــنص المــــادة ."شـــهود

. بمحاضــر أو تقــاریر وٕامــا بشــهادة الشــهود فــي حالــة عــدم وجــود محاضــر أو تقــاریر مثبتــة لهــا

أعـــوان الشـــرطة القضـــائیة والضـــباط ویؤخـــذ بالمحاضـــر والتقـــاریر المحـــررة بمعرفـــة ضـــباط أو 

المنــوط بهــم مهــام معینــة للضــبط القضــائي الــذین خــول لهــم القــانون ســلطة إثبــات المخالفــات 

كدلیل إثبات إلى أن یقوم الدلیل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحاالت التي ینص فیهـا 

  ."أو بشهادة الشهود ال یجوز أن یقدم الدلیل العكسي إال بالكتابة. القانون على خالف ذلك

ومنــه فالمحاضــر التــي یحررهــا أفــراد الضــبطیة القضــائیة علــى العمــوم مجــرد اســتدالالت ال 

ترقى لدرجة الدلیل الذي یأخذ به القاضي خاصة المحاضر المثبتـة للجـنح أو الجنایـات، بینمـا 

بوتیــة المحاضــر المرتبطــة بالمخالفــات اســتنادًا لقــوانین خاصــة عــادة هــي محاضــر لهــا حجیــة ث

لحــین إثبــات عكســها بشــهادة الشــهود أو بالكتابــة، إذن فالمحاضــر المحــررة مــن طــرف مفــتِّش 

العمــل تقــع فــي دائــرة المخالفــات التــي لهــا قــوة ثبوتیــة لحــین إثبــات عكســها بالكتابــة أو بشــهادة 

  .الشهود

                                                           
  .313 ص ،، المرجع السابقوهایبیةأعبداهللا 1

2
:  الغالب في المواد الجزائیة وتنصب على وقائع مادیة تحدث فجأة وال یتسر إثباتها بالكتابة عادة، انظرتعد الشهادة الدلیل  

مواد الجزائیة في ضوء الفقه واإلجتهاد القضائي، دار الهدى للطباعة والنشر شحط عبد القادر، نبیل صقر، اإلثبات في ال

  . 99، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 
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قـــوانین خاصـــة ال یطعـــن فیهـــا إال  تنظمهـــالإلشـــارة أن هنالـــك محاضـــر لهـــا حجیـــة مطلقـــة 

  .1زویر وهي ملزمة للقاضي باألخذ بها ألنها ترتقي إلى مرتبة الدلیلبالت

تقتضــي توقیــع العقوبــة  ونمیــز فــي محاضــر المخالفــات  التــي یحررهــا مفــتِّش العمــل فــي جــرائم

  :التي  نمیزها إلى محاضر فوریة ومحاضر بعد اإلعذارو  ،على الجاني

وتـدخل أساسـًا فـي  ،مفـتش العمـلمحاضـر فوریـة بطبیعتهـا یحررهـا هـي : المحاضر الفوریة-أ

فــة سـالیب الوقایـة والنظاسـوء أو أمواقـع العمـل  بسـببحـاالت تعـرض العمـال ألخطـار جسـمیة 

  .2ویعذر المستخدم باتخاذ التدابیر الوقایة المناسبة

أما من الناحیة العملیة، یسـارع مفـتش العمـل فـي تحریـر محضـر مخالفـة فـوري فـي المخالفـات 

  :اآلتیة

  .سنة  16ال ألقل من تشغیل األطف -

 .عدم االنتساب إلى الضمان االجتماعي -

 .مخالفة التنظیمات في تشغیل الید العاملة األجنبیة -

 دج شهریاً  18000عدم التقیید بالحد األدنى لألجور الذي یجب أن ال یقل عن  -

 .ءات الوقایة واألمن وطب العملاعدم احترام إجر  -

بعـد أن یوجـه  مفـتِّش العمـل بوجـود مخالفـات هي محاضـر یحررهـا: محاضر بعد اإلعذار -ب

  :وتتمثل في إعذار للمستخدم

لألحكـام  ش العمـل خرقـاً عنـد معاینـة مفـتِّ : مخالفة األحكام اآلمرة في القـوانین والتنظیمـات -1

ل ــــــــــــجأیلـزم المســتخدم باالمتثـال بهــا فـي  ،نظیمــات المرفقـة لهــاقــانون العمـل والتَّ فـي اآلمـرة 

لجهــات القضــائیة بحكــم ا الــذي یخطــر بــه ائلــة تحریــر محضــر بالمخالفــةأیــام  تحــت ط 8

، وفـي هـذه الحالـة یكـون مفــتِّش 3سـتئنافالقابـل للتنفیـذ بصـرف النظـر عـن االعتــراض أو ا

العمل مدعي ضد المستخدم المدعي علیه عند مباشرة الدعوى االسـتعجالیة، وهـذا اإلجـراء 

عمـل وحـده حیـث یمكـن القاضـي اإلسـتعجالي االستعجالي یكون موقوف فقط على مفـتِّش ال

                                                           
  .155-66 األمر رقممن  218المادة 1
  .03-90من قانون رقم  10المادة 2
  .قانونمن نفس ال 12ادة الم3
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الحكــم بتوقیــف الخطــر المحــدق كغلــق المؤقــت للورشــة أو حجــز اآلالت أو المــواد المســببة 

  .1للخطر

مخالفـــة األحكـــام التشـــریعیة والتنظیمیـــة المتعلقـــة بالوقایـــة الصـــحیة واألمـــن وطـــب -2

المخالفــة علــى  تختلــف المــدة الممنوحــة مــن طــرف مفــتش العمــل للمســتخدم لتــدارك :العمــل

مهــل مفــتش ، فیُ 2أشــهر 3اإلنــذار بــین یــوم واحــد وجــل أیتــراوح  حیــثالخطــأ  جســامةحســب 

العمــل  المســتخدم یــوم واحــد فــي حالــة عــدم تمكــین طبیــب العمــل مــن الــدخول بحریــة إلــى 

أو األمــــاكن المخصصــــة لراحــــة العمــــال، أو فــــي حالــــة عــــدم إلتــــزام الهیئــــة  ،أمــــاكن العمــــل

مـــن  36و 26حســـب نـــص المـــادة  ،العمـــل فـــي بعـــض المســـائل طبیـــب أيالمســـتخدمة بـــر 

دنـــــى أشـــــهر كحـــــد أ 3مفـــــتش العمـــــل المســـــتخدم فتـــــرة كـــــذلك مهـــــل ، ویُ 120-93القـــــانون 

حســـب  ،ســـتحداث مصـــلحة لطـــب العمـــل والتكفـــل بتجهیزاتهـــا ووســـائلها البشـــریة والمادیـــةإل

هـــال إم أیضـــاً  العمـــل ، ویمكـــن مفـــتش120-93مـــن القـــانون  11و 9و 4و2نـــص المـــواد 

القواعــد العامــة للحمایــة التــي تطبــق علــى حتــرام إ أیــام وشــهر واحــد لعــدم 5المســتخدم مهلــة 

 67لمـادة حسـب الحـاالت المنصـوص علیهـا فـي ا ،حفظ الصحة واألمن فـي أمـاكن العمـل

 .053-91المرسوم التنفیذي رقم من 

  .ش العملالتصرف في محاضر مفتِّ : البند الثاني

وى العمومیـة عـن طریـق المحاضـر الثَّبوتیـة التـي یحررهـا والتـي یتصل مفِّـتش العمـل بالـدع 

المـؤرخ فـي  155-66من األمر رقم  18/03یتم تبلیغها لوكیل الجمهوریة حسب نص المادة 

المحاضــر الخاصــة بالمخالفــات واألوراق المرفقــة  وترســل"  التــي تــنص 1966یونیــو ســنة  08

ویجــب أن ینــوه فــي تلــك المحاضــر عــن  .وكیــل الجمهوریــة لــدى المحكمــة المختصــة إلــىبهــا 

، وعنــد إرســال هــذه المحاضــر إلــى النیابــة العامــة "صــفة الضــبط القضــائي الخاصــة بمحرریهــا

                                                           
  .85ص ،المرجع السابقجهل محمد، 1
 المتعلـق بتنظـیم طـب العمـل، جریـدة الرسـمیة 1993مـاي  15المـؤرخ فـي  120-93رقـم من المرسـوم التنفیـذي  39ة الماد2

  .19/05/1993مؤرخة في ، ال33عددال للجمهوریة الجزائریة،
المتعلــق بالقواعــد العامــة للحمایــة التــي تطبــق  1991ینــایر  19المــؤرخ فــي  05-91المرســوم التنفیــذي رقــم مــن  67المــادة 3

  .23/01/1991مؤرخة في ، ال04عددال، للجمهوریة الجزائریة العمل، الجریدة الرسمیة أماكنعلى حفظ الصحة واألمن في 
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المتمثلـــــة فـــــي وكیـــــل الجمهوریـــــة المخـــــتص إقلیمیـــــًا حیـــــث یتضـــــمن محضـــــر المخالفـــــة جمیـــــع 

ة المرتكبــة الهویــة الكاملــة للمســتخدم وصــفته وكــذا طبیعــة المخالفــ"المعلومــات  الــذي یبــین فیــه 

والنصوص القانونیة المنتهكة مـع بیـان هویـة العمَّـال المعنیـین بالمخالفـة إن كـانوا محـددین  أو 

ــال المؤسســة الُمســتخِدمة إضــافة إلــى  عــدم تحدیــد هــویتهم إن كانــت المخالفــة تعنــي جمیــع عمَّ

تـي اتٌّخـذت ضـد تحدید الزیارات السابقة للمفتِّشین إلى المؤسسة وبیان جمیع التدابیر السـابقة ال

وتحدیـد  القانونیة للمخالفـات محـل المتبعـةالمستخدم دون أي نتیجة إلى جانب بیان النصوص 

العقوبات المقررة لذلك ویتم تحریر المحضر باللغة العربیـة بأسـلوب واضـح ودقیـق وغیـر مـبهم 

ذا وفـــي األخیـــر یوقـــع مفـــتِّش العمـــل علـــى هـــذا المحضـــر ویخـــتم بخـــاتم المفتشـــیَّة ویؤرخـــه، وهـــ

  .1"لحساب آجال التقادم للدعوى العمومیة

مـًال بخاصـیة تحریك  أو حفظ الدعوى العمومیة عإذن یمارس وكیل الجمهوریة صالحیاته ب

مــــن وكیــــل  افتتــــاحيفتحریــــك الــــدعوى العمومیــــة یكــــون بتقــــدیم طلــــب  المالئمــــة التــــي تمیزهــــا،

شــخص معلــوم أو  قاضــي التحقیــق حــول التحقیــق فــي مالبســات الجریمــة ضــد إلــىالجمهوریــة 

بینمـا فـي الجنایـات  الجـنح جوازیـاً  فـيو اختیاریـًا المخالفـات مـواد فیكـون التحقیـق فـي  ،2مجهول

،  وبما أن مخالفات قانون العمل هي مجرد مخالفات واضحة  غیـر معقـدة ال تحتـاج 3 وجوبیاً 

المحكمـة  إلى تحقیـق،  یقـوم وكیـل الجمهوریـة بتوجیـه اسـتدعاء مباشـر للمسـتخدم بـالمثول أمـام

  .4رتكبت بها المخالفةاالتي الجنح والمخالفات التي یوجد بها مقر المؤسسة 

المسؤولیة الجزائیـة للمسـتخدم عـن تشـغیل األطفـال والجـزاءات المترتبـة عـن : الفرع الثاني 

  .ذلك

، والجــزاءات المقــررة علــى )البنــد األول( تناول فــي هــذا الفــرع مفهــوم المســؤولیة الجزائیــةأســ

  ).البند الثاني( لمعنوي في التشریع الجزائريالشخص ا

  

                                                           
  .140ص المرجع السابق،بنیزة جمال،   1
  .155- 66 األمر رقممن  67المادة 2
  .األمرنفس من  66المادة 3
  .األمرنفس  من  329المادة 4
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  .مفهوم المسؤولیة الجزائیة: البند األول

 1"حالـة الشـخص الـذي ارتكـب أمـرًا أو فعـًال یسـتوجب مؤاخذتـه" الفقـه تعرف المسؤولیة فـي 

وتختلــف هــذه  المســؤولیة بحســب مصــدرها، فقــد تكــون معنویــة أي ماســة بقاعــدة أخالقیــة وقــد 

ماســـة بحقــــوق اآلخـــرین وینجــــر عـــن المســــؤولیة القانونیـــة مســــؤولیة جنائیــــة  تكـــون قانونیــــة أي

ومسؤولیة مدنیة فالجنائیة توجـب توقیـع عقوبـة جزائیـة ضـد الشـخص المسـؤول قصـد إصـالحه 

المســؤولیة (والمدنیــة توجــب تعــویض عــن الضــرر النــاجم عــن اإلخــالل بــااللتزام مصــدره العقــد 

، وســأركز علــى المســؤولیة الجزائیــة التــي یعرفهــا 2)صــیریةالمســؤولیة التق(أو القــانون ) العقدیــة

 رتكابــه فعــالً اتحقــق أهلیــة الشــخص التــي تجعلــه یتحمــل العقوبــة المقــررة نتیجــة  "بأنهــا الــبعض 

ـــانون أو تـــرك فعـــالً انهـــى عـــن  ـــه الق ـــه رتكاب ـــانون بإتیان ـــل مجموعـــة مـــن  ،أمـــر الق ـــة تمث واألهلی

لكـي تنسـب الواقعـة إلیـه بوصـفه فـاعًال عـن إدراك العوامل النفسیة الالزم توافرهـا فـي الشـخص 

  ".3وٕارادة

صـالحیة الشـخص  لتحمـل الجـزاء الجنـائي "ویعرفها البعض اآلخر المسؤولیة الجنائیة بأنهـا

  ."4الناشئ عما یرتكبه من جرائم

 تؤكـد بـأن المسـؤولیة هـي تحمـل الشـخص نتیجـة أفعالـه بأنها التعاریف السابقةونخلص من 

 نهـــا تســـبب ضـــررأیجابیـــة المهـــم إكانـــت هـــذه األفعـــال ســـلبیة أو  قـــانون ســـواءٌ رمهـــا الالتـــي یج

 معنــوي أو مــادي ، لكــن حتــى ینســب هــذا الفعــل إلــى الشــخص یجــب أن یتمتــع هــذا الشــخص 

باألهلیة  التي تؤهله لتحمل نتیجة أفعاله والتي ُتحـّدُد فـي العـادة بالسـن، فالسـن المحـدد لتحمـل 

العمومیـــة  تحریـــك الــدعوى  فضــًال أنســـنة،  18ي الجزائـــري هــو المســؤولیة فــي القـــانون الجنــائ

                                                           
، مشار 1، ص1992ول، الطبعة الخامسة، مصر الجدیدة، سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء األ 1

  .53 كیفي مغدید قادر، المرجع السابق، صإلیه عند 
  .54- 53، صالمرجع نفسه2
  .88ص ،المرجع السابق مام،إهالة محمد 3
 لمنوفیةاإلسالمیة، مطابع جامعة احمدي رجب عطیة ، المسئولیة الجنائیة للطفل في تشریعات الدول العربیة و الشریعة 4

  .50 ، ص)ن .ت. د(،)ن .ب .د(
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هــي الوســیلة القانونیــة لتطبیــق القصــاص علــى الجــاني الــذي یتحمــل المســؤولیة  الجنائیــة عــن 

   .الفعل المجرم

وتبعـــًا لـــذلك إن تحدیــــد المســـؤولیة الجزائیـــة فــــي عالقـــات العمـــل یقــــوم علـــى أســـاس تحمــــل 

خروجــــًا عــــن القواعــــد العامــــة التــــي تقــــوم علــــى قاعــــدة  المســــتخدم لتلــــك المســــؤولیة وهــــذا یعــــد

حــد طرفــي عالقــة ألتــزام ا"هــيالمســؤولیة الجزائیــة فــي عالقــات العمــل ، ف1الشخصــیة والشــرعیة

العمـــل مســـتخدم، أو عامـــل، أو شـــخص آخـــر غیرهمـــا بتحمـــل نتیجـــة خرقـــه لقواعـــد العمـــل فـــي 

األطــــراف فــــي ل العمــــل المســــؤولیة الجزائیــــة فــــي مجــــا ، ومــــن هنــــا تنطلــــق"2حالــــة ثبــــوت ذلــــك

تحملــه لمســؤولیاته، عــن  ة كــل منهمــامســؤولی عنــه تنجــرالتــي التعاقدیـة بــین المســتخدم والعامــل 

إال أن المشرع الجزائري قد وضع المسؤولیة كاملـة وبصـفة شخصـیة ومباشـرة علـى المسـتخدم، 

أو عــن إذ أنــه یشــرف علــى عملیــة التنظــیم واإلدارة بصــفة مباشــرة أو عــن طریــق اإلنابــة عنــه 

  :طریق المسیرین ومن هنا سأبحث في مسؤولیة كل من المستخدم الطبیعي والمعنوي

  .الطبیعي مسؤولیة الجزائیة للمستخدم: أوالً 

بمـــا أن عالقـــة العمـــل هـــي التـــي تـــربط بـــین طرفـــي العقـــد المســـتخدم والعامـــل، بحیـــث أن   

ؤولیة الجزائیــة فــي العامــل هــو الطــرف الضــعیف فــي هــذه العالقــة فــإن المشــرع قــد أســند المســ

مجــال العمــل إلــى المســتخدم، وهنــا األمــر یتعلــق بالمســیر الــذي یتحمــل كامــل المســؤولیة ســواء 

في حالة تهاونه، أو عدم مراعاته لقواعد الوقایة الصحیة واألمن وطب العمل بصـفة شخصـیة 

ــال، فإنــه یتعــرض إلــى المســاءلة، وهــذا یعــد إلــزام مــن ال ولــو كــان مشــرع علــى متســببًا فیهــا العمَّ

فـــي فـــرض احتـــرام قواعـــد الوقایـــة الصـــحیة واألمـــن وطـــب العمـــل بكافـــة اإلجـــراءات   3المســـیر

                                                           
  .46، المرجع السابق، ص مرخوص فاطمة1

  .94جهل محمد، المرجع السابق، ص2
المدیر العام والوكیل (المسیر األجیر الرئیسي- : یعتبر مسیر المؤسسة قصد تطبیق هذا المرسوم كل من " ویقصد بالمسیر3

مجلس إدارة أو مجلس (موال تربطها عالقة عمل بجهاز اإلدارة ألي شركة ذات رؤؤس أ) أو أي مسیر أجیر رئیسي آخر

إطارات المدیریة الذین یساعدون المسیر األجیر الرئیسي للشركة  -.للشركة المذكورة) مراقبة أو أي جهاز إداري آخر

لنظام المتعلق با 1990سبتمبر سنة  29المؤرخ في  290- 90من مرسوم تنفیذي رقم  02المادة  :، انظر."المذكورة

مؤرخة في  ،42عددال، للجمهوریة الجزائریة الخاص بعالقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات، الجریدة الرسمیة

03/10/1990.  
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المقررة لذلك، ویبرأ هذا المسیر من تحمـل المسـؤولیة إذا اثبـت أن العامـل كـان متسـببًا ومتعمـد 

  .1في إرتكاب هذه المخالفة

قواعد الوقایة والصـحة واألمـن  باحترام المستخدم قد ألزموما تجدر اإلشارة إلیه أن المشرع  

  .2وطب العمل، تحت طائلة تعرضه للمساءلة الشخصیة

ـــي  ـــى عملیت ـــك للمؤسســـة والـــذي یشـــرف عل إن مســـؤولیة مـــدیر المؤسســـة إذا كـــان هـــو المال

، فقــــد یعهــــد مالــــك أو رئــــیس المؤسســــة مهمــــة تســــییر 3التنظــــیم واإلدارة ال یطــــرح أي إشــــكالیة

مسـؤوًال عـن تحمـل  4وفي هذه الحالة یصبح المفـوض  ،مساعدیهمؤسسته لشخص یفوضه أو 

تبعة المسؤولیة الجزائیة حتـى لـو كـان هنـاك خرقـًا لقواعـد العمـل فـي المؤسسـة وعلـى الُمفَـِوض 

حتــــى یتبــــرأ مــــن  الُمَفــــَوُض أن یثبــــت أمــــام القضــــاء أنــــه قــــد فــــوض صــــالحیاته وســــلطاته إلــــى 

فــویض فــي مســألة حــوادث العمــل ومــا وقــد أجــاز االجتهــاد القضــائي الت،  5المســؤولیة الجزائیــة

یترتب عنها  ومخالفات األنظمة المتعلقة بالصحة وسالمة العمَّال حیـث یعفـى صـاحب العمـل 

تحدیــد العالقــة التــي تــربط  ، وفــي6مــن المســؤولیة الجزائیــة عــن تحمــل جــرائم ارتكبهــا مســتخدمیه

وس األمـوال یحـدد بعقـد بین المسیر األجیر الرئیسي بجهاز اإلدارة  كما فـي الشـركات ذات رؤ 

بــین المســیر وجهــاز اإلدارة لتلــك الشــركة  الــذي یحــدد مــن خاللــه حقــوق والتزامــات والســلطات 

  . 7الممنوحة للمسیر

                                                           
  .07-88قانون رقم من  36المادة 1
  .قانوننفس ال من 35 المادة2

  .100 جهل محمد، المرجع السابق، ص3
و فـــي نـــوع مـــن أمـــن اختصاصـــه ســـواء فـــي مســـالة معینـــة التفـــویض هـــو أن  یعهـــد صـــاحب االختصـــاص بممارســـة جانـــب 4

المرجـــع مرخـــوص فاطمـــة، : انظـــرویتضـــمن التفـــویض شـــروط شـــكلیة وموضـــوعیة كالكتابـــة مـــثًال،   آخـــرالمســـائل الـــى فـــرد 

  .45، صالسابق
  .103ص ،المرجع السابقجهل محمد، 5
  .45، صالمرجع السابقمرخوص فاطمة، نقًال عن  6
المتعلــق بالنظــام الخــاص بعالقــات  1990ســبتمبر ســنة  29المــؤرخ فــي  290-90نفیــذي رقــم تالمرســوم المــن  02المــادة 7

   .العمل الخاصة بمسیري المؤسسات
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وقــد حــدد الفقهــاء معیــارین للتفرقــة بــین رئــیس المؤسســة الــذي  یتمثــل فــي المعیــار القــانوني 

المؤسســة المســتخدمة، فالمؤسســة ، فالمعیــار القــانوني یختلــف بــاختالف نــوع 1والمعیــار الفعلــي

المسیرة أو المملوكة لشـخص طبیعـي الـذي یشـرف علـى عملتـي التنظـیم واإلدارة یكـون مسـؤوًال 

، أمـا المعیـار الفعلـي فهـذا 2جزائیًا، أما في المؤسسات األخرى فیختلف حسب طبیعة المؤسسة

لسـلطة الفعلیـة فـي متروك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الـذي یبنیـه علـى كـل مـن یملـك ا

  .3التسییر یكون مسؤوًال جزائیًا بصفته شخص طبیعي

ومــن هــذه المعیــاریین الســابقین نقــول أن المشــرع الجزائــري لــم ُیبــین المســؤولیة الجزائیــة علــى 

یة المســؤولأحــد هــذین المعیــارین، بــل ذهــب إلــى تحمیــل الشــخص الــذي یحــرر ضــده المحضــر 

ة یكـــــون المســـــؤول جزائیـــــًا غالبـــــًا مـــــدیر المؤسســـــة؛ أي ،  وفـــــي التطبیقـــــات المیدانیـــــ4الجزائیـــــة

  . الشخص الذي ُدون إسمه في وثیقة السجل التجاري

  .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: ثانیاً 

 عتبــاره فــرداً امــن المســلم بــه أن الشــخص الطبیعــي هــو الــذي یتحمــل المســؤولیة الجزائیــة ب 

ك في قـانون العقوبـات أو فـي قـانون العمـل، لكـن وبالتالي تطبق جمیع األحكام القانونیة في ذل

مــع ظهــور فكــرة الدولــة والمؤسســات ظهــر مــا یســمى بالشخصــیة المعنویــة ومــن ثــم المســؤولیة 

  .الجزائیة لألشخاص المعنویة

فالمشـــــرع الجزائـــــري علـــــى غـــــرار التشـــــریعات المقارنـــــة إعتـــــرف بفكـــــرة المســـــؤولیة الجزائیـــــة 

" مكــــرر  51قــــانون العقوبــــات حیـــث تــــنص المــــادة لألشـــخاص المعنویــــة، وهــــذا مــــا جـــاء فــــي 

                                                           
  .100 ص ،المرجع السابقجهل محمد ، 1
مؤسســة ذات المســؤولیة المحــدودة ذات الشــخص الوحیــد فالشــخص المســیر لهــذه المؤسســة یكــون مســؤوال جزائیــا أمــا إذا فال 2

ولون جزائیــا، أمــا فــي شــركات التضــامن فجمیــع الشــركاء ملزمــون بتحمــل ؤ رین ولــم یحــددوا ســلطاتهم فجمــیعهم مســتعــدد المســی

مسـؤولیاتهم الجزائیـة ، أمـا فـي شـركة المســاهمة التـي تتشـكل مـن رؤوس أمـوال الشــركاء فـإن رئـیس مجلـس اإلدارة الـذي یقــوم 

أســندت مهمــة المتابعــة لتطبیــق أحكــام قــانون العمــل لشــخص مــن ول جزائیــا عــن جــرائم العمــل أمــا إذا ؤ مقــام المــدیر هــو المســ

  .101ص ،المرجع السابقجهل محمد ، : ، انظرمجلس اإلدارة فإن هذا العضو یتحمل المسؤولیة الجزائیة

  .102 ، صنفسهالمرجع 3
  .102، ص المرجع نفسه4



  .اإلقتصاديللطفل من اإلستغالل  إلجرائیةالحمایة ا                                      : الثانيالباب 
 

 

 

233 
 

باســـتثناء الدولــــة والجماعــــات المحلیــــة واألشــــخاص المعنویـــة الخاضــــعة للقــــانون العــــام، یكــــون 

الشخص المعنوي مسؤوًال جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طـرف أجهزتـه أو ممثلیـه 

ئیــة للشــخص المعنــوي ال تمنــع إن المســؤولیة الجزا. الشــرعیین عنــدما یــنص القــانون علــى ذلــك

، إذن فالمشــــرع ."1فــــي نفــــس األفعــــالمســــاءلة الشــــخص الطبیعــــي كفاعــــل أصــــلي أو كشــــریك 

الجزائري قد اقر المسؤولیة الجزائیة على وجه العموم على المؤسسات والهیئات عدا تلـك التـي 

ومجلـس  تنطوي تحت كنف الدولة وهي الدولة المتمثلة في الحكومة والمجلس الشعبي الوطني

والمؤسســـات العمومیـــة الخاضـــعة ) البلـــدیات والوالیـــات( األمـــة والـــوزارات والجماعـــات المحلیـــة 

للقــانون العـــام كالمـــدیریات الممركـــزة وغیـــر الممركـــزة، أمـــا بـــاقي المؤسســـات الخاضـــعة للقـــانون 

  .الخاص  كالمؤسسات التجاریة وغیر التجاریة والمدنیة كالجمعیات تسأل جزائیاً 

ــًا أن یرتكــب الشــخص المعنــوي  ومــن الشــروط التــي تجعــل الشــخص المعنــوي مســؤوًال جزائی

مــن طــرف األشــخاص الطبیعیــة المســیرة الــذین لهــم ســلطة التنظــیم  2جریمــة لحســابه ومصــلحته

العمــل  وبتطبیــق هــذه الشــروط فــي قــانون ،أو عــن طریــق وســائله المادیــة ،واإلدارة لهــذا المرفــق

منهـــا بتـــوفیر الوقایـــة  مـــا تعلـــق خاصـــةهـــذه الجـــرائم  فـــإن الشـــخص المعنـــوي یعـــد مســـؤوًال عـــن

  .الصحیة واألمن وطب العمل في هذه المؤسسات

سـم ولحسـاب الشـخص المعنـوي فقـد عبـرت إوبما أن الشخص الطبیعي هو الذي یتصـرف ب

عـن مسـؤولیة الشـخص الطبیعـي فـي تحملـه للمسـؤولیة الجزائیـة  ج.ع.مـن ق مكـرر 51المادة 

  . في ارتكاب الجریمة ًا أو شریكاً  أصلیعتباره  فاعًال إب

مســؤوًال جنائیــًا عــن كــل الجــرائم  التــي تقــع  أمــا المشــرع المصــري، یعتبــر الشــخص المعنــوي

بواســطة  أحــد أجهزتــه أو ممثلیــه أو حتــى العــاملین لدیــه؛ أي یمكــن مســألة الشــخص المعنــوي 

                                                           
، المـــؤرخ فـــي 156-66رقــمألمـــر ا،  یعــدل ویـــتمم 10/11/2004المــؤرخ فـــي  15-04القـــانون رقـــم  مــن مكـــرر51المــادة 1

ــــــانون 08/06/1966 ــــــذي یتضــــــمن ق ــــــة الجزائریــــــة، العــــــدد العقوبــــــات،م، ال ــــــدة رســــــمیة للجمهوری ، المؤرخــــــة فــــــي 71الجری

10/11/2004.  

و أو مسـتقبلیة ، مباشـرة أو معنویـة ، حالـة  أرتكـاب الجریمـة مادیـة اتكون مصلحة الشخص المعنوي التـي تعـود علیـه مـن  2

مكتبــة الوفــاء القانونیــة  مبــروك بوخزنــة، المســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي فــي التشــریع الجزائــري،: ظــرغیــر مباشــرة، ان

  .201، ص 2010اإلسكندریة، 
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كــان موظفــًا  عــن جــرائم التــدلیس والغــش التــي ُترتكــُب مــن أي شــخص طبیعــي یعمــل لدیــه ولــو

  .    1بسیطاً 

  . المقررة على الشخص المعنوي في التشریع الجزائري الجزاءات :البند الثاني

سأقتصــر فــي هــذه الجزئیــة التطــرق إلــى الجــزاءات الموقعــة علــى المســتخدم المعنــوي، حیــث 

ل أن الجــزاءات المقــررة علــى المســتخدم الطبیعــي قــد تمــت اإلشــارة إلیهــا وهــذا وفقــًا لقــانون العمــ

  .وقانون العقوبات

تتـراوح العقوبـات المقـررة فـي قـانون العمـل بـین المخالفـات والجـنح فمعظـم :  قانون العمل: أوالً 

الغرامـــات تكـــون مقرونـــة بـــالحبس أو تكـــون الوقـــائع تمـــس بالنظـــام االجتمـــاعي أو أنهـــا تشـــكل 

ود، وكــذلك ومــا یمیــز العقوبــات فــي قــانون العمــل أنهــا تتمیــز بالتشــدید فــي حالــة العــ 2خطــورة

 بحسب عـدد المخالفـات، وكـذا یمكـن أن یوضـع حـدا للـدعوى الجنائیـة المباشـرة ضـد المسـتخدم

عن طریق تقدیم غرامة صلح  تساوي الحد األدنى للغرامـة المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون 

كـذا إجـراءات الوسـاطة التـي تضـع و ، 3وهذه الغرامة ال تنفي طابع العود فـي المخالفـة المتكـررة

   .024-15مر رقم األألي متابعة جزائیة حسب  حد

یتمثـــل الجـــزاء المقـــرر علـــى الشـــخص المعنـــوي فـــي مـــواد الجنایـــات : قـــانون العقوبـــات: ثانیـــاً 

  :والجنح حسب ما نص علیه قانون العقوبات في التشریع الجزائري في

شـخص مـرات الحـد األقصـى المقـررة لل) 05(إلـى خمـس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة -1"

  .الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

  :واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة اآلتیة-2

                                                           
1
  .208ص  مبروك بوخزنة ، المرجع السابق، 

  .140 ، صالسابق، المرجع جهل محمد2
  .11-90قانون رقم من  155المادة 3

-66األمر رقـمیعدل ویتمم  ،2015یولیو 23مؤرخ في  02-15رقم  األمر من 2مكرر37، 1مكرر 37مكرر، 37المادة 4

ــــي 155 ــــة،08/06/1966، المــــؤرخ ف ــــانون اإلجــــراءات الجزائی ــــة الجزائری جریــــدة الرســــمیة م، الــــذي یتضــــمن ق ـــــللجمهوری  ةــ

  .2015یولیو  23الصادرة بتاریخ  ،40عددال
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  حل الشخص المعنوي،-

  سنوات،) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس -

  سنوات،) 05(اإلقصاء من الصفقات العمومیة لمدة ال تتجاوز خمس -

ــة نشــاط أو- عــدة أنشــطة مهنیــة أو اجتماعیــة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر  المنــع مــن مزاول

  سنوات،) 05(نهائیا أو لمدة ال تتجاوز خمس 

  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها،-

  نشر وتعلیق حكم اإلدانة،-

ســنوات وتنصــب الحراســة علــى ) 5(الوضــع تحــت الحراســة القضــائیة لمــدة ال تتجــاوز خمــس -

  ."1ة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتهممارس

الغرامـــة  التـــي : "أمـــا العقوبـــات المقـــررة علـــى الشـــخص المعنـــوي فـــي المخالفـــات تتمثـــل فـــي

مــرات الحــد األقصــى للغرامــة المقــررة للشــخص ) 05(إلــى خمــس ) 1(تســاوي مــن مــرة واحــدة 

كمـــا یمكـــن الحكـــم بمصـــادرة الشـــيء الـــذي . مـــةالطبیعـــي فـــي القـــانون الـــذي یعاقـــب علـــى الجری

  ."2ُأستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

أمـــا فـــي حالـــة عـــدم نـــص المشـــرع علـــى عقوبـــة الغرامـــة لألشـــخاص الطبیعیـــین فـــي مجـــال 

  :الجنایات والجنح وقامت على إثرها المسؤولیة الجزائیة فإن العقوبة المالیة تتراوح في

  الجنایة معاقًبا علیها باإلعدام أو بالسجن المؤبد،دج عندما تكون  2000.000-"

  دج عندما تكون الجنایة معاقًبا علیها بالسجن المؤقت، 1000.000-

  .3"دج بالنسبة للجنحة500.000-

                                                           
ـــم مكـــرر مـــن  18 المـــادة1 ـــانون رق ـــتمم  20/12/2006مـــؤرخ فـــي  23-06الق ، المـــؤرخ فـــي 156-66األمـــر رقـــمیعـــدل وی

، المؤرخــــــة فــــــي 84، الجریــــــدة الرســــــمیة للجمهوریــــــة الجزائریــــــة، العــــــددم، الــــــذي یتضــــــمن قــــــانون العقوبــــــات08/06/1966

24/12/2006.  
  .156-66 األمر رقممن  1مكرر 18المادة 2
   .23-06القانون رقم  من 2مكرر 18 المادة3
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وبـالعودة إلــى مسـؤولیة الشــخص الطبیعــي المسـیر والمتصــرف بإســم الشـخص المعنــوي فــإن 

ســـنوات وبغرامـــة مـــن ) 05(خمـــس  إلـــى) 01(الشـــخص الطبیعـــي یعاقـــب  بـــالحبس مـــن ســـنة 

دج عندما یخرق الشخص الطبیعي االلتزامات المترتبـة علـى  500.000دج إلى  100.000

الحكــم القاضــي بعقوبــة الشــخص المعنــوي بواحــدة أو أكثــر مــن العقوبــات التكمیلیــة المنصــوص 

ســؤولیة مكــرر المشـار إلیهـا، ویمكــن فـي نفـس الســیاق التصـریح بقیـام الم 18علیهـا فـي المـادة 

الجزائیــة علــى الشــخص المعنــوي عنــد إختــراق الشــخص الطبیعــي االلتزامــات المترتبــة المشــار 

إلیهــا أعــاله، وفــي هــذا یتعــرض الشــخص المعنــوي  إلــى نفــس العقوبــات المقــررة فــي المـــــــــادة  

  .  1مكرر على حسب الكیفیات 18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .23-06نون رقم القا من 3مكرر 18المادة 1
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  .الحمایة اإلجرائیة دور الرقابة الداخلیة في تجسید: المبحث الثاني

تشـریع العمـل والتنظیمـات المكملـة لـه مـن فـي المشرع الجزائري هـذه الرقابـة الداخلیـة  مارس

أكثــر  اً وقائیــ اً جـان دور هــذه اللِّ تلعــب حیـث  ،1خـالل تنصــیب اللجـان المتواجــدة فــي مكـان العمــل

  ر فروعهــاممــا هــو رقــابي فــي مجــال الوقایــة الصــحیة واألمــن داخــل المؤسســة الواحــدة أو عبــ

ـــتتشـــكل هـــذه اللِّ و  ـــین العمَّ ـــة المســـتخدمة إلضـــفاء طـــابع جـــان مناصـــفة ب ـــین الهیئ ال أنفســـهم وب

 تحقق بالتفاعلخاصة أن مهمة الوقایة الصحیة واألمن ت ،الشفافیة والتشاركیة في صنع القرار

لجنـــة المشـــاركة، أجهـــزة الوقایـــة : بـــین جمیـــع أطـــراف عالقـــات العمـــل، ومـــن أهـــم هـــذه اللجـــان

ـــة  مـــارُس تُ صـــحیة واألمـــن، وقـــد ال تخصصـــه  طبیـــب العمـــل فـــي مجـــال مـــن طـــرف هـــذه الرقاب

ـــوط ب ـــاب الخـــامس طـــب العمـــل، المن ـــة فـــي الب بینمـــا المشـــرع المصـــري فقـــد حصـــر هـــذه الرقاب

التفتیش في مجال السالمة والصحة المهنیة وبیئة العمـل مـن قـانون العمـل المصـري والقـرارات 

) المطلـــب األول(أعالج فحـــوى هـــذه الرقابـــة فـــي طـــب العمـــل ، وعلیـــه ســـالوزاریـــة المنظمـــة لهـــا

    .)المطلب الثاني(واللِّجان الداخلیة 

   .طب العمل: المطلب األول

أدركت التشریعات أن معیار السن لیس هو المعیار الوحید في تحدید عمالة األطفـال، فـي  

طفـال فـي أعمـال حین أن هنالك معاییر أخرى تضبط إستغالل األطفال من ضمنها تشغیل األ

، مـن 2خطیرة، أو في ظروف صحیة خطیرة على الصحة النفسیة والبدنیة واألخالقیة لألطفـال

هنا أوكل المشرع مراقبة هذا األمر لطبیب العمل تحت رقابة وسلطة مفتش العمل، وقـد دعـت 

 1919منظمــة العمــل الدولیــة فــي إطــار اهتمامهــا بتفتــیش العمــل فــي الخــدمات الصــحیة ســنة 

كل دولة عضو في منظمـة العمـل : " صیة إنشاء خدمات صحیة حكومیة، حیث نصت أنبتو 

یكفــل تفتیشــًا فعــاًال  بعــد نظامــاً فــي أقــرب وقــت ممكــن، إن لــم تكــن قــد فعلــت  الدولیــة بــأن تنشــئ
                                                           

  .74ص ،المرجع السابق ،جهل محمد1

تشــیر دراســات أن األطفــال العــاملین هــم أكثــر تعرضــًا إلصــابات  حــوادث العمــل مــن غیــرهم العــاملین، وهــذه اإلصــابات قــد  2

تئـاب تؤدي الى اإلعاقة التي تقلل من إنتاجیة الرجل في المجتمع، أو إلى مضاعفات أخـرى سـیما النفسـیة مثـل الخـوف واالك

  :ومضاعفاته، انظر
 Hasan Alwan Baiee and others, Epidemiological Features of Child Labor in Babylon Province During The Year 
2014, Medical Journal of Babylon, University of Babylon, Vol. 12- No. 4, 2015,p 985. 
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ـــال  علـــى المصـــانع، باإلضـــافة إلـــى خدمـــة حكومیـــة تكلـــف بالتحدیـــد بمهمـــة حمایـــة صـــحة العمَّ

، وفـي هـذا الصـدد سـأتناول طـب العمـل طبقـًا 1"وتظل على إتصال  دائم بمكتب العمل الدولي

ـــــــري، )الفـــــــرع األول(للتشـــــــریع الجزائـــــــري           ورقابـــــــة نشـــــــاط طـــــــب العمـــــــل فـــــــي التشـــــــریع الجزائ

  ). الفرع الثاني(

   .طب العمل في التشریع الجزائري: الفرع األول

وهـو بـین التخصصـات التــي  ،مـن فـروع الطـب اً فرعـفـي التشـریع الجزائـري طـب العمـل یعـد 

، الـــذي یحصــل مـــن خاللهـــا علــى شـــهادة فـــي 2تــدرس بعـــد الحصــول علـــى شـــهادة طبیــب عـــام

، ومنـه یخضـع 3سـابه الخـاصالتخصص في طب العمل ومرخص له بممارسة طب العمـل لح

وفـي هـذا الشـأن  ،4المتعلـق بالصـحة 11-18قـانون رقـم  إلـىطب العمل في ممارسة أنشطته 

، وعلـــى 5یمكـــن للـــوزیر الصـــحة أن یكلـــف أطبـــاء عـــامون لممارســـة طـــب العمـــل عنـــد الحاجـــة

م مهــام ونظَّــ، )البنــد األول( لطــب العمــلالمســتخدم إنشــاء مصــلحة  األســاس فقــد ألــزم المشــرع

  ). البند الثاني( یب العمل في ممارسة هذه المهنة في وسط العملطب

  .مصلحة طب العمل: البند األول

أكد قانون الصحة الجزائري على اعتبـار طـب العمـل مـن الواجبـات الملـزم للُمسـتخِدم، بغیـة 

  :تحقیق النشاطات اآلتیة

  الحفاظ على صحة العمَّال وقدرتهم على العمل وترقیتهما،-"

  ظروف ووسط العمل لضمان األمن والصحة في العمل،تحسین  -

                                                           
 لمنظمـة العمـل الدولیـة 1919أكتـوبر  29میـة، المنعقـدة بواشـنطن فـي بشأن إنشـاء خـدمات صـحیة حكو   05التوصیة رقم 1

  .18:00، 23/01/2019: تاریخ االطالع ،www.hrlibrary.umn.edu :جامعة منیسوتا، مكتبة حقوق اإلنسان
  .30 ص ،المرجع السابق جهل محمد ، 2
  .السالف الذكر لق بتنظیم طب العملالمتع 1993ماي  15المؤرخ في  120-93من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 3
  46 عــددال للجمهوریــة الجزائریــة، المتعلــق بالصــحة، جریــدة رســمیة 2018یولیــو ســنة  2المــؤرخ فــي  11-18قــانون رقــم  4

  .2018یولیو  29المؤرخة في 
  .السالف الذكر 07-88من قانون رقم  16المادة 5
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اعتمـــاد نظــــام تنظـــیم للعمــــل یهـــدف إلــــى ترقیـــة منــــاخ إجتمـــاعي مالئــــم وثقافـــة حفــــظ -

  ."1الصحة واألمن والصحة في العمل

المستخدمة وجوبًا بإنشـاء مصـلحة  المؤسسات الجزائري ألزم المشرعوعلى هذا األساس فقد 

هـا علـى مسـتوى المؤسسـة المسـتخدمة، وذلـك طبقـًا لـنص التـي تمـارس مهام تدعى طب العمـل

، وفــي 2المتعلــق بالوقایــة الصــحیة واألمــن وطــب العمــل  88/07مــن قــانون  14و 13المــادة 

حالة تعذر على المستخدم إنشاء مصـلحة طـب العمـل یلزمـه المشـرع باتخـاذ اإلجـراءات اآلتیـة 

  :وهي

  الهیئات على أساس إقلیمي؛ إما المساهمة في إنشاء مصلحة لطب العمل ما بین-"

  إما إبرام اتفاق مع القطاع الصحي وذلك حسب اتفاق نموذجي؛-

فـــــي حالـــــة مـــــا إذا تعـــــذر علـــــى القطـــــاع الصـــــحي االســـــتجابة إلـــــى طلـــــب المؤسســـــة -

المســـتخدمة أو تخلـــى عـــن التزاماتـــه، یتعـــین علـــى هـــذه األخیـــرة أن تبـــرم اتفاقـــًا مـــع أي 

  ."3ؤهل وذلك حسب اتفاق نموذجيهیكل مختص في طب العمل أو أي طبیب م

ویقتــرن إنشــاء مصــلحة لطــب العمــل عنــدما یســاوي أو یفــوق الوقــت الضــروري ألداء طبیــب 

العمــل مهمتــه الشــهریة القانونیــة للعمــل، والمحــددة بســاعة عمــل واحــدة فــي الشــهر لكــل عشــرة 

عـــامًال  15عمـــال یعملـــون فـــي موقـــع شـــدید الخطـــورة، وســـاعة عمـــل واحـــدة فـــي الشـــهر لكـــل 

  .4یعملون في مواقع متوسط الخطورة أو قلیلها

  .مهام طبیب العمل: البند الثاني

  : والتي تتجسد في النقاط اآلتیة ،م المشرع مهام طبیب العمل في وسط العملنظَّ 

  

                                                           
  .11-18رقم من قانون  100 المادة1

  .07-88قانون رقم  من 14و 13المادة 2
  .قانوننفس المن  14لمادة ا3
   .120-93من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02المادة 4
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  .إجراء الفحوصات الطبیة:أوالً 

ـ   والمتمهنـونال تعد الفحوصات الطبیة المهمة األساسیة للطبیب، حیـث یخضـع جمیـع العمَّ

ألجراء للفحوص الطبیة أثناء التوظیف أو الفحوصات الطبیة الدوریة، فضًال عن ذلك یحظـى 

ــ ،المتمهنــون عنایــة طبیــة خاصــة االســتفادة مــن فحــوص  ال علــى حــد الســواء مــنویمكــن للعمَّ

علــى طلــبهم ویتعــین علــى المؤسســة المســتخدمة أن تراعــي رأي طبیــب العمــل فــي  تلقائیــة بنــاءً 

سـة المسـتخدمة ملزمـة عـرض عمالهـا علـى فحـص طبـي دوري مـرة واحـدة وبهـذا فالمؤس ،1ذلك

فـــي الســـنة علـــى األقـــل للتأكـــد مـــن ســـالمتهم وأهلیـــتهم، غیـــر أنـــه یمكـــن أن تجـــرى الفحوصـــات 

 .2"سـنة 18ال الذین تقل أعمـارهم عـن العمَّ -منهمو ال الطبیة مرتین على األقل في السنة للعمَّ 

یــب للتشــغیل علــى فحــص ســریري كامــل وفحــوص الفحــص الطبــي الــذي یجریــه الطب وینصــبُّ 

  :على 3سریریة مالئمة

  .التأكد من سالمة العامل من أي مرض خطیر معدي -

  .التأكد من استعداد العامل صحیًا لشغل المنصب-

اقتراح التعدیالت على منصب العمل التي تمكن العامل من شـغل هـذا المنصـب إن  -

  .أمكن ذلك

إمكانیة إجراء فحـص طبـي جدیـد، أو إسـتدعاء طبیـب  بیان حالة العامل الصحیة من-

  .مختص في بعض الحاالت

بیــــان مناصــــب العمــــل التــــي ال یمكــــن للعامــــل شــــغلها، وكــــذا المناصــــب التــــي یمكنــــه -

  .شغلها

وعلیه إن هدف المشرع من إلزام المستخدم من إجراء فحص طبي سریري كامل هو تمكـین 

مـل الصـحیة مـن خـالل تأهیلـه لشـغل المنصـب المستخدم من وضـع رؤیـة أولیـة عـن حالـة العا

ویعـد الفحـص الطبـي . قبل مباشرة العمل، وكذا تفادي المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة للمسـتخدم

                                                           
1
  .  07-88من قانون رقم  17لمادة ا

  .120-93من المرسوم التنفیذي رقم  16و 15مادة ال2
  .نفس المرسوم التنفیذيمن  13مادة ال3
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الـذي یجریـه الطبیـب بصـفة تكمیلیـة أو بمشــاركة طبیـب أخصـائي إلـى تحدیـد األهلیـة الصــحیة 

 .1هنیة ذات الطابع المهنيلمنصب العمل، وكذا اكتشاف األمراض المعدیة، واألمراض الم

  .مستشار الهیئة المستخدمة: ثانیاً 

ته فــي الهیئــات المتعلقــة بحفــظ كمشــارك ،هنالــك مهــام أخــرى تــدخل فــي صــالحیات الطبیــب 

وطبیـــب العمـــل هـــو مستشـــار الهیئـــة المســـتخدمة فـــي المســـائل  2الصـــحة واألمـــن وطـــب العمـــل

  : 3اآلتیة

  مستخدمة؛تحسین ظروف الحیاة والعمل في الهیئة ال-"

  النظافة العامة في أماكن العمل؛-

  نظافة مصالح اإلطعام ومراكز االستقبال وأماكن الحیاة؛-

  مع البنیة الجسمیة البشریة؛ تآئرهتكییف مناصب العمل وتقنیاته و و -

ــال مــن األضــرار الســیما اســتعمال المــواد الخطــرة وٕاخطــار حــوادث العمــل - حمایــة العمَّ

  واألمراض المهنیة؛

  ."د المستخدمین في میادین الصحة والنظافة واألمن في وسط العملإرشا-

طبیعــــة المــــواد " وفــــي هــــذا الســــیاق تلتــــزم الهیئــــة المســــتخدمة بــــإطالع طبیــــب العمــــل علــــى

المســتعلمة وتركیباتهــا وكیفیــة اســتعمالها والمناصــب التــي تعــالج فیهــا هــذه المــواد، وكــذا إدخــال 

، وفـي هـذا یكیـف طبیـب العمـل "4والتحالیـل المنجـزة أسالیب عمل جدیدة ونتائج كل اإلجراءات

الوقت الكافي لمراقبة وسط العمل في الهیئة المسـتخدمة، وفـي هـذا یتمتـع طبیـب العمـل بحریـة 

  .   5الدخول إلى أماكن العمل واألماكن المخصصة لراحة العمَّال

  

                                                           
  .لذكرالسالف ا 120-93المرسوم التنفیذي رقم  19المادة 1
  .التنفیذي المرسومنفس من  21المادة 2
  .نفس المرسوم التنفیذي من 22 المادة3

  .المرسوم التنفیذي نفس من 24المادة 4
  .المرسوم التنفیذينفس  من 26و 25لمادة ا5
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  .التصریح باألمراض المهنیة أو ذات الطابع المهني: ثالثاً 

ــالتوازي مــع الــدور الوقــائي الــذي یقــوم بــه  یلتــزم طبیــب  صــریح بــاألمراض التَّ  إلــىالعمــل  ب

تصـال مـع الهیاكـل الصـحیة الال باومتابعتـه للعمَّـ المنتقـلوكذا التكفل بالعالج  ،الالمهنیة للعمَّ 

    .1األخرى

  .تحریر الوثائق اإلداریة: رابعاً 

  : ةیبعض األعمال المكتبجاز بإناألعمال المیدانیة  إلىضافة باإلطبیب العمل  لتزمی 

 .السنوي لألنشطة الطبیة المنجزة التقریر تحریر " -

  . إعداد اإلحصائیات عن الحالة الصحیة للعمَّال الذین لهم ارتباط بوسط العمل -

   ؛الملف الطبي الفردي -

  ؛بطاقة الفحص الطبي الفردي  -

حـــــوص ســـــجل النشـــــاط الیـــــومي وفحـــــوص التشـــــغیل والفحـــــوص الدوریـــــة والتلقائیـــــة وف -

   ؛االستئناف

  ؛خاص بالمناصب المعرضة لألخطارالسجل ال -

  ؛سجل التلقیحات في وسط العمل -

  ؛سجل األمراض المهنیة -

 "2سجل فحوص الورشات -

   .رقابة نشاط طب العمل في التشریع الجزائري: الفرع الثاني

 )البنــد األول(یخضــع طــب العمــل إلــى نــوعین مــن الرقابــة، رقابــة مــن طــرف مفــتِّش العمــل 

  ).البند الثاني( المصالح الصحیة المختصةقابة من طرف ر و 

  

  

                                                           
  .السالف الذكر 120- 93المرسوم التنفیذي رقم من  27المادة 1
  .المرسوم التنفیذينفس من  37و 29ة الماد2
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   .رقابة مفتش العمل: األولالبند 

، وعنـد 1یشرف مفتش العمل على رقابة تطبیق التشریع فـي مجـال الوقایـة الصـحیة واألمـن 

معاینـة مفــتِّش العمــل المخالفــة یعــذر مســؤول المؤسسـة المســتخدمة ویلزمــه بأجــل محــّدد لتــدارك 

مفـرط  شعار مفتش العمل في حالة تهاونإوفي هذا الشأن یمكن طبیب العمل ، 2فةتلك المخال

. 3إخطارهــا بــذلك بــالرغم مــنالهیئــة المســتخدمة اإلجــراءات المناســبة لــم تتخــذ بشــأنه  أو خطــر

وعــالوة علــى ذلــك فقــد ألــزم المشــرع  الهیئــة المســتخدمة بالتقییــد بــآراء طبیــب العمــل فــي النقــاط 

  :اآلتیة

  الطبیة، القرارت "-

  تطبیق التشریع المتعلق بالمناصب المخصصة للمعوقین،-

  التبدیل في المناصب بسبب إصابة صحة العامل، -

  . تحسین ظروف العمل-

وٕاذا لـــــم تؤخـــــذ أراء الطبیـــــب العمـــــل بعـــــین االعتبـــــار أمكنـــــه أن یخطـــــر مفـــــتش العمـــــل 

الرقابـــة المخـــتص إقلیمیـــًا الـــذي یـــدرس الملـــف مـــع الطبیـــب المخـــتص المكلـــف بوظیفـــة 

  ."4والتفتیش

  .رقابة المصالح الصحیة المختصة: البند الثاني

، وتضطلع مهمـة أطبـاء 5أطباء مكلفین بمهمة الرقابة والتفتیشیمارس هذه المهمة الرقابیة  

ـــاء العمـــل وتنســـیقه وتقییمـــه وخاصـــة أن تعـــین هـــؤالء  الرقابـــة والتفتـــیش إلـــى توجیـــه نشـــاط أطب

                                                           
  .07-88من قانون رقم  31ة مادال1
أدنــى قــدره  جــلوأ -2 ،11و 9و 4و 2جــل أدنــى قــدره ثالثــة أشــهر بالنســبة الــى األوامــر المنصــوص علیهــا فــي المــواد أ-21

 ،2 فقـرة 31و 1فقـرة  30و 27و 20و 16و 15و 10و 7و 3شهر واحد بالنسبة الى األوامر المنصوص علیها في المـواد 

 2فقـرة30و25و24و21و19و18و17و14م بالنسبة الى األوامر المنصوص علیهـا فـي المـواد جل أدنى قدره ثمانیة أیاأ- 3

 :انظــر. 36و 26جــل أدنــى قــدره یــوم واحــد بالنســبة لألوامــر المنصــوص علیهــا فــي المــادتین أ-4 ،37و 36و 1 فقــرة 31و

  .120-93من المرسوم التنفیذي رقم  39ة الماد
  .07-88من قانون رقم  32مادة ال3
  .120- 93من المرسوم التنفیذي رقم  36 ةالماد4

  . 07-88من قانون رقم  33مادة ال5
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تفتیش علـى المسـتوى الـوطني بقـرار مـن وزیـر الصـحة مـن بـین األطباء المختصون بالرقابة وال

االختصاصین في طب العمل، وما یمیز هـؤالء األطبـاء المكلفـون بالرقابـة والتفتـیش مـن حریـة 

الــدخول إلــى المؤسســات أو الوحــدات أو المنشــآت، ویمكــنهم أخــذ عینــات للتحلیــل التــي یرونهــا 

  .1مناسبة في میدان طب العمل

ر الـــذي یلعبـــه طبیـــب العمـــل فـــي تحدیـــد منصـــب العمـــل الـــذي یناســـب مـــع كیـــد للـــدو أوفـــي ت

ســنة أو أكثــر مــن ذلــك، إال أنــه قــد  16العامـل الســیما إن كــان العامــل قاصــرًا یبلــغ مــن العمـر 

تكون بنیته الفیزیولوجیة ال تؤهلـه مـن ممارسـة العمـل، لـذا یتـدخل طبیـب العمـل بوضـع العامـل 

والنفســیة والصــحیة، وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العلیــا فــي  فــي عمــل یتوافــق مــع مؤهالتــه البدنیــة

، وتفاصـــیل هـــذه القضـــیة 2قرارهــا باألخـــذ بمبـــدأ تحدیـــد الطبیــب منصـــب العمـــل المالئـــم للعامــل

ــالنقض  لشــركة برودیــال إلنتــاج مــواد الصــیانة والتنظیــف ضــد  فــي ) ح.إ(یتمثــل فــي الطعــن ب

فـي منصــب عمــل ) ح.أ( اج المــدعي الحكـم الصــادر عــن محكمـة القلیعــة القاضــي بإعـادة إدمــ

فـــي ) ح.أ( یتناســب مـــع وضـــعیته الصـــحیة، حیـــث أن محكمـــة القلیعـــة  قضـــت بإعـــادة إدمـــاج 

  منصب عمله بناًء على الشهادة الطبیبـة المقدمـة  مـن طرفـه تثبـت حساسـیته للمـواد الكیمیاویـة

عــة لــم هــذه الشــهادة الطبیــة محــررة مــن طــرف طبیــب خــاص، فــي حــین أن قاضــي محكمــة القلی

یأخذ بالشهادة الطبیة المحررة من طـرف طبیـب العمـل الـذي یؤكـد أن عمـل المـدعي فـي غلـق 

القــارورات وملئهــا ووســمها ال یــؤثر علــى صــحته، وكــذا أن قاضــي محكمــة القلیعــة لــم ینــاقش 

ـــم  90/11مـــن قـــانون عالقـــات العمـــل  7مســـألة امتنـــاع العامـــل ألداء مهامـــه طبقـــًا للمـــادة  ول

لة التســریح التعســفي للعامــل ممــا یجعــل الحكــم مقصــرًا فــي التســبیب ومنعــدمًا ینــاقش أیضــًا مســا

ولهذه األسباب قضت المحكمة العلیا بإبطـال الحكـم المطعـون فیـه الصـادر . لألساس القانوني

وٕاحالـــة القضـــیة واألطـــراف  لـــنفس المحكمـــة ) ح.أ( عـــن محكمـــة القلیعـــة ضـــد المطعـــون ضـــده

  .للفصل فیه من جدید وبهیئة أخرى

                                                           
  .07-88قانون رقم  من 35الى  33المواد من 1
منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد  ، 551536، ملف رقم 04/03/2010جتماعیة بتاریخ إلالقرار الصادر عن الغرفة ا2

   .345-343ص  ،2010
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بررت المحكمة العلیا قرارها، أن حكم قاضـي محكمـة القلیعـة بإلغـاء قـرار التسـریح التعسـفي 

للمطعــــون ضــــده وٕاعــــادة إدماجــــه فــــي منصــــب یتناســــب مــــع حالتــــه الصــــحیة وتعویضــــه عــــن 

األضــرار إلــى غایــة الرجــوع مســتندًا فــي ذلــك علــى الشــهادة الطبیــة المقدمــة مــن طــرف العامــل 

ـــة المحـــررة مـــن طـــرف طبیـــب خـــاص دو  ن تســـبیب قـــانوني، مســـتبعدًا فـــي ذلـــك الشـــهادة الطبی

المقدمة من طـرف طبیـب العمـل للمؤسسـة الـذي لـه قـوة إثبـات أكبـر كونهـا صـادرة عـن طبیـب 

المتعلـق بتنظـیم  93/120من المرسـوم  14و 13محاید ومختص في طب العمل طبقًا للمادة 

لـه صـالحیة تحدیـد  طب العمل تخضـع العامـل للفحـص الطبـي مـن طـرف طبیـب العمـل الـذي

المنصــب المالئــم للشــعل، وكــذا التــزام العامــل باالمتثــال للوقایــة الطبیــة فــي إطــار طــب العمــل 

وبالتالي فإن الحكـم المطعـون ضـده  90/11من قانون عالقات العمل  7/4طبقًا لنص المادة 

ون ممــا جــاء مقصــرًا فــي التســبیب ومنعــدمًا لألســاس القــانوني وهــو بــذلك مخالفــًا ألحكــام القــان

  .    یجعله عرضة للنقض واإلبطال

  .الداخلیة لجانال :المطلب الثاني

أهــــم اللجــــان الُمســــاهمُة فــــي ممارســــة الوقایــــة الصــــحیة واألمــــن فــــي  إلــــىحاول التطــــرق ســــأ

التشـــریع  ضـــمنأجهـــزة الوقایـــة الصـــحیة واألمـــن و  لجنـــة المشـــاركة فـــي والتـــي تتمثـــل المؤسســـة

  .الجزائري والمصري

  .تشریع الجزائريال: الفرع األول

تعتمــــد المؤسســــة المســــتخدمة علــــى نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة والذاتیــــة وذلــــك بإشــــراك عمــــال 

  المؤسســـة فـــي الوقـــوف علـــى الســـیر الحســـن للمؤسســـة، وذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء لجـــان داخلیـــة

      أجهـــــزة الوقایـــــة الصـــــحیة واألمـــــنو ،)البنـــــد األول( المشـــــاركة لجنـــــة ومـــــن أهـــــم هـــــذه اللجـــــان

  ).الثانيالبند (

  .لجنة المشاركة: البند األول

ـــ  نـــدوبي المســـتخدمین فـــي كـــل مكـــان ال فـــي الهیئـــة المســـتخدمة بواســـطة متــتم مشـــاركة العمَّ

ـــــل  عمـــــل ـــــى األق ـــــوي عل ـــــز یحت ـــــدوبي 20متمی ـــــة مشـــــاركة تضـــــم من  عـــــامًال، أو بواســـــطة لجن
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ـال فـإذا كـان ، ُیحـّدد عـدد المنـدوبین بحسـب عـدد العّمـ1المستخدمین في مقر الهیئة المسـتخدمة

ــال بــین  ــال بــین   50و 20یتــراوح عــدد العمَّ عــامًال فیكــون منــدوب واحــد، أمــا إذا كــان عــدد العمَّ

ــال مــا بــین  150و 51 عامــل فیكــــــون  400و 151عامــل فیكــون منــدوبین، إذا كــان عــدد العمَّ

ـــــال بـــــین  4 منـــــدوبین  6عامـــــل فیكـــــون  1000إلـــــى  401منـــــدوبین، إمـــــا إذا كـــــان عـــــدد العمَّ

 1000عامــــل إذا تجــــاوز العــــدد  500صــــص منــــدوب إضــــافي عــــن كــــل شــــریحة تضــــم ویخ

  .3لجنة المشاركة من مجموع مندوبي المستخدمین المنتخبین، وتتشكل 2عامل

  :" لجنة المشاركة وهيمن بین الصالحیات التي تضطلع بها 

 :بـــالتي یبلغها إلیها المستخدم كل ثالثة أشهر على األقل والخاصة تتلقي المعلومات  -1

 تطویر إنتاج المواد والخدمات والمبیعات وٕانتاجیة العمل؛ -

 تطور عدد المستخدمین وهیكل الشغل؛ -

 نسبة التغیب وحوادث العمل واألمراض المهنیة؛ -

 تطبیق النظام الداخلي؛ -

مراقبـــة تنفیـــذ األحكـــام المطبقـــة فـــي میـــدان الشـــغل والوقایـــة الصـــحیة واألمـــن واألحكـــام  -2

 .ماعيالمتعلقة بالضمان االجت

القیــــام بكــــل عمــــل مالئــــم لــــدى المســــتخدم فــــي حالــــة عــــدم إحتــــرام األحكــــام التشــــریعیة  -3

 والتنظیمیة الخاصة بحفظ الوقایة الصحیة واألمن وطب العمل؛

 :إبداء الرأي قبل تنفیذ المستخدم القرارات المتعلقة بما یلي -4

  المخططات السنویة وحصیالت تنفیذها؛-

  ؛)رق التحفیز، ومراقبة العمل وتوقیت العملمقاییس العمل، وط(تنظیم العمل -

                                                           
، جریدة رسمیة 1996یولیو  9في  المؤرخ 21-96رقم  األمرمن  10المعدل بالمادة و  11-90 من قانون رقم 91المادة 1

  .1996یولیو  10مؤرخة في  43عدد 

  . 11-90من قانون رقم  99المادة  2
  .قانوننفس المن  93المادة 3
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ـــال وتقلـــیص ( مشـــاریع إعـــادة هیكلـــة الشـــغل- تخفـــیض مـــدة العمـــل، وٕاعـــادة توزیـــع العمَّ

  ؛)عددهم

  مخططات التكوین المهني وتحدید المعارف وتحسین المستوى والتمهین؛-

  نماذج عقود العمل والتكوین والتمهین؛-

  .النظام الداخلي للهیئة المستخدمة-

یومــًا بعــد تقــدیم المســتخدم لعــرض األســباب  15یجــب اإلدالء بــاآلراء فــي أجــل أقصــاه 

  .وفي حالة الخالف حول النظام الداخلي یتم إخطار مفتِّش العمل وجوباً 

تســییر الخــدمات االجتماعیــة للهیئــة المســتخدمة، إذا أســند تســییر الخــدمات االجتماعیــة  -5

بــــین لجنــــة المشــــاركة والمســــتخدم شــــروط  للمســــتخدم بعــــد موافقتــــه، تحــــدد إتفاقیــــة تبــــرم

 .وكیفیات ممارستها والرقابة

الحصـیالت وحسـابات اإلسـتغالل : اإلطالع على الكشـوف المالیـة للهیئـة المسـتخدمة   -6

 .وحسابات األرباح والخسائر

ــال بانتظــام بالمســائل المعالجــة مــا عــدا المســائل التــي لهــا عالقــة بأســالیب  -7 إعــالم العمَّ

  ."1مع الغیر والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسریةالصنع والعالقات 

ویتكون مكتب لجنة المشاركة من رئیس ونائب له من بین األعضاء المشكلین مـن منـدوبي 

،  وتجتمـع لجنـة المشـاركة كـل 2المستخدمین المنتخبـین، وتعـد لجنـة المشـاركة نظامهـا الـداخلي

بطلــب مــن أغلبیــة أعضــائها ولهــا أن تبلــغ  أشــهر علــى األقــل  وجوبــًا بطلــب مــن رئیســها أو 3

یومًا من تاریخ إجتماعها ویمكـن للمسـتخدم أن یفـوض عنـه  15المستخدم بجدول أعمالها قبل 

، وأجاز المشرع أن تجتمع لجنة المشاركة أیضًا تحـت رئاسـة المسـتخدم  3من یحضر لإلجتماع

ي هـذه الحالــة جـدول األعمــال أشـهر، ویبلـغ فــ 3أو ممثلـه المخـول بــذلك قانونـًا مــرة واحـدة كــل 

یومــًا علــى األقــل مــن تــاریخ اإلجتمــاع الــذي یمكــن أن  30لــرئیس مكتــب لجنــة المشــاركة قبــل 

                                                           
  .11-90قانون رقم من  94 المادة1

  .قانوننفس ال من  102المادة 2
  .ونقانمن نفس ال 103المادة 3
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یتنــاول مواضــیع خاصــة بإختصــاص لجنــة المشــاركة التــي تبلــغ هــذه األخیــرة بهــذه الملفــات مــن 

تـي تـدخل قبل المستخدم، حیث یمكن للجنة المشـاركة إضـافة نقـاط إضـافیة لجـدول األعمـال ال

  .1ضمن صالحیاتها

  . أجهزة الوقایة الصحیة واألمن :البند الثاني

وطـب  واألمـنالمتعلـق بالوقایـة الصـحیة و  07-88قـانون رقـم للفصل الخامس مـن ال تطبیقاً 

من تنظـیم إجـراءات الوقایـة التـي حـددها المشـرع  27إلى  23المواد  في" تنظیم الوقایة" العمل

ن المتسـاویة األعضـاء للوقایـة الصـحیة واألمـن علـى مسـتوى كـل اللجـا: في عدة أشكال أهمهـا

مؤسسة مستخدمة، أو في شكل مندوب یكلف بالوقایة الصحیة واألمن، أو في شكل لجـان مـا 

بــین المؤسســات للوقایــة الصــحیة واألمــن، أو فــي شــكل مصــلحة للوقایــة الصــحیة واألمــن فــي 

  :هزة كما یليوسط العمل، وعلى هذا األساس سنتطرق إلى هذه األج

  .اللجنة المتساویة األعضاء للوقایة الصحیة واألمن: أوالً 

تؤسس وجوبًا على مستوى كل مؤسسة مستخدمة تُضم أكثـر مـن تسـعة عمَّـال ذوي عالقـة  

لجـان "، وتؤسـس هـذه اللجنـة علـى مسـتوى كـل مؤسسـة ویطلـق علیهـا إسـم 2عمل غیر محدَّدة 

وحــدات تنشــأ هــذه اللجنــة علــى مســتوى كــل وحــدة ، أمــا عنــدما تضــم المؤسســة عــدة "المؤسســة

ومــن أهــم الصــالحیات التــي تمارســها هــذه اللجنــة، میــز المشــرع  3"لجنــة الوحــدة"ویطلــق علیهــا 

 : 4بین صالحیات لجنة المؤسسة ولجنة الوحدة، فمن أهم صالحیات لجنة الوحدة

 ة واألمن؛التأكد من تطبیق القواعد التشریعیة والتنظیمة في مجال الوقایة الصحی -

اقتــراح التحســینات  التــي تراهــا ضــروریة مــن طــرق وأســالیب أكثــر أمنــا فــي مجــال  -

 .العمل من عتاد وأجهزة 

                                                           
  .11- 90قانون رقم من  104المادة 1

  .07-88قانون رقم من  23المادة  2
المتعلق باللجان المتساویة األعضاء ومندوبي  2005ینایر  08المؤرخ في  09- 05المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة 3

  .09/01/2005مؤرخة في ، ال04عددال، للجمهوریة الجزائریة الوقایة الصحیة واألمن، الجریدة الرسمیة
  .المرسوم التنفیذي نفس من  03المادة 4
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 .1إجراء التحقیقات إثر وقوع حادث عمل أو مرض مهني خطیر -

ــــال وتحســــین مســــتواهم فــــي مجــــال الوقایــــة مــــن األخطــــار  - اإلســــهام فــــي إعــــالم العمَّ

 .المهنیة

ة بحـوادث العمـل واألمـراض المهنیـة، وكـذا إعـداد تقریـر إعداد اإلحصـائیات المتعلقـ -

ـــة المســـتخدمة  3ســـنوي عـــن نشـــاطاتها فـــي  ـــى مســـؤول الهیئ نســـخ ترســـل نســـخة إل

 .ونسخة إلى لجنة المؤسسة ونسخة إلى مفتِّش العمل إقلیمیاً 

القیام بتفتیش أماكن العمل للتأكد من توفر الشروط الحسنة للوقایة الصـحیة العامـة  -

لصــحیة واحتــرام القواعــد التنظیمیــة والصــیانة الحســنة واالســتعمال الحســن والنظافــة ا

 . 2ألجهزة الحمایة

  :أما صالحیات لجنة المؤسسة فتتمثل في  

  التنسیق نشاطات لجان الوحدة وتوجیهها؛- 

  المشاركة في إعداد السیاسة العامة للهیئة المستخدمة في مجال الوقایة الصحیة واألمن؛-

المشــاركة فــي إعــداد البــرامج الســنویة والمتعــددة الســنوات علــى مســتوى الهیئــة أو /الدراســة و-

  المستخدمة الخاصة بالوقایة من األخطار المهنیة ومتابعتها ومراقبتها؛

  تنظیم الملتقیات واللقاءات والتدریبات لفائدة أعضاء الوحدة؛-

مــن وطــب العمــل فــي جمــع المعلومــات والوثــائق  للمســاهمة فــي تطــویر الوقایــة الصــحیة واأل-

  الوحدات وتدعیمها؛

إعــداد اإلحصــائیات والتقــاریر الســنویة التــي تعــرض علــى الهیئــة المســتخدمة ومــن ثــم إرســال -

  .3نسخة إلى مفتِّش العمل المختص إقلیما

                                                           
المرسوم من  06ساعة، المادة  48المختص إقلیما في اجل   ش العملنتائج التحقیق  الهیئة المستخدمة مفتِّ وفي هذا تبلغ 1

  .یة واألمنلجان المتساویة األعضاء ومندوبي الوقایة الصحالمتعلق بال 2005ینایر  08المؤرخ في  09- 05رقم  التنفیذي

  . 09-05المرسوم التنفیذي رقم نفس من  04المادة 2
  .المرسوم التنفیذي نفس من 08 المادة3
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أما فیما یتعلق بتشكیلة اللِّجـان المتسـاویة األعضـاء للوقایـة الصـحیة واألمـن، فعلـى مسـتوى 

ن یمــثالن مدیریــة الوحــدة وعضــوین یمــثالن عمــال الوحــدة، أمــا علــى الوحــدة یتكــون مــن عضــوی

ــال  3أعضــاء یمثلــون مدیریــة المؤسســة و 3مســتوى المؤسســة فیكــون مــن  أعضــاء یمثلــون عمَّ

المؤسسة، ویعین األعضاء الممثلین للعمَّال على مسـتوى المؤسسـة أو الوحـدة مـن قبـل الهیكـل 

عینــون مـن طــرف لجنــة المشـاركة،  وفــي حالــة غیــاب النقـابي األكثــر تمثــیًال وفـي حالــة غیابــه ی

  .1الهیكل النقابي ولجنة المشاركة تجرى انتخابات الختیار هؤالء الممثلین 

  .الوقایة الصحیة واألمن مندوبي :ثانیاً 

المنـدوب الـدائم للوقایـة : نمیـز بـین  07-88قانون رقـم من  2فقرة  23لنص المادة  تطبیقاً 

ــ 2ه وجوبــًا مســؤول الهیئـة المســتخدمة بمســاعدة الصـحیة واألمــن الــذي یعینــ األكثــر ال مــن العمَّ

ــال ذوي عالقــة عمــل  9تــأهیًال فــي هــذا المجــال فــي المؤسســات التــي  تســتخدم أكثــر مــن  عمَّ

عمــال أو  9المســتخدمة التــي تســتخدم  ومنــدوب للوقایــة الصــحیة واألمــن فــي الهیئــاتمحــددة، 

یات والمهــام الموكلــة للجــان المؤسســة أو لجــان ، ویمــارس هــذین المنــدوبین نفــس الصــالح2أقــل

  . 3الوحدة المشار إلیها سابقا

  .لجان ما بین المؤسسات للوقایة الصحیة واألمن: ثالثاً 

مؤسسـات تابعـة لـنفس الفـرع المنهـي أو عـدة هـذه اللجنـة وجوبـًا عنـدما تجتمـع عـدة  تؤسـس 

، وتشــغل لــذلك عمــاًال تكــون لمــدة محــدَّدة فــروع مهنیــة لممارســة نشــاط فــي نفــس أمــاكن العمــل

عالقة عملهم محددة سواُء في شكل إنجاز البناء واألشغال العمومیة والـري أو فـي شـكل تقـدیم 

                                                           
المتعلق باللجان المتساویة األعضاء ومندوبي  2005ینایر  08المؤرخ في  09- 05المرسوم التنفیذي رقم من  09المادة 1

  .الوقایة الصحیة واألمن
  .ذيالمرسوم التنفینفس من  22المادة 2
  .المرسوم التنفیذي نفس من  24المادة 3
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خدمات، كعملیات المناولة والنقل والتخزین بعد تحقیق واعتماد من المصالح المختصـة إقلیمیـًا 

  : "اللجنة  ، ومن الصالحیات التي تمارس هذه1التابعة للوزارة المكلفة بالعمل

  تنسیق التدابیر الواجب اتخاذها لضمان احترام قواعد الحمایة الفردیة والجماعیة؛-

  التحقیق من تطبیق التدابیر المتخذة؛-

انســجام وتوافــق مخططــات الوقایــة الصــحیة واألمــن حســب األخطــار الخاصــة بوســط -

  العمل؛

  تنسیق أعمال أجهزة الوقایة الصحیة واألمن؛-

  لمستخدمین حسب طبیعة األشغال واألخطار المرتبطة بها؛تكییف تكوین ا-

  حاالت حوادث العمل وٕاعداد اإلحصائیات المرتبطة بها؛ دراسة-

  تسییر المنشآت المشاركة؛-

إعداد تقریر تلخیصي یتعلق بنشاطاتها ترسل نسخة منـه إلـى مفـتش العمـل المخـتص -

  . 2 "إقلیمیا

لتابعـة لـنفس الفـرع المنهـي أو عـدة فـروع اسسـات المؤ  أما تشكیل هذه اللجنة فیكون من بین

ذلــك بتعیــین ممثلــین عــن كــل مؤسســة واحــد و  ،مهنیــة لممارســة نشــاط فــي نفــس أمــاكن العمــل

ــال واألخــر یمثــل الجهــة المســتخدمة ، ویــدمج فــي هــذه الَلجنــة فــي أجــل أســبوع 3یمثــل جهــة العمَّ

س اللجنـــة ویـــتم  تنصـــیب ممثلـــي المؤسســـات  التـــي یبـــدأ تـــدخلها فـــي أمـــاكن العمـــل بعـــد تأســـی

یومًا التي تسبق النشاط من طرف صاحب المشرع في حالة اإلنجاز أو مـن  15اللجنة خالل 

                                                           
المتعلق بصالحیات لجنة ما بین المؤسسات  2005ینایر  08المؤرخ في  10- 05المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة 1

مؤرخة في ال ،04عددال، للجمهوریة الجزائریةللوقایة  الصحیة واألمن وتشكیلها وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة 

09/01/2005.  
  .المرسوم التنفیذينفس  من 03مادة ال2

  .المرسوم التنفیذينفس من  03المادة 3
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، ویعـــین رئـــیس اللجنـــة مـــن ممثلـــي أهـــم 1مســـؤول المؤسســـة الممولـــة فـــي حالـــة تقـــدیم الخـــدمات

المؤسســـات الناشـــطة فـــي مكـــان العمـــل بمراعـــاة مخطـــط األعبـــاء، الـــتحكم فـــي مســـائل الوقایـــة 

  صحیة واألمن ضمن فرع أو قطاع النشاط المعني، الوسائل المالیة والمادیة المستخدمــــــــــــــــــــةال

، وینبثق عن هذه اللجنـة هیكـل للتنفیـذ والمتابعـة الـذي یتشـكل بصـفة 2مدة حضور المؤسسات 

ــال الــذین ینتخبهمــا نظراؤهمــا مــن بــین أعضــاء اللجنــة وم) 02(متســاویة مــن ممثلــین مثلــین للعمَّ

مــن المســتخدمین  یعینــان مــن بــین أعضــاء اللجنــة و یوضــع هــذا الهیكــل تحــت رئاســة ) 02(

   .  3رئیس اللجنة

  .الوقایة الصحیة واألمن في وسط العمل مصلحة: رابعاً 

ا، نشـاطهعلـى حسـب أهمیـة الهیئـة المسـتخدمة أو طبیعـة  یـتم إنشـاء هـذه المصـلحة وجوبـاً  

عـامًال یـتم إنشـاء هـذه المصـلحة، أو عنـدما تمـارس  50لین فعندما یتجاوز عـدد العمـال المشـغ

المؤسســـة أحـــد النشـــاطات التابعـــة لقطـــاع الصـــناعة أو قطـــاع البنـــاء أو األشـــغال العمومیـــة أو 

، تضـــطلع هـــذه المصـــلحة بتنفیـــذ 5، وتلحـــق هـــذه المصـــلحة بـــرئیس المؤسســـة أو الوحـــدة4الـــري

، ومــن أهـــم 6عضــاء للوقایـــة الصــحیة واألمــنتــدابیر الوقایــة التــي تقررهـــا اللجنــة المتســاویة األ

صــالحیات هــذه المصــلحة مشــاركتها مــع اللجنــة المتســاویة األعضــاء للوقایــة الصــحیة واألمــن 

في إعداد السیاسة العامة للمسـتخدم فـي مجـال الوقایـة الصـحیة واألمـن، والسـهر علـى تنفیـذها 

العمـــل بالتنســـیق مـــع  والتأكـــد مـــن حســـن ســـیر وســـائل الوقایـــة، وكـــذا تفتـــیش أمـــاكن ومناصـــب

اللجنــة المتســاویة األعضــاء للوقایــة الصــحیة واألمــن، وكــذا مســاعدتها فــي إعــداد المخططــات 

السـنویة للوقایــة مــن األخطــار المهنیــة وفــي إجـراء التحقیقــات حــول الحــوادث واألمــور التــي مــن 

                                                           
  .10-05رقم  المرسوم التنفیذينفس  من 6 ،5المواد 1
  .المرسوم التنفیذينفس  من  07المادة 2
  .المرسوم التنفیذينفس  من 16و15 المادة3

المتعلق بشروط إنشاء مصلحة الوقایة  2005ینایر  08ي المؤرخ ف 11- 05المرسوم التنفیذي رقم من  4و 3و 2المادة 4

  .09/01/2005، مؤرخة في 04الصحیة واألمن في وسط العمل وتنظیمها وسیرها وكذا صالحیاتها جریدة رسمیة، عدد
  .المرسوم التنفیذي نفس  من  05 المادة5
  .المرسوم التنفیذينفس من  08المادة 6
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األمـراض شأنها أن تؤدي إلى عواقـب خطیـرة وكـذا إجـراء التحقیقـات المتعلقـة بحـوادث العمـل و 

  .1المهنیة

  :تكلف مصلحة الوقایة الصحیة واألمن من مسك السجالت اآلتیة وتحیینها

 سجل الوقایة الصحیة واألمن وطب العمل.  

 سجل المراجعات التقنیة للمنشأت والتجهیزات الصناعیة.  

 2سجل حوادث العمل . 

نظـم المرسـوم  ولتكریس مبادئ الوقایة الصحیة واألمن وطب العمل  في أماكن العمـل، فقـد

هــــذه القواعــــد لحفــــظ الصــــحة العامــــة فــــي األمــــاكن وملحقاتهــــا، وفــــي   05-91التنفیــــذي رقــــم 

التــدابیر العامــة لألمــن فــي أمــاكن العمــل، وكــذا التــدابیر الخاصــة بالوقایــة مــن أخطــار الحریــق 

إضــافة إلــى إنشــاء مجلــس وطنــي للوقایــة الصــحیة  .3وفــي الفحــوص الدوریــة وتــدابیر الصــیانة

  . 4ن وطب العمل الذي یحدَّد ویرسم السیاسة الوطنیة للوقایة من األخطار المهنیةواألم

  . التشریع المصري: الفرع الثاني

الرقابـة الداخلیـة لتنظیمـات العمـل فـي مجـال الوقایـة الصـحیة واألمـن المشرع المصـري نظَّم 

الغــرض فقــد حــدد ولهــذا  ،"الســالمة والصــحة المهنیــة وتــأمین بیئــة العمــل"فــي الكتــاب الخــامس 

كل مشـروع أو مرفـق یملكـه أو یـدیره شـخص مـن أشـخاص القـانون في " للمنشأة المشرع تعریفاً 

، ویهـدف كانـت بریـة أو بحریـة ت سواءً ، ویشمل مواقع العمل جمیع المنشآ".5العام أو الخاص

المشرع المصري من حرصه على  ضمان الحفاظ على بیئة العمل مـن التلـوث إدراكـًا منـه أن 

                                                           
  .11- 05م المرسوم التنفیذي رقمن  09المادة 1
  .المرسوم التنفیذينفس  من 13المادة 2

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة  1991ینایر  19المؤرخ في  05-91المرسوم التنفیذي رقم 3

  .23/01/1991مؤرخة في ال ،74عددال، للجمهوریة الجزائریة واألمن في أماكن العمل، الجریدة الرسمیة
یحـدد تشـكیل المجلـس  1996یونیـو  05المـؤرخ فـي  209-96المرسوم التنفیذي رقم و ، 07-88قانون رقم من  27ادة الم4

  .09/06/1996مؤرخة في  35الوطني للوقایة الصحیة واألمن في وسط العمل و تنظیمه وسیره ، الجریدة الرسمیة ، عدد
   .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من   202المادة 5
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  1ذا األمر یـؤدي بالضـرورة إلـى ضـمان حمایـة العامـل مـن حـوادث العمـل واألمـراض المهنیـةه

ومن العناصر التي تساهم في تأمین بیئـة العمـل السـلیمة والحفـاظ علـى سـالمة العامـل نظمهـا 

تــأمین ، و )البنــد األول( المشــرع المصــري فــي هــذا الكتــاب الخــامس ضــمن اختیــار موقــع العمــل

تفتــیش فــي جهـاز ال، وفــي )البنـد الثالــث( الخـدمات الصــحیة، وتــأمین )د الثــانيالبنـ( بیئـة العمــل

ـــة العمـــل ـــد الرابـــع(  مجـــال الســـالمة والصـــحة المهنیـــة وبیئ تنظـــیم أجهـــزة الســـالمة ، وفـــي )البن

أجهزة البحوث والدراسـات ، وفي )البند الخامس( والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل بالمنشآت

  ).البند السادس ( ستشاریةإلواألجهزة ا

  .العمل إختیار موقع: البند األول

ــــي ظــــل التطــــور التكنولــــوجي إلســــتخدام اآلالت والمعــــدات فــــي العمــــل، حــــرص المشــــرع  ف

مــنح تــراخیص وموافقــات قبــل إختیــار موقــع العمــل طبقــًا المصــري علــى ضــمان هــذه الســالمة ب

لجنة مركزیـة فـي وزارة العمل المصري الجدید، وهذا بتشكیل  من قانون 207إلى  204للمواد 

الصــناعة برئاســة رئــیس اإلدارة المركزیــة فــي هــذه الــوزارة وعضــویة رؤســاء اإلدارات المركزیــة 

المختصین لوزارة القوى العاملة والهجرة واإلسكان والصحة واألشغال والموارد المائیة والكهرباء 

ـــة ـــة وشـــؤون البیئ ـــي تشـــكل فـــي كـــل مح2والداخلی ـــة المحافظـــة الت افظـــة تتكـــون مـــن ، وكـــذا لجن

ســــكرتیر عــــام للمحافظــــة رئیســــًا وعضــــویة كــــل مــــن مــــدیري مــــدیریات القــــوى العاملــــة والهجــــرة 

واإلســــــكان والصــــــحة واألشــــــغال والمــــــوارد المائیــــــة والكهربــــــاء والداخلیــــــة وشــــــؤون البیئــــــة فــــــي 

، وكــذلك اللجنــة المحلیــة المشــكلة علــى مســتوى  كــل مركــز ومدینــة وحــي، وتتشــكل 3المحافظــة

ألجهـــزة لشـــؤون اإلســـكان والقـــوى العاملـــة والهجـــرة والصـــحة والكهربـــاء بالوحـــدات مـــن ممثلـــي ا

  .4المحلیة

                                                           
دراسـة مقارنـة بـین التشـریعات العربیـة والمسـتویات الدولیـة  ،لي علي حسن، تفتیش العمـل وحمایـة الحقـوق العمالیـةصالح ع1

  .135، صالمرجع السابق
  .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من  205 المادة 2

  .انوننفس القمن  206المادة 3
  .انوننفس القمن  207 المادة4
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وعلیــه یمكــن القــول أن المشــرع المصــري  نظَّــم مــنح التــراخیص والموافقــات إلختیــار مواقــع 

العمل على المستوى المركزي، وعلى المستوى المحافظـات، وعلـى المسـتوى المحلـي فكـل هـذه 

ثلــي القطاعــات المعنیــة وهــذا حفاظــًا علــى ســالمة العمــال وســالمة البیئــة اللجـان تتشــكل مــن مم

  . 1بما یكفل الوقایة الالزمة من مخاطر وأضرار العمل

  .تأمین بیئة العمل: البند الثاني

تـوفیر وسـائل السـالمة المصـري علـى المنشـأة لتزامات التي یفرضها التشـریع المن ضمن ا 

 ،الوطـأة الحراریـة والبـرودة(فـي أمـاكن العمـل مـن المخـاطر والصحة المهنیة وتامین بیئة العمل

، تغیــرات الضــغط الجــوىو ، اإلشــعاعات الضــارة والخطــرةو ، اإلضــاءةو  ،هتــزازاتالالضوضــاء وا

، وكـــذلك مـــن المخـــاطر المیكانیكیـــة ) 2مخـــاطر االنفجـــار ،ســـتاتیكیة والدینامیكیـــةالكهربـــاء اإلو 

، أو خطــر اإلصــابة بالبكتیریــا 3ن جســم صــلبالتــي تنشــأ مــن االصــطدام بــین جســم العامــل وبــی

ـــانون ، 4والفیروســـات والفطریـــات وســـائر المخـــاطر البیولوجیـــة ـــة العمـــل فـــي الق وفـــي مجـــال بیئ

الــذي یلــزم  2003لســنة  211المصــري فقــد صــدر القــرار الــوزاري لــوزیر العمــل المصــري رقــم 

  .المنشأة بتوفیر وسائل السالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل

  .الخدمات الصحیة: البند الثالث

ضــــمن البــــاب الرابــــع  223إلــــى  216نظـــم المشــــرع المصــــري هــــذه الخــــدمات فـــي المــــواد  

  :من خالل النقاط اآلتیة" الخدمات اإلجتماعیة والصحیة"

  

  

                                                           
ات التبادلیة بین صاحب العمل والعامل  في ظل نظام العمل السعودي وفقًا ألخر تعدیالت تمت خالد حسن أحمد، االلتزام1

، -دراسة مقارنة -هـ والجزاءات  المترتبة على مخالفتها، 5/6/1436وتاریخ  46/علیه الصادرة  بالمرسوم  الملكي رقم م

  .220ص ، 2016مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 
  .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  من  208ة الماد2
  .   انوننفس القمن   209لمادة 3
  .قانوننفس ال من  210المادة 4
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  .إجراء الكشف الطبي للعامل: أوالً 

لصـحیة وقدراتـه یجرى هذا الكشف الطبي للعامل قبل إلتحاقه بالعمل للتأكـد مـن سـالمته ا  

، ویشرف علـى هـذه الفحـوص الهیئـة العامـة للتـأمین الصـحي وقـد 1العقلیة والجسمانیة والنفسیة

الذي یوضح إجراءات الكشف  2003لسنة  153صدر قرار لوزیر القوى العاملة والهجرة رقم 

  .2الطبي على العامل قبل اإللتحاق بالعمل وكشف القدرات

  .ستعمال السلیم لوسائل الوقایةإلا تكوین العامل لكیفیات: ثانیاً 

یلتزم المستخدم بتدریب العامل على كیفیات استعمال وسائل الوقایة خاصـة مـا تعلـق منهـا  

یرتكــــب أي فعــــل یقصــــد بــــه منــــع تنفیــــذ  بــــأداء مهنتــــه، وفــــي نفــــس الســــیاق یلتــــزم العامــــل بــــاال

المشــتغلین معــه أو  التعلیمــات أو إســاءة اســتعمال الوســائل الموضــوعة لحمایــة وســالمة العمــال

، وفـي هـذا فقـد صـدر قـرار عـن وزیـر القـوى العاملـة والهجـرة 3تغییرها أو إلحاق ضرر أو تلـف

یحّدد المنشآت وأجهزة السـالمة والصـحة المهنیـة والجهـات التـي تتـولى  2003لسنة  134رقم 

 . 4التدریب

 .إجراء الفحوصات الطبیة الدوریة: ثالثاً 

یش الــــدوري ألمــــاكن العمــــل الســــیما الخطیــــرة منهــــا الكتشــــاف یلتــــزم طبیــــب المنشــــأة بــــالتفت 

المخـــاطر والوقایـــة منهـــا، وفـــي هـــذا یعمـــل علـــى التنســـیق مـــع الهیئـــة العامـــة للتـــأمین الصـــحي 

ویقـوم طبیــب  بـإجراء الفحوصـات الطبیــة الدوریـة لجمیـع عمــال المنشـأة بصـفة دائمــة ومسـتمرة،

، وعلیــه تعــد 5 مــن عالقتهــا بنــوع العمــل المنشــأة كــذلك بفحــص شــكوى العامــل المرضــیة والتأكــد

                                                           
      .السالف الذكر 2003لسنة  12رقم القانون من   216المادة 1

قبل االلتحاق الصادر عن وزیر القوى العاملة والهجرة، بشأن الكشف الطبي على العامل  2003لسنة  153قرار رقم 2

  .2003-8- 19في المؤرخة  187العدد  ،بالعمل وكشف القدرات، الوقائع المصریة 
           .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من   218و 217لمادة ا3
هزة بتحدید المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجالمتعلق  القوى العاملة و الهجرة یروز الصادر عن  2003لسنة  134قرار رقم 4

، وتأمین بیئة العمل والجهات التي تتولى التدریب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن وظیفیة ولجان للسالمة والصحة المهنیة

   .2003 /8 /2في  ، المؤرخة 172الوقائع المصریة العدد 
  .2003لسنة  12رقم  انونالقمن   219المادة 5
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الفحوصــات والكشــوفات الطبیــة التــي یجریهــا العمــال مــن ضــمن اإللتزامــات المفروضــة علــیهم، 

 . 1لما تسببه  اإلنعكاسات الصحیة أو المرضیة للعمال على سیر العمل

 .توفیر وسائل اإلسعاف الطبیة: رابعاً 

بلــد واحــد أو فــي دائــرة نصــف قطرهــا خمســة إذا زاد عــدد عمــال المنشــأة فــي مكــان واحــد أو 

ـــ ـــرا عل ـــو مت ـــأن تســـتخدم ممرضـــا مـــؤهال أو أكثـــر  ىعشـــر كیل خمســـین عـــامال تلتـــزم المنشـــأة ب

ألعمـــال التمـــریض أو اإلســـعاف بكـــل وردیـــة عمـــل بهـــا ، وأن تعهـــد إلـــي طبیـــب بعیـــادتهم فـــي 

، وٕاذا كلـه بالمجـان المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم األدویة الالزمة للعالج وذلك

 إلــىالهــا فــي مستشــفى حكــومي أو خیــري وجــب علیهــا دفــع تلــك النفقــات عالجــت المنشــأة عمَّ 

 2003لســنة  180قــرار عــن وزیــر القــوى العاملــة والهجــرة رقــم  ، وقــد صــدر 2إدارة المستشــفى

 . 3تنظیم الرعایة الطبیة للعمَّالیحدد ، 01/09/2003المؤرخ في 

  .تفتیش في مجال السالمة والصحة المهنیة وبیئة العملالجهاز : البند الرابع

تتـوافر الـذین عضاء بین األمن تشرف وزارة القوى العاملة والهجرة على تشكیل هذا الجهاز 

لرفــع ، و فــیهم المــؤهالت العلمیــة والخبــرة الالزمــة فــي مجــاالت الطــب والهندســة والعلــوم وغیرهــا

 ،تنظــیم بــرامج تدریبیــة متخصصــة ونوعیــةیــتم یش جهــاز التفتــهــذا الكفــاءة ومســتوى أداء أفــراد 

ن أفضل مستویات السـالمة والصـحة المهنیـة وبیئـة كوتزویدهم بالخبرات الفنیة المتطورة بما یم

  .4مبأجهزة ومعدات القیاس وكافة اإلمكانیات الالزمة ألداء مهمته همتزویدمع ضرورة  العمل

 ":بیئة العملالسالمة والصحة المهنیة و ومن مهام جهاز تفتیش  

ـــ ىإجـــراء بعـــض الفحـــوص الطبیـــة والمعملیـــة الالزمـــة علـــ - ال بالمنشـــآت للتأكـــد مـــن العمَّ

 . مة ظروف العملئمال

                                                           
   .90خالد حسن أحمد، المرجع السابق، ص 1

     .     2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من   220 ةالماد2

زیر القوى العاملة والهجرة  بشأن تنظیم الرعایة الطبیة، الوقائع المصریة  العدد و الصادر عن  2003لسنة  180قرار رقم 3

  .27/90/2003في  ة، المؤرخ220
     .     2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من   224المادة 4
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أخذ عینات من المـواد المسـتعملة أو المتداولـة فـي العملیـات الصـناعیة والتـي قـد یكـون  -

ـــلهـــا تـــأثیر ضـــار علـــي   ، وذلـــك بغـــرض تحلیلهـــاال أو بیئـــة العمـــلســـالمة وصـــحة العمَّ

والتعرف علي اآلثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وٕاخطـار المنشـأة بـذلك التخـاذ مـا 

 . یلزم في هذا الشأن

 . ستخدام المعدات واألجهزة وآالت التصویر وغیرها لتحلیل أسباب الحوادثإ -

 . وتحلیل المخاطر الخاصة بالمنشأة ئاإلطالع علي خطة الطوار  -

یـــة واإلداریـــة التـــي تـــرد للمنشـــأة عـــن أنـــواع الحـــوادث اإلطـــالع علـــي نتـــائج التقـــاریر الفن -

 . الجسیمة وأسبابها

 . اإلطالع علي كمیات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة -

المهنیـة  علـي تقریـر جهـاز تفتـیش السـالمة والصـحة بنـاءً  1للجهـة اإلداریـة المختصـةویكون 

أو إیقـاف آلـة أو أكثـر وذلـك فـي حالـة وجـود  أو جزئیـاً  وبیئة العمل األمر بإغالق المنشأة كلیاً 

خطــر داهــم یهــدد ســالمة المنشــأة أو صــحة العمــال أو ســالمة بیئــة العمــل حتــى تــزول أســباب 

وتصـدر الجهــة المشــار ، وینفــذ القـرار الصــادر بـاإلغالق أو اإلیقــاف بـالطرق اإلداریــة، الخطـر

، وفي ذات السـیاق إن قـرار 2"خطرإلیها األمر بإلغاء اإلغالق أو اإلیقاف عند زوال أسباب ال

إغالق المنشأة التـي تشـكل خطـر علـى سـالمة العمَّـال فـي التشـریع الجزائـري یكـون مـن طـرف 

الـــوالي أو رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي بنـــاًء علـــى إخطـــار مـــن مفـــتش العمـــل  طبقـــًا لـــنص 

  . المتعلق بمفتشیة العمل 90/03من قانون  11المادة 

 .جهزة السالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل بالمنشآتأتنظیم : البند الخامس

یصـــدر الــوزیر المخــتص القـــرارات " مــن قـــانون العمــل المصــري بأنــه 227مــادة نصــت ال

ة للســالمة والصـحة المهنیــة الالزمـة بتحدیـد المنشــآت وفروعهـا التــي تلتـزم بإنشـاء أجهــزة وظیفیَّـ

                                                           
لسنة  116المادة األولى من قرار رقم  :ویقصد بالجهة اإلداریة المختصة هي مدیریات القوى العاملة والهجرة، انظر 1

  161الوقائع المصریة العدد  ،2003لسنة  12بتطبیق أحكام قانون العمل رقم  لجهات اإلداریة المختصةلد حدالم 2003

  . 2003/ 07/  19المؤرخة في 
           .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  من  225مادة ال 2
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التـــدریب فـــي هـــذه المجـــاالت  التـــي تتـــولي المختصـــة بـــذلك والجهـــات، واللجـــان لوتـــأمین العمـــ

وتخــتص اللجــان المشــار إلیهــا ببحــث . الشــأن د هــذه القــرارات القواعــد التــي تتبــع فــي هــذاوتحــدّ 

ــــة وغیرهــــا ووضــــع القواعــــد  ظــــروف العمــــل وأســــباب الحــــوادث واإلصــــابات واألمــــراض المهنی

جــب أن یو  ت وفروعهــاآات الكفیلــة بمنعهــا، وتكــون قــرارات هــذه اللجــان ملزمــة للمنشــحتیاطــالوا

یشــــمل التــــدریب العــــاملین بالجهــــاز الــــوظیفي للســــالمة والصــــحة المهنیــــة وتــــأمین بیئــــة العمــــل 

وأعضــاء اللجــان المختصــة بــذلك والمســئولین عــن اإلدارة واإلنتــاج بكافــة مســتویاتهم بمــا یتفــق 

  ."ومسئولیاتهم وطبیعة عملهم

 19/07/2003المـــؤرخ فـــي  2003لســـنة  134وفـــي هـــذا فقـــد صـــدر القـــرار الـــوزاري رقـــم 

والصــادر عــن وزارة القــوى العاملــة والهجــرة المحــدد للمنشــآت التــي تلتــزم بإنشــاء أجهــزة وظیفیــة 

ولجــان الســالمة والصــحة المهنیــة وتــأمین بیئــة العمــل والجهــات  التــي تتــولى التــدریب والقواعــد 

عـامًال  50لتـي تسـتخدم ففي البدایة حدد هذا القرار تعریف المنشأة ا. التي تتبع في هذا الشأن

عــامًال فــأكثر  50فــأكثر فــي موقــع واحــد، وكــذلك إعتبــر مــن فــي حكــم المنشــأة التــي تســتخدم 

عـامًال فتسـند مهمـة  50، أما المنشأة التي تشغل أقل مـن 1على مختلف فروعها ومواقع عملها

  . 2ضهالحفاظ على السالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل لصاحب المؤسسة أو من یفو 

  .جهاز السالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل: أوالً 

هذا الجهاز ینشأ على مستوى كل منشأة ویكون تحت السلطة المباشرة لصاحب العمـل أو  

  :ام هذا الجهاز فيوتندرج مه، 3رئیس اإلدارة أو المدیر المسؤول حسب األحوال

فــــــي التصــــــمیم الخــــــاص  إبــــــداء الــــــرأي بالتنســــــیق مــــــع إدارة المنشــــــأة والمختصــــــین -

 .باإلنشاءات والمعدات بضبط التحكم في المخاطر والملوثات وبیئة العمل

 .تحدید السیاسات وخدمات السالمة والصحیة المهنیة وتأمین بیئة العمل بالمنشأة -

                                                           
، الصادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة  19/07/2003المؤرخ في  2003لسنة  134القرار الوزاري رقم من  01المادة  1

التـي تتـولى   المحدد للمنشأت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظیفیة ولجان السـالمة والصـحة المهنیـة وتـأمین بیئـة العمـل والجهـات

  .02/08/2003، المؤرخة في 172الوقائع المصریة ، العدد التدریب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن، 
  .القرار الوزارينفس من  04المادة  2

  .القرار الوزارينفس من  02المادة  3
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التَّعــرف علـــى جمیـــع األنشـــطة والخامـــات األولیــة والمـــواد والنفایـــات الخطـــرة واتخـــاذ  -

 .الحرائق واإلنفجاراتاالحتیاطات الوقائیة ضد 

ــــــة  - ــــــة والكهربائی ــــــة والمیكانیكی ــــــة العمــــــل الفیزیائی ــــــى المخــــــاطر فــــــي بیئ التَّعــــــرف عل

 .والبیولوجیة والكیمیاویة وقیاس وتقییم الملوثات والمخاطر باستخدام أجهزة خاصة

التفتــیش الیــومي فــي كــل وردیــة عمــل فــي أمــاكن العمــل ومعاینــة الحــوادث الجســیمة  -

 .لعمل واألمراض المهنیة وٕاعداد تقریر فني بذلكواإلصابات وحوادث ا

وسیاســات الســـالمة والصــحة المهنیـــة وتـــامین  إعــداد ســـجل خــاص بـــإدارة وخـــدمات -

 . بیئة العمل

بإخطـــار جهـــاز الســـالمة الصـــحیة والمهنیـــة وتـــأمین بیئـــة العمـــل قبـــل ة تلتـــزم المنشـــأ -

 .البدء في أي نشاط ذو خطورة على العمَّال وبیئة العمل

از السـالمة الصـحیة والمهنیـة وتـأمین بیئـة العمـل بإخطـار صـاحب العمـل یلتزم جه -

 .1أو المدیر أو المسؤول  أو الجهات المختصة فور اكتشاف أي خطر

هــذا الجهــاز هــو جهــاز وقــائي یتحقــق نشــاطه بالتــدخل میــدانیًا قبــل  مــا یمكــن مالحظتــه أن

  .وبعد حدوث أي خطر

  .2ة المهنیةتشكیلة جهاز لجان السالمة والصح: ثانیاً 

، وتتشــكل مــن صــاحب أو أكثــر 50لهــا اینشــأ هــذا الجهــاز فــي كــل منشــأة یســاوي عــدد عم

العمــــل أو مفوضــــه رئیســــًا، رؤســــاء أقســــام العمــــل أعضــــاء، مســــؤول الــــدفاع المــــدني والحریــــق 

عضوًا، طبیب المنشأة إن وجد عضوًا، المسـؤول األول عـن السـالمة والصـحة المهنیـة وتـأمین 

ومقررًا، وعدد مساوي لألعضاء بمـا فـیهم الـرئیس یمثلـون العمَّـال ویختـارون  بیئة العمل عضواً 

. من إدارة المنظمة النقابیة للمنشأة إن وجدت،  وٕان لـم توجـد یـتم االختیـار عـن طریـق المنشـأة

ة والصـــحة المهنیـــة بمـــدیریات القـــوى مغ مكتـــب الســـالیـــبلبعـــد تاللجنـــة جتماعـــات هـــذه اوتنعقـــد 

ماء أعضــاء اللجــان وتشــكیلها، وتجتمــع هــذه اللجنــة مــرة علــى األقــل كــل العاملــة والهجــرة بأســ

                                                           
  .2003لسنة  134القرار الوزاري رقم من  03 المادة1

  .القرار الوزارينفس من  05المادة 2
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، وتــدون 1ســاعة علــى األكثــر فــي حالــة وقــوع حــادث جســیم أو إصــابات 48فــي  عشـهر وتجتمــ

جلسات أعمال هذه اللجنة في سجل خاص مرقم بمعیة وٕاشراف مدیریة القوى العاملـة والهجـرة 

ل كـل مـن رئـیس اللجنـة والمقـرر وممثـل العمـال التي تختم صفحاته بختمها، ویوقع علـى السـج

ویجــب أن یكـــون هـــذا الســـجل موضـــوعًا ومعـــدًا بحیــث یســـهل علـــى مفتشـــي الســـالمة والصـــحة 

، ویجـب علـى مقـرر اللجنـة إبـالغ مدیریـة القـوى 2المهنیة وتأمین بیئة العمل من االطالع علیه

زم مفـتش السـالمة والصـحة العاملة والمختصة عند كـل موعـد إلنعقـاد إجتمـاع اللجنـة حیـث یلتـ

ـــة وجـــود فـــروع متعـــددة 3المهنیـــة المخـــتص بحضـــور اجتمـــاعین علـــى األقـــل ســـنویاً  ، وفـــي حال

ــالمركز الرئیســي للمنشــأة علــى  ینشــأللمنشــأة تحــوي لجــان فرعیــة للســالمة والصــحة المهنیــة،  ب

ـــي تتشـــكل مـــن  ـــة الت ـــة للســـالمة والصـــحة المهنی ـــة مركزی ـــة أو المحافظـــة لجن  مســـتوى الجمهوری

رئــیس مجلــس اإلدارة أو صــاحب العمــل أو مــن یفوضــه رئیســًا، رؤســاء اللجــان الفرعیــة أو مــن 

یفوضـــونه أعضـــاء، مســـؤولوا الســـالمة والصـــحة المهنیـــة فـــي اللجـــان الفرعیـــة أعضـــاء، طبیـــب 

المنشـأة بالمركز الرئیسي إن وجد عضوًا، مسؤول الدفاع المدني والحریق بالمركز الرئیسـي إن 

سـؤول األول للسـالمة والصـحة المهنیـة بـالمركز الرئیسـي عضـوًا ومقـررًا، عـدد وجد عضـوًا، الم

من العمَّال تختارهم اللجنة النقابیة بالمركز الرئیسي من اللجـان الفرعیـة مسـاویًا لبـاقي أعضـاء 

ومـــن الرقابـــة اإلداریـــة التـــي تمارســـها . 4أشـــهر 3اللجنـــة و تجتمـــع هـــذه اللجنـــة المركزیـــة كـــل 

  :تندرج في على المنشأة املةمدیریة القوي الع

 وأیضــــاً فــــأكثر،  خمســــة عشــــر عــــامالً  لــــدیهایعمــــل التــــي صــــناعیة الإلتــــزام المنشــــأة  -

إحصـــائیة  بتقـــدیمفـــأكثر  خمســـون عـــامالً  لـــدیهایعمـــل التـــي ة غیـــر صـــناعیة أمنشـــال

   التي وقعت على مستواها؛ نصف سنویة عن األمراض واإلصابات

خــالل أربــع وعشــرین ســاعة مــن هــا ب وقــعحــادث جســیم  عــن كــلة أمنشــكــل  إخطــار -

  .5وقوعه

                                                           
  .السالف الذكر 2003لسنة  134القرار الوزاري رقم من  7-6المادة 1
  .القرار الوزاري نفس من  10المادة 2
  .القرار الوزارينفس من  11المادة 3

  .القرار الوزارينفس من  13المادة 4
      .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من   228مادة ال5
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    .أجهزة البحوث والدراسات واألجهزة االستشاریة: البند السادس

  .المركز القومي لدراسات األمن الصناعي: أوالً 

المركــز القــومي لدراســات یخــتص " :مــن قــانون العمــل المصــري 229مــادة الحســب أحكــام 

مجـاالت السـالمة والصـحة  يالدراسـات فـبوضـع الخطـط المركزیـة للبحـوث و  1األمن الصناعي

 الـوزارة المختصـة يویتـابع تنفیـذها بالتنسـیق مـع األجهـزة المعنیـة فـ، المهنیة وتأمین بیئة العمل

وقــد صــدر هــذا " .یصــدر بهــا قــرار مــن الــوزیر المخــتص يللقواعــد واإلجــراءات التــ وذلــك وفقــاً 

عــن وزیــر القــوى العاملــة  30/06/2003المــؤرخ فــي  2003لســنة  114القــرار الــوزاري رقــم 

والهجــــرة المتعلـــــق بالقواعـــــد واإلجـــــراءات الخاصـــــة بــــالبحوث والدراســـــات فـــــي مجـــــال الســـــالمة 

والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل، ومن أبرز مهام هـذا المركـز العمـل بالتنسـیق مـع األجهـزة 

بیئـــة العمـــل المعنیــة بالســـالمة والصــحة المهنیـــة بــالوزارة فـــي مجـــال الســالمة والصـــحة وتــامین 

برســـم الخطـــط المركزیـــة والدراســـات مـــن خـــالل دراســـة التوصـــیات التـــي تتضـــح أثنـــاء التفتـــیش 

المیـــداني، وكـــذا المؤشـــرات التـــي تنـــتج مـــن خـــالل تقیـــیم وتحلیـــل اإلحصـــائیات وكـــذا الظـــواهر 

المرضـیة مــن إســتخدام التكنولوجیــا الحدیثــة وٕاسـتخدام المــواد الكیمیاویــة والمــواد الخطــرة، وتقیــیم 

  .2وتعمیم نتائج التوصیات على مدیریات القوى العاملة و الهجرة و الجهات المعنیة

  .األعلى للسالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل يستشار المجلس اال: ثانیاً 

المجلــــس یصــــدر بتشــــكیل "قــــانون العمــــل المصــــري  230مــــادة حســــب مــــا ورد فــــي نــــص ال

قـــرار مـــن رئـــیس مجلـــس  ،وتـــأمین بیئـــة العمـــل والصـــحة المهنیـــة األعلـــى للســـالمة يستشـــار اال

 يقتــراح مــا یلــزم فــاهــذه المجــاالت و  يویخــتص هــذا المجلــس برســم السیاســة العامــة فــ ،الــوزراء

ـــوزیر المخـــتص  يویراعـــى فـــ، شـــان تنفیـــذ هـــذه السیاســـة تشـــكیل المجلـــس أن یكـــون برئاســـة ال

ن منظمــــات مــــن ممثلــــي كــــل مــــ وعــــدد متســــاوِ  ،وعضــــویة ممثلــــین مــــن الــــوزارات ذات الصــــلة

                                                           
  .1969لسنة  932اسات األمن الصناعي بقرار من رئیس الجمهوریة رقم هذا المركز القومي لدر  اءنشتم إ 1
الصـــادر عـــن وزیـــر القـــوى العاملـــة والهجـــرة المتعلـــق ، 30/06/2003المـــؤرخ فـــي  2003لســـنة  114القـــرار الـــوزاري رقـــم 2

، الوقـائع المصـریة الخاصة بالبحوث والدراسات فـي مجـال السـالمة والصـحة المهنیـة وتـأمین بیئـة العمـل واإلجراءاتبالقواعد 

  .19/07/2003، المؤرخة في 161العدد 
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ـــ مجـــال  يوعـــدد مـــن ذوى الخبـــرة فـــ ،مصـــر الأصـــحاب األعمـــال واإلتحـــاد العـــام لنقابـــات عمَّ

ویصــدر بتنظــیم عمــل هــذا المجلــس قــرار مــن الــوزیر . الســالمة والصــحة المهنیــة وبیئــة العمــل

  ."المختص

 11المـؤرخ فـي  2003لسـنة 985وفي هذا الصدد صـدر قـرار رئـیس مجلـس الـوزراء رقـم  

بشـــأن تشـــكیل المجلـــس االستشـــاري األعلـــى  للســـالمة والصـــحة المهنیـــة وتـــامین  2003یونیـــه 

، وعلیه یتشكل هذا المجلس من وزیر القـوى العاملـة والهجـرة رئیسـًا  وعضـویة كـل 1بیئة العمل

مــن ممثلــین عــن وزارة القــوى العاملــة والهجــرة والــوزارات ذات الصــلة، ورئــیس اإلدارة المركزیــة 

لعاملــة وتــأمین بیئــة العمــل بــوزارة القــوى العاملــة والهجــرة عضــوًا، مــدیر لرعایــة وحمایــة القــوى ا

المركز القومي لدراسات السالمة والصـحة المهنیـة وتـأمین بیئـة العمـل عضـوًا، ورئـیس القطـاع 

وزارة الصــحة،  وزارة الدولـــة للتنمیـــة : أو رئــیس اإلدارة المركزیـــة المخــتص كعضـــو ممــثًال عـــن

، النقـــــل، الكهربـــــاء لشـــــؤون البیئـــــة، الزراعـــــة واستصـــــالح األراضـــــي االقتصـــــادیة، وزارة الدولـــــة

والطاقة، التربیة والتعلیم، البترول، الداخلیـة، اإلسـكان والموافـق والمجتمعـات العمرانیـة، التجـارة 

والصــناعة،  المالیــة، الهیئــة القومیــة للتأمینــات االجتماعیــة، اإلعــالم، التعلــیم العــالي، الجهــاز 

اإلحصـاء، وأربعـة أعضـاء یمثلـون النقابـات العامـة للعـاملین تختـارهم نقابـات المركـزي للتعبئـة و 

  العمـــــال، وأربعـــــة أعضـــــاء یمثلـــــون أصـــــحاب األعمـــــال یختـــــارهم رؤســـــاء االتحادیـــــة المعینـــــة

  عــن النقابــات العامــة للعــاملین) 02(عــن منظمــات أصــحاب اإلعمــال، ممثلــین ) 02(وممثلــین

مجـــال الســالمة والصــحة المهنیــة وتــأمین بیئــة العمـــل ممثلــین مــن ذوي الخبــرة فــي ) 3(وثالثــة

  یختارهم وزیر القوى العاملة والهجرة، ویمكن للمجلـس االسـتعانة بـأي شـخص بصـفة استشـاریة

و یخــتص هــذا المجلــس علــى اإلشــراف والتنظــیم والتنســیق بــین الجهــود ومــن ثــم التعــاون بــین 

 .2العمل وتنفیذ البرامجالجهات في مجال السالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة 

                                                           
، الصادر عـن رئـیس مجلـس الـوزراء المعـدل 2010لسنة   3093هذا القرار ملغي بموجب المادة الخامسة من القرار رقم  1

  .2011لسنة  529و 528والمتمم بالقرارین 
 2010 دیســمبر 08المــؤرخ فــي   2010 لســنة 3093قــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم مــن  02والمــادة  01انظــر المــادة  2

 528ددـالوقـــائع المصـــریة العـــالعمـــل، بشـــأن تشـــكیل المجلـــس االستشـــاري األعلـــى  للســـالمة والصـــحة المهنیـــة وتـــامین بیئـــة 

  .2010دیسمبر  15المؤرخة في 
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  .للسالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل بالمحافظات ستشاریةإلا ةاللجن: ثالثاً  

كـــل محافظـــة بقـــرار مـــن المحـــافظ  يتشـــكل فـــ"قـــانون العمـــل المصـــري  231مـــادة حســـب ال

وتضـم  .ستشاریة للسالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل برئاسة المحافظالجنة المختص 

مـــن ممثلـــى منظمـــات  متســـاویاً  وعـــدداً  ،المحافظـــة يالمعنیـــة فـــ عضـــویتها ممثلـــین للجهـــات يفـــ

ویصــدر بتحدیـــد   .مــن ذوى الخبـــرة وعــدداً  ،المحافظـــة يال فــالعمَّــ يأصــحاب األعمــال وممثلـــ

قـرار رقـم وقـد صـدر ال، "ختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فیها قرار مـن الـوزیر المخـتصا

للسـالمة والصـحة  ستشـاریةالا ختصاصـات ونظـام عمـل اللجـاندد إلالمحـ  2003لسنة  152

،  وتتشـكل هـذه اللجنـة وزارة القوى العاملة والهجرة عنالمهنیة وتأمین بیئة العمل بالمحافظات 

ـــة والهجـــرة بالمحافظـــةمـــن المحـــافظ رئیســـًا وعضـــویة مـــدیر مدیریـــة  ممثـــل عـــن و  القـــوى العامل

المركزیـة المخـتص  اإلدارةو رئـیس أرئیس القطـاع ، و يالصناع األمنالمركز القومي لدراسات 

الزراعـــــة واستصـــــالح  -مـــــدیري المدیریـــــة بالمحافظـــــات لكـــــل مـــــن وزارة الصـــــحة والســـــكان  أو

 -البتـرول  -التربیـة والتعلـیم  -العـام  األعمالقطاع  -الكهرباء والطاقة  -النقل  - األراضي

الصـــناعة  -المرافـــق والمجتمعـــات العمرانیـــة و  اإلســـكان - اإلداریـــةللتنمیـــة  ةالدولـــ -الداخلیـــة 

التأمینـــات والشـــئون  -الدولـــة لتنمیـــة المحلیـــة  -الدولـــة لشـــئون البیئـــة  -والتنمیـــة التكنولوجیـــة 

تحــاد العــام لنقابــات إلعــن ا ینممثلــو  األعمــال أصــحابعــن منظمــات  ینممثلــو   ،االجتماعیــة

الصحة المهنیـة وتـأمین بیئـة مة و من ذوي الخبرة في مجال السال ، وثالثة أعضاءال مصرعمَّ 

یكــون لــه صــوت معــدود فــي  أنن یســتعین بمــن یــراه فــي مجــال عملــه دون أ، وللمجلــس العمــل

اللجــان االستشــاریة والصــحة المهنیــة وتــأمین أمــا فیمــا یتمثــل فــي اختصــاص هــذه . 1المــداوالت

  : بالمحافظات في العمل بیئة

ت الســالمة والصــحة المهنیــة وتــأمین اســة العامــة للمحافظــة فــي مجــاالیتخطــیط رســم الس-"

لهـذا الغـرض ومتابعـة  األعلـىالمجلس االستشـاري  أعدهابیئة العمل وفق الخطة القومیة التي 

ــــذها ــــة العمــــل -، تنفی ــــأمین بیئ ــــة وت ــــة بالســــالمة والصــــحة المهنی ــــین الجهــــات المعنی التنســــیق ب

                                                           
القـــوى العاملـــة الصــادر عـــن وزیــر  11/08/2003المــؤرخ فـــي  2003لســـنة  152القـــرار الــوزاري رقـــم المــادة األولـــى مــن 1

والهجــــرة المتعلــــق بتحدیــــد اختصاصــــات ونظــــام عمــــل اللجــــان االستشــــاریة للســــالمة والصــــحة المهنیــــة وتــــأمین بیئــــة العمــــل 

  .19/08/2003الوقائع المصریة المؤرخة في بالمحافظات، 
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ن بیئـة العمـل وفقـًا للخطـة بالمحافظة في تنفیذ برامج ومشاریع السـالمة والصـحة المهنیـة وتـأمی

دراسـة وتقیـیم تقـاریر المتابعـة الفنیـة التـي تعـدها  -،المحافظـة القومیة الموضـوعة علـى مسـتوى

ــــرامج  األهــــدافالفنیــــة للجنــــة للتأكــــد مــــن مــــدى تحقــــق  األمانــــة المرســــومة لتنفیــــذ الخطــــط والب

ـــ ـــة العمـــل عل ـــأمین بیئ ـــة وت ى مســـتوى والمشـــروعات الخاصـــة بمجـــال الســـالمة والصـــحة المهنی

دراسـة ومناقشـة المشـاكل  ،المحافظة ، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفیـذ

 إلــى ةقــات التطبیــق الخاصــة بمجــال الســالمة والصــحة المهنیــة وتــأمین بیئــة العمــل الــواردو ومع

لـول ، واقتـراح الحلصحة المهنیة على مستوى المحافظـةاللجنة من الجهات المعنیة بالسالمة وا

علــى مســتوى المحافظــة ودراســة مــدى  الطــوارئالمشــاركة فــي وضــع خطــط  -،المناســبة لهــا

السـالمة والصـحة المهنیـة وتـأمین بیئـة  أوضـاعنشرة سـنویة عـن  إصدار -،فاعلیتها ومعوقاتها

والخســـائر  واألمـــراضوالوفیـــات  واإلصـــاباتالعمـــل بالمحافظـــة تتضـــمن بیانـــات عـــن الحـــوادث 

  " .1ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن  لسالمة والصحة المهنیة،وتقییم لبرامج وخطط ا

وعلیــه فالمشــرع المصــري یكــون قــد رافــق الســالمة والصــحة المهنیــة وتــأمین بیئــة العمــل مــن 

خالل إنشائه لمجالس إستشرافیة تعمل على رسم السیاسـة العامـة فـي مجـال السـالمة والصـحة 

طریـق تشـكیل مجـالس إستشـاریة علـى المسـتوى القـومي عـن  المهنیة وتأمین بیئة العمل، وذلك

  . وعلى مستوى المحافظات برئاسة المحافظ  ،وزیر القوى العاملة والهجرة رئیساً برئاسة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .11/08/2003في  المؤرخ 2003لسنة  152القرار الوزاري رقم المادة الثانیة من 1



 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  للطفل من اإلستغالل اإلقتصاديالحمایة اإلجرائیة 

  خارج نطاق عالقات العمل 
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خــارج نطــاق عالقــات  للطفــل مــن اإلســتغالل اإلقتصــاديایــة اإلجرائیــة الحم: الفصــل الثــاني

 .العمل

تقـــوم السیاســـة الجنائیـــة المعاصـــرة علـــى فكـــرة الـــدفاع االجتمـــاعي التـــي تنظـــر إلـــى الحـــدث 

ــا علیــه أكثــر ممــا هــو جــاني، حیــث تدفعــه إلــى هــوة اإلنحــراف عوامــل وظــروف  باعتبــاره مجنًی

ــــیس للطفــــل  ــــى اإلدراك داخلیــــة واجتماعیــــة بیئیــــة  ل دخــــل فیهــــا، خاصــــة أنــــه یفتقــــد القــــدرة عل

  .1والتمییز

وعلـــى هـــذا األســـاس، أكـــدت مبـــادئ األمـــم المتحـــدة التوجیهیـــة لمنـــع جنـــوح األحـــداث علـــى  

ضــرورة إتخــاذ التــدابیر الوقائیــة لتجنــب وقــوع األطفــال فــي اإلنحــراف، وأن تخــدم هــذه التــدابیر 

ت قوانینهــا بمــا یــتالءم مــع طبیعــة الطفــل لــذا حینــت أغلــب التشــریعا 2مصــلحة الطفــل الفضــلى

القریبة لإلنحراف، وعلیه فقد سلكت أغلب التشریعات نهج الحمایة االجتماعیـة  وذلـك بتكلیـف 

هیئــات إداریــة تشــرف علــى تلــك الحمایــة كمبــدأ عــام، أو بإســناد  الحمایــة  إلــى القضــاء  الــذي 

تهـا الجانـب االجتمـاعي الـذي یكفل تلـك الحمایـة  وفـق إجـراءات قضـائیة خاصـة تأخـذ فـي طیا

یبعث على الثقة والطمأنینة لدى األحداث بما یحقـق المصـلحة الفضـلى لهـم سـواء كـان الطفـل 

، بینمــا الطفــل المجنــي علیــه یخضــع إلــى نفــس القواعــد 3معرضــًا للخطــر أو كــان الطفــل جــاني

تبین الحمایـة العامة التي تسري على المجني علیه البالغ، وعلیه سأتطرق في هذا الفصل إلى 

خـارج نطـاق عالقـات  للطفل من اإلستغالل اإلقتصادياإلجرائیة الموافقة للحمایة الموضوعیة 

العمل، من خالل التشریع الجزائري والمصري في نطاق قانون الطفل بالنسبة للطفل المعـرض 

 ، وفــــي نطــــاق القواعــــد العامــــة لقــــانون اإلجــــراءات الجزائیــــة)المبحــــث األول(للخطــــر المعنــــوي 

  ). المبحث الثاني(بالنسبة للطفل المجني علیه 

                                                           
دة ، إنحــراف األحــداث دراســة فقهیــة فــي ضــوء علــم اإلجــرام والعقــاب والشــریعة اإلســالمیة ، دار الفكــر منتصــر ســعید حمــو  1

  .275، ص2007الجامعي، اإلسكندریة، 

، أعتمـــد ونشـــر بقـــرار للجمعیـــة العامـــة )مبـــادئ الریـــاض التوجیهیـــة(مبـــادئ األمـــم المتحـــدة التوجیهیـــة لمنـــع جنـــوح األحـــداث 2

 www.ahdath.justice.gov.lb: ، متـاح علـى موقـع وزارة العـدل للجمهوریـة اللبنانیـة1990 دیسـمبر 14المؤرخ في  112/45

  .22:21، 17/06/2019 :تاریخ اإلطالع

ال یؤهلـه إلـى یكمن الفرق بین الطفـل المعـرض لالنحـراف  والطفـل المنحـرف فـي أن األول لـم یرتكـب الجریمـة ولكنـه فـي حـ3

مهــا األبجــي، جــرائم وقضــاء األطفــال فــي إطــار : إرتكــاب الجریمــة، أمــا الثــاني فهــو الطفــل الــذي إرتكــب الجریمــة فعــًال، انظــر

  .30-29، ص 2017التشریعات العربیة، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة،
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  .الحمایة اإلجرائیة للطفل المعرض للخطر المعنوي :المبحث األول

ــــمادة  ج .ط.مـــن ق 2تطـــرق المشـــرع الجزائـــري إلـــى تعریـــف الطفـــل فـــي خطـــر فـــي نـــص الــ

 حالـــة، بینمـــا عـــدد 13ـــــوالـــذي عـــدد فیهـــا الحـــاالت التـــي ُیعتبـــر فیهـــا الطفـــل فـــي حالـــة خطـــر ب

المـادة  حسب نـصحالة  14ـالمشرع المصري تلك الحاالت التي ُیعتبر فیها الطفل في خطر ب

  .م.ط.من ق 96

وعلیه بالمقارنة بـین تلـك الحـاالت نالحـظ أن هنالـك حـاالت یعتبرهـا المشـرع الجزائـري مـن  

حالــة : حــاالت الطفــل فــي خطــر وال یعتبرهــا المشــرع المصــري مــن ضــمن تلــك الحــاالت منهــا

الالجئ، واإلستغالل اإلقتصادي للطفل، وقوع الطفل ضحیة النزاعات المسـلحة وغیرهـا الطفل 

مــن حــاالت االضــطراب وعــدم االســتقرار، بینمــا هنالــك حــاالت إعتبرهــا المشــرع المصــري مــن 

ضــمن حــاالت تعــرض الطفــل للخطــر ولــم یعتبرهــا المشــرع الجزائــري مــن ضــمن تلــك الحــاالت 

ت والمهمـالت، عـدم وجـود محـل إقامـة مسـتقر للطفـل أو جمع أعقاب السـجائر والفضـال: وهي

المبیت فـي الطرقـات أو فـي أمـاكن أخـرى غیـر مهیـأة للمبیـت، مخالطـة المنحـرفین أو المشـتبه 

فیهم، غیاب وسیلة مشروعة للعیش أو عائل مؤتمن، مصاب بمرض بدني أو عقلي أو نفسـي 

ســالمته أو ســالمة الغیــر، الطفــل  یــؤثر علــى قدرتــه فــي اإلدراك واالختیــار ومــن ثــم یــؤثر علــى

  .وارتكب جنایة أو جنحة 7الذي ال یتجاوز سن

وبنـــاًء علیـــه تعـــّد حـــاالت تعـــرض الطفـــل للخطـــر مـــا هـــي إال اعتـــداء علـــى التنشـــئة الســـلمیة 

، ومــن ضــمن هــذه الحــاالت 1والصــحیحة الواجــب توفرهــا لســالمة الطفــل مــن تعرضــه للخطــر

المشــرع الجزائــري موضــوع دراســتنا هــذه، فقــد أدرجهــا حالــة اإلســتغالل اإلقتصــادي التــي تشــكل 

من بین حاالت تعرض الطفل للخطر في عبارة اإلسـتغالل اإلقتصـادي، ونفـس األمـر للمشـرع 

بمفهومــه الواســع ، وكــال التشــریعین خــص " اإلســتغالل"المصــري الــذي أدرجهــا تحــت مصــطلح 

كلتــا نــوعي الحمایــة فــي هــذا لهــذه الحــاالت حمایــة إجتماعیــة وحمایــة قضــائیة، ومنــه ســأتطرق ل

  ). المطلب الثاني(، وٕاجرائیة قضائیة )المطلب األول(المبحث حمایة إجرائیة إجتماعیة 

                                                           
  .249خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص1
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  .الحمایة اإلجرائیة اإلجتماعیة للطفل: المطلب األول

إنتهج المشرع الجزائري والمشرع المصري حمایة إجرائیة إجتماعیة للطفـل المعـرض للخطـر 

ذه الحمایة لهیئات إداریة على المستوى الوطني والمحلي، وبناًء علیـه المعنوي، وذلك بإسناد ه

  )الفــرع األول(ســأعالج فــي هــذا المطلــب الحمایــة اإلجرائیــة اإلجتماعیــة  فــي التشــریع الجزائــري 

  .)الفرع الثاني(والحمایة اإلجرائیة اإلجتماعیة  في التشریع المصري 

  .یة للطفل في التشریع الجزائريالحمایة اإلجرائیة اإلجتماع: الفرع األول 

فــي التشــریع الجزائــري علــى المســتوى الــوطني، وذلــك  للطفــلتجســدت الحمایــة اإلجتماعیــة 

،  وعلــى المســتوى المحلــي بإنشــاء )البنــد األول(بإنشــاء الهیئــة الوطنیــة لحمایــة وترقیــة الطفولــة 

  ).البند الثاني(مصالح الوسط المفتوح 

  .1لحمایة وترقیة الطفولة الهیئة الوطنیة: البند األول

بــأن مــن واجــب   1989لســنة عمــًال بأحكــام نــص المــادة الرابعــة مــن إتفاقیــة حقــوق الطفــل 

الدول األطراف إتخـاذ كـل التـدابیر التشـریعیة واإلداریـة المالئمـة لتجسـید الحقـوق المعتـرف بهـا 

طـراف المصـادقة ، والجزائـر مـن بـین الـدول األ2للطفل إلى أقصى حدود الموارد المتاحة للـدول

، وأنشــأت لــه 2015علــى تلــك اإلتفاقیــة جســدت هــذا االلتــزام فــي قــانون خــاص بالطفــل ســنة 

جهاز إداري یشـرف علـى حمایـة وترقیـة تلـك الحقـوق یتمثـل فـي الهیئـة الوطنیـة لحمایـة وترقیـة 

  .الطفولة

   .الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة تنظیم الهیئة: أوالً 

وترقیــة الطفولــة هــي هیئــة وطنیــة تابعــة لــدى مصــالح الــوزیر األول الوطنیــة لحمایــة  الهیئــة

تعني بالسهر على حمایة وترقیة حقوق الطفـل، وتتمتـع بكامـل الشخصـیة المعنویـة واإلسـتقالل 

، ویترأس هذه الهیئة مفوض وطني یعـین بموجـب مرسـوم رئاسـي مـن بـین الشخصـیات 3المالي

                                                           
  .12-15من قانون  20-11المواد 1
  . 1989 لسنة من اتفاقیة حقوق الطفل 04المادة 2
  .12-15من قانون  11 المادة3
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  334-16وقد بین المرسـوم التنفیـذي رقـم . 1المطلوبةالتي لها اهتمام بالطفولة وتتمتع بالخبرة 

 أمانـــــة عامـــــة ، حیـــــث تتشـــــكل هـــــذه الهیئـــــة مـــــن2شـــــروط وكیفیـــــات تنظـــــیم وســـــیر هـــــذه الهیئـــــة

  .مدیریة لحمایة حقوق الطفل ومدیریة لترقیة حقوق الطفل، ولجنة تنسیق دائمة: ومدیریتان

  .لحمایة وترقیة الطفولة مهام المفوض الوطني: ثانیاً 

 2016دیســـمبر  19المـــؤرخ فـــي  334-16مرســـوم التنفیـــذي رقـــم مـــن ال 09لمـــادة احســـب 

المحدد لشروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایـة وترقیـة الطفولـة، یمـارس المفـوض 

  :  الوطني المهام اآلتیة

  .إعداد برنامج عمل الهیئة والسهر على تطبیقه -

  .قییمهاإدارة عمل مختلف هیاكل الهیئة وتنسیقها وت -

  .إبداء الرأي في التشریع الوطني المعمول به المتعلق بحقوق الطفل -

إتخاذ أي تدبیر من شأنه حمایة الطفـل فـي خطـر بالتنسـیق مـع مصـالح الوسـط  -

  .المفتوح

  .إستغالل التقاریر التي ترفعها إلیه مصالح الوسط المفتوح -

ـــر الســـنوي وحصـــائ - ـــة بإعـــداد مشـــروع التقری ل نشـــاطات تنســـیق األشـــغال المتعلق

  .الهیئة

  .تمثیل الهیئة لدى السلطات الوطنیة والهیئات الدولیة -

  .التسییر اإلداري والمالي للهیئة -

  .تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة -

                                                           
  .12-15قانون رقم من  12المادة 1

المحدد لشروط وكیفیـات تنظـیم وسـیر الهیئـة الوطنیـة لحمایـة  2016دیسمبر  19المؤرخ في  334-16مرسوم تنفیذي رقم 2

  .2016دیسمبر 21، المؤرخة في 75زائریة، العددوترقیة الطفولة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج
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  .توظیف وتعیین مستخدمي الهیئة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما -

  .مینممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخد -

  .إعداد النظام الداخلي للهیئة -

  تفویض إمضائه لمساعدیه -

إعــداد تقریــر ســنوي عــن حالــة حقــوق الطفــل ومــدى تنفیــذ إتفاقیــة حقــوق الطفــل  -

  1 .یرفع إلى رئیس الجمهوریة

 .الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولةتدخل الهیئة : ثالثاً 

صـــل إلـــى المفـــوض یتجســـد تـــدخل الهیئـــة فـــي حمایـــة الطفـــل عـــن طریـــق اإلخطـــارت التـــي ت

ــــه الشــــرعي أو أي شــــخص معنــــوي أو طبیعــــي، ویمكــــن  ــــق الطفــــل أو ممثل ــــوطني عــــن طری ال

للمفـوض الــوطني التــدخل مــن تلقــاِء نفســه لمسـاعدة األطفــال  الــذین هــم فــي خطــر، أو فــي أي 

مســــاس بالمصــــلحة الفضــــلى للطفــــل، ولهــــذا فقــــد تَــــزودت الهیئــــة بــــرقم أخضــــر مجــــاني لتلقــــي 

نتهـــاك حقـــوق الطفـــل مـــع ضـــرورة الحفـــاظ علـــى ســـریة هویـــة الشـــخص البالغـــات والشـــكاوى با

المبلغ وال یكشف عنها إال برضاه، ویتم تصرف الهیئة فـي هـذه البالغـات عـن طریـق التحقیـق 

وذلــك بتحویلهــا إلــى مصــالح الوســط المفتــوح المخــتص إقیلیمــًا التــي یجــب علیهــا التــدخل حــاًال 

حیات التــدخل لزیــارة أي هیئــة أو مؤسســة إلبعــاد الخطــر عــن الطفــل، وللمفــوض الــوطني صــال

مكلفــة بحمایــة األطفــال واســتقبالهم، ولــه تقــدیم  النصــائح واإلقتراحــات التــي یراهــا مناســبة، ولــه 

أن یحصــــل علــــى أي وثیقــــة أو معلومــــة مــــن شــــأنها أن یكــــون لهــــا صــــلة بالبالغــــات المقدمــــة 

قوبـات المنصـوص علیهـا وُیحتمُل أن تكون مصدر للخطر الواقـع علـى الطفـل تحـت طائلـة الع

بعــد تلقــي المفــوض الــوطني اإلخطــارت التــي تهــدد الطفــل والتــي قــد . فــي التشــریع المعمــول بــه

یحتمل أن یكون لها وصفًا جنائیًا یخطر المفوض وزیر العدل حـافظ األختـام الـذي ُیخطـُر بهـا  

                                                           
  .السالف الذكر 334-16تنفیذي رقم المرسوم المن  09المادة  1
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األحـداث  النائب العام قصد تحریك الدعوى العمومیة، وُیخطُر كذلك المفـوض الـوطني قاضـي

  .1في حالة الخطر الذي یقتضي إبعاد الطفل عن أسرته

الهیئــة الوطنیــة لحمایــة وترقیــة الطفولــة أن عــدد اإلخطــارت بلغــت وحســب تصــریح لرئیســة 

تلقتهـا الهیئـة عبـر الـرقم األخضـر  2018إلـى غایـة جویلیـة  2018حالة من بدایة عـام  400

اإلعتـــــداءات واإلســـــتغالل : خطـــــارتوعبـــــر بریـــــدها اإللكترونـــــي، وتشـــــمل هـــــذه اإل "11-11"

اإلقتصادي وسوء المعاملة والتسول وكشفت أیضًا رئیسة الهیئـة أن الهیئـة تتلقـى یومیـًا مـا بـین 

مكالمــة واتصــال تصــب حــول طلــب توجیهــات وٕاستفســارات  أو انشــغاالت  4000إلــى  2000

  . 2حول موضوع الطفولة أو مهام الهیئة

  .3في التشریع الجزائري وحمصالح الوسط المفت :البند الثاني

تشرف على الحمایة اإلجتماعیة لألطفـال علـى المسـتوى المحلـي وٕاالقلیمـي مصـالح الوسـط 

المفتــوح التــي تنشــأ علــى مســتوى كــل والیــة بمعــدل مصــلحة واحــدة علــى األقــل،  مــع إمكانیــة 

یق إنشــاء عــدة مصــالح بحســب درجــة الكثافــة الســكانیة، وتعمــل مصــالح الوســط المفتــوح بالتنســ

  .4مع مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة واألشخاص المكلفین برعایة الطفولة

  .تشكیلة مصالح الوسط المفتوح: أوالً 

حـــرص المشـــرع  فـــي تشـــكیلة مصـــالح الوســـط المفتـــوح  علـــى أن تكـــون مـــن بـــین المـــوظفین 

  :المختصین وجوبًا في هذا المجال وهم

  مربین  - 

  مساعدین إجتماعیین  -

  نفسانیین  أخصائیین -

                                                           
  .السالف الذكر 334-16تنفیذي رقم المرسوم من ال 25-19المواد1
 الجزائریــــة علـى موقـع وكالـة األنبـاء 2018جویلیـة  14تصریح رئیسة الهیئة الوطنیة لحمایـة و ترقیـة الطفولـة یـوم السـبت 2

www.aps.dz/ar/algerie/586   ،18:23 ،2018 /14/07 :تاریخ اإلطالع.  
  .12-15من قانون  31-21لمواد ا3
  .قانونمن نفس ال 21المادة 4
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  وأخصائیین إجتماعیین  -

  . 1حقوقیین -

تشــرف علــى الحمایــة اإلجتماعیــة للطفــل المعــرض للخطــر علــى المســتوى المحلــي مصــلحة 

المالحظة والتربیة في الوسط المفتوح بمدیریات النشاط االجتماعي إلى أن یتم صدور التنظـیم 

مـن قـانون الطفـل الجزائـري فـي  149المنظم لمصالح الوسط المفتوح وهذا عمـًال بـنص المـادة 

تبقــى النصــوص التطبیقیــة للقــوانین المــذكورة أعــاله، ســاریة المفعــول إلــى حــین "  6و 5الفقــرة 

تبقــى . نشــر النصــوص التطبیقیــة لهــذا القــانون بإســتثناء تلــك التــي تتعــارض  مــع هــذا القــانون

  ". مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون قائمة

  .مهام مصالح الوسط المفتوح: ثانیاً 

مــن قــانون حمایــة الطفــل  22مــن المهــام الموكلــة لمصــالح الوســط المفتــوح، وحســب المــادة 

ویـــتم تواصـــل " متابعـــة وضـــعیة األطفـــال فـــي خطـــر ومســـاعدة أســـرهم"الجزائـــري وكأصـــل عـــام 

  :مصالح الوسط المفتوح باألطفال المعرضین للخطر في النقاط اآلتیة

  . لمصالحإخطار هذه ا -)1

تشــترك عــدة أفــراد فــي إخطــار هــذه المصــالح علــى رأســها المفــوض الــوطني لحمایــة وترقیــة  

الطفولة الذي یقوم بتحویل الواردة إلیه، ومن الطفل أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضـائیة أو 

الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلـدي أو كـل جمعیـة أو هیئـة عمومیـة أو خاصـة تنشـط فـي 

حمایــة األطفــال أو المسـاعدین االجتمــاعیین أو المــربین أو المعلمـین أو األطبــاء أو كــل مجـال 

شــخص طبیعــي أو معنــوي، ولهــذه المصــالح أن تتــدخل تلقائیــًا وأكــدت هــذه المــادة علــى ســریة 

  . 2هویة الُمخطُر إال برضاه

  

                                                           
  .12-15قانون من  21المادة 1

  .قانوننفس ال من 22المادة 2
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  .التأكد من وجود الخطر -)2

د مـن وجـود حالـة الخطـر التـي تهـدد یتجسد تدخل مصـالح الوسـط المفتـوح مـن خـالل التأكـ 

الطفل، وذلك بقیامها باألبحـاث اإلجتماعیـة واإلنتقـال إلـى عـین مكـان تواجـد الطفـل واإلسـتماع 

ـــدابیر  ـــد وضـــعیته وٕاتخـــاذ الت ـــائع اإلخطـــار مـــن أجـــل تحدی ـــه الشـــرعي حـــول وق ـــى ممثل إلیـــه وٕال

فـــل دون إجـــراء أبحـــاث الالزمـــة، أمـــا عنـــد الضـــرورة فلهـــا أن تنتقـــل فـــورًا إلـــى مكـــان تواجـــد الط

إجتماعیــة حســب حالـــة اإلخطــار، ویمكــن لمصـــالح الوســط المفتــوح عنـــد االقتضــاء أن تطلـــب 

ولتسهیل عملیات األبحاث والمعلومات التـي تطلبهـا . 1تدخل النیابة العامة أو قاضي األحداث

 مصــــالح الوســــط المفتــــوح تلتــــزم وجوبــــًا اإلدارات والمؤسســــات العمومیــــة واألشــــخاص المكلفــــین

  .2برعایة الطفولة بتقدیم تلك المعلومات لمصالح الوسط المفتوح

وبعد أن تتأكد مصالح الوسط المفتوح من حالة وجود أو عـدم وجـود الخطـر، تتخـذ اإلجـراء 

  :المناسب لذلك

  .تعلم الطفل وممثله الشرعي بعدم وجود الخطر: حالة عدم وجود الخطر  - أ

فــل مــن أجــل اإلتفــاق التخــاذ التــدابیر تتصــل بالممثــل الشــرعي للط: حالــة وجــود الخطــر  -  ب

ســنة  13المالئمــة إلبعــاد الخطــر عــن الطفــل، ویجــب إشــراك الطفــل الــذي یبلــغ مــن العمــر 

ســنة علــى  13علــى األقــل فــي اإلتفــاق، وتخطــر مصــالح الوســط المفتــوح الطفــل الــذي یبلــغ 

ن اإلتفاق فـي محضـر وی وقـع علیـه األقل وممثله الشرعي أن بإمكانهما رفض اإلتفاق، ویدوَّ

   .3جمیع األطراف

  .التدابیر المتخذة في حالة الطفل في خطر-)3

مـــن التـــدابیر التـــي یـــؤول إلیهـــا موضـــوع اإلتفـــاق فـــي حالـــة الطفـــل فـــي خطـــر  والتـــي بینهـــا  

وهـو مبـدئیًا إبقـاء الطفـل فـي أسـرته  25المشرع الجزائري على سـبیل الحصـر فـي نـص المـادة 

  :مع إقتراح أحد التدابیر اآلتیة

                                                           
  .12-15من قانون  23المادة 1
  .نفس القانون من 31المادة 2
  .نفس القانون  من 24المادة 3
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إلــزام األســرة باتخــاذ التــدابیر الضــروریة المتفــق علیهــا إلبعــاد الخطــر عــن الطفــل فــي  -

  اآلجال التي تحددها مصالح الوسط المفتوح ،

تقــــدیم المســــاعدة الضــــروریة لألســــرة وذلــــك بالتنســــیق مــــع الهیئــــات المكلفــــة بالحمایــــة -

  االجتماعیة،

أو أي هیئــة إجتماعیــة  إخطــار الــوالي أو رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي المختصــین -

  من أجل التكفل اإلجتماعي بالطفل،

اتخـــاذ االحتیاطـــات الضـــروریة لمنـــع اتصـــال الطفـــل مـــع أي شـــخص یمكـــن أن یهـــدد -

  . 1صحته أو سالمته البدنیة أو المعنویة

ویمكن للتدبیر  المتفق علیه مراجعته كلیًا أو جزئیًا بطلـب مـن الطفـل أو ممثلـه الشـرعي أو 

  . 2ف مصالح الوسط المفتوحتلقائیًا من طر 

 .إخطار قاضي األحداث من طرف مصالح الوسط المفتوح -)4

نمیز بین ثالثة أنواع لإلخطارات التي یجب علـى مصـالح الوسـط المفتـوح تبلیغهـا لقاضـي  

  .  األحداث 

ینحصـر هـذا النـوع مـن اإلخطـارات فـي الحـاالت التـي تطرقـت إلیهـا : اإلخطارات الوجوبیـة  -أ 

  :3هي على سبیل الحصرو   27المادة 

  عدم التوصل إلى أي إتفاق في أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ إخطارها،-

  تراجع الطفل أو ممثله الشرعي،-

  .فشل التدبیر المتفق علیه بالرغم من مراجعته-

  :یمیز هذا النوع من اإلخطارات  حالتین هما:  اإلخطارات الفوریة -ب

                                                           
  .12-15قانون من  25المادة 1

  . نفس القانونمن  26المادة 2
  .قانونمن نفس ال 27المادة 3
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فیتـــدخل قاضــــي  حالـــة مخافـــة تفـــاقم الضـــررُتحـــدُد هـــذه ال: حـــاالت الخطـــر الحـــال -

  . 1األحداث فورًا في هذه الحالة بإتخاذ التدابیر الالزم لرعایة مصالح الحدث

خاصـة إذا كـان الطفـل ضـحیة  الحاالت التي یستحیل معها إبقـاء الطفـل فـي أسـرته -

 .2جریمة مرتكبة من ممثله الشرعي

إعـالم  لتقـاریر الدوریـة التـي یـتم فیهـاتندرج هذه اإلخطارات في ا: اإلخطارات الدوریة  -ج

، وتلتـزم مصـالح الوســط 3قاضـي األحـداث باألطفـال المتكفـل بهـم والتـدابیر المتخـذة بشـأنهم

أشهر بتقریر مفصل عن األطفـال التـي تكفلـت  3المفتوح في  إعالم المفوض الوطني كل 

  . 4بهم وكذا مصیر اإلخطارات الواردة إلیها من طرف المفوض الوطني

  .الحمایة اإلجرائیة اإلجتماعیة للطفل في التشریع المصري: فرع الثانيال

مـــارس المشـــرع المصـــري الحمایـــة اإلجرائیـــة اإلجتماعیـــة للطفـــل مـــن خـــالل إنشـــائه هیئـــات 

، واللجنــة الفرعیــة لحمایــة )البنــد األول(إداریــة تجســدت فــي المجلــس القــومي للطفولــة واألمومــة 

  ).البند الثاني(الطفولة 

  .المجلس القومي للطفولة واألمومة :األولالبند 

یشــرف علــى رأس الحمایـــة اإلجتماعیــة لألطفـــال المجلــس القــومي للطفولـــة واألمومــة، وهـــو 

أعلــى هیئــة ویتمتــع  بالشخصــیة اإلعتباریــة،  ومقــره مدینــة القــاهرة،  ویصــدر تنظیمــه وتشــكیله 

مــنظم لتشــكیلة المجلــس ، وقــد صــدر ذلــك القــرار ال5وٕاختصاصــاته بقــرار مــن رئــیس الجمهوریــة

 273والـذي عـدل بقـرار رقـم  1988لسـنة  54القومي مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة تحـت رقـم 

بإنشــاء هــذا المجلــس تحــت رئاســة رئــیس مجلــس الــوزراء وعضــویة كــل مــن وزارة  1989لســنة 

                                                           
نجیمي جمال، قانون حمایـة الطفـل فـي الجزائـر تحلیـل وتأصـیل  مـادة بمـادة، دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، الجزائـر 1

  .57ص، 2016

  .12-15قانون من  28المادة 2
  .نفس القانون نم 29لمادة 3
  .قانوننفس المن  29المادة 4
  .1996لسنة  12من القانون رقم  144المادة 5



 .الحمایة اإلجرائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي:                                       الباب الثاني
  
  

 

277 
 

التضــامن اإلجتمــاعي، اإلعــالم، الصــحة ،التعلــیم، الثقافــة، التخطــیط، القــوى العاملــة، الــرئیس 

نفیــذي للمجلــس األعلــى للشــباب والریاضــة، وعضــویة ثالثــة أشــخاص علــى األكثــر مــن ذوي الت

الكفــاءة والخبــرة والمهتمــین بشــؤون الطفولــة واألمومــة، وللمجلــس دعــوة أي شــخص لالســتعانة 

  .1بخبرته في أي موضوع ما

  :تشكیلة المجلس القومي للطفولة واألمومة: أوالً 

 20ة واألمومــة مــن لجنــة فنیــة استشــاریة مكونــة مــن تتكــون أجهــزة المجلــس القــومي للطفولــ

عضو من بین الشخصیات البارزة فـي مجـال الطفولـة واألمومـة، وتعـین هـذه اللجنـة بقـرار مـن 

سنوات، ویشرف على األمانة العامة أمین عام رفقة قطاعات التخطـیط  3لمدة  رئیس الوزراء

، ویلحــــق بــــالمجلس القــــومي 2لمالیــــةوالمتابعــــة، قطــــاع المعلومــــات، قطــــاع الشــــؤون اإلداریــــة وا

   .للطفولة واألمومة صندوق رعایة الطفولة واألمومة واإلدارة العامة لنجدة الطفل

  :صندوق رعایة الطفولة واألمومة-)1

جاءت فكـرة قد ، و 3تمتع بالشخصیة االعتباریة والمالیة المستقلةأنه ییمیز هذا الصندوق ما 

واألمهــات المعیلــة خاصــة بعــد انتشــار األمــراض وتزایــد  إنشــاء هــذا الصــندوق للتكفــل باإلطفــال

، ویشـــرف علـــى الصـــندوق 4ظـــاهرة أطفـــال الشـــوارع وتواجـــد األطفـــال مـــع ذویهـــم فـــي الســـجون

مجلــس إدارة برئاســة األمــین العــام للمجلــس القــومي للطفولــة واألمومــة لمــدة ثالثــة ســنوات قابلــة 

  :6،  ومن مهام مجلس إدارة الصندوق5للتجدید

  

                                                           
بشـــأن المجلـــس القـــومي للطفولـــة واألمومـــة، جریـــدة رســـمیة  1988جـــانفي  24المـــؤرخ فـــي  54قــرار رئـــیس الجمهوریـــة رقـــم 1

 28جریــدة رســمیة مصــریة عــدد  ،1989لســنة  273، المعــدل بــالقرار رقــم  1988فیفــري  04المؤرخــة فــي  5مصــریة عــدد 

  .1989یولیو  17المؤرخة في 

  .224خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق ص 2

  .1996لسنة  12مكرر من القانون رقم  144المادة 3
  .228خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص4
  . صريالمتعلق بإصدار قانون الطفل الم ،1996لسنة  12من القانون رقم ) أ(مكرر  144المادة 5
  . من نفس القانون) ب(مكرر  144المادة 6
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  اذ ما یلزم لتنمیة موارد الصندوق،اتخ" -

  إنشاء دور إیواء ومدراس ومستشفیات خاصة بالطفل،-

إقامـــــة مشـــــروعات خدمیـــــة وٕانتاجیـــــة وحفـــــالت وأســـــواق خیریـــــة ومعـــــارض ومباریـــــات -

ریاضیة لتحقیـق أهـداف المجلـس القـومي للطفولـة واألمومـة و ذلـك بعـد الحصـول علـى 

  ،1التصریح من الجهات المعنیة

  نات على الجهات المهتمة بالطفولة واألمومة،توزیع إعا-

  ."القیام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل-

   :ومن موارد هذا الصندوق

  المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، -"

  الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، -

  ندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إلیه،عوائد استثمار أموال الص -

الهبـــات واإلعانـــات والتبرعـــات والوصـــایا التـــي یقـــرر مجلـــس إدارة الصـــندوق قبولهـــا  -

   2 ."وتعفى هذه الهبات واإلعانات والتبرعات والوصایا من جمیع أنواع الضرائب

  :اإلدارة العامة لنجدة الطفل -)2

لمجلـــس القـــومي لألمومـــة والطفولـــة، وهـــي بمثابـــة توجـــد هـــذه اإلدارة العامـــة علـــى مســـتوى ا

تجسید لمهام المجلس من خالل تلقي الشكاوى من األطفـال والبـالغین ومعالجتهـا إلنقـاذ الطفـل 

من كل عنف أو خطـر أو إهمـال، وكـذا طلـب التحقیـق فیمـا یصـل إلیهـا مـن بالغـات ومتابعـة 

ویتشـكل أعضـاء  3ت اإلختصـاصنتائج هذا التحقیق وٕارسـال تقـاریر بمـا یتكشـف لهـا إلـى جهـا

اإلدارة العامة لنجدة الطفل من ممثلین یختارهم وزائرهم المختصین عن وزارة العدل وعـن وزارة 

الداخلیـة وعــن التضــامن االجتمـاعي وعــن التنمیــة المحلیـة، إضــافة إلــى ممثلـین عــن مؤسســات 

                                                           
1
في هذا اإلطار أنشأ المجلس القومي للطفولة واألمومة العدید من المشاریع على رأسها المشروع التجریبي لحمایة األطفال  

ي، دراسة محمد علي سكیكر، شرح قانون الطفل المصر : العاملین بمنطقة الدویقة بحي منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، انظر

  . 413، ص2012، )ن.ب.د(، )ن.د.د(تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، 

  .1996لسنة  12من القانون رقم ) ج(مكرر  144المادة 2

  .القانوننفس من  97المادة  3
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ضــرورة اإلســتعانة المجتمــع المــدني یختــارهم الــوزیر المخــتص باألســرة واإلســكان وأي مــن یــرى 

بهم، وُیصُدر الوزیر المختص باألسرة واإلسكان قـرار تشـكیل إدارة نجـدة الطفـل یحـدد فیـه مـدة 

  . 1العضویة ونظام العمل واالختصاص

  :مهام المجلس القومي للطفولة واألمومة: ثانیاً 

  :من أهم اإلختصاصات المسندة لهذا المجلس تندرج في النقاط اآلتیة

تنمویة للسیاسة العامة لرعایة الطفولة واألمومـة فـي مجـال الرعایـة رسم التوجهات ال -

اإلجتماعیـــــــــة واألســـــــــریة والصـــــــــحیة والتعلیمیـــــــــة والثقافیـــــــــة واإلعالمیـــــــــة والحمایـــــــــة 

االجتماعیــــة، مــــع ضــــرورة متابعــــة وتقیــــیم تنفیــــذ هــــذه السیاســــة بنــــاًء علــــى التقــــاریر 

  المرسلة من طرف الوزارات والهیئات؛

افیــة والتعلیمــة واإلعالمیــة المناسـبة ونشــر ثقافــة الــوعي بــین أفــراد اقتـراح البــرامج الثق -

 المجتمع المدني؛

التعــــاون بــــین المنظمــــات الحكومیــــة وغیــــر الحكومیــــة وٕابــــداء الــــرأي فــــي اإلتفاقیــــات  -

 .2المتعلقة بالطفولة واألمومة

، ومــا یمیــز هــذا المجلــس أن قراراتــه نهائیــة ونافــذة علــى جمیــع الــوزارات والهیئــات العامــة

ومن خالل تفعیل حمایة الطفولة لضمان تحقیق أفضـل خدمـة للطفـل المعـرض للخطـر تـم 

وهــذا الخــط مجـــاني یســتقبل مــن خاللــه المجلـــس " 16000خــط نجـــدة الطفــل "إنشــاء آلیــة 

 .3استغاثات األطفال الذین هم في خطر

  

                                                           
المتعلـق بإصـدار الالئحـة  21/07/2010المـؤرخ فـي  2010لسنة  2075من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  181المادة 1

  .22/07/2010، الصادر في )أ(تابع  29، الجریدة الرسمیة المصریة، العدد1996لسنة  12نون الطفل  رقم التنفیذیة لقا

  .225 خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص2
  .227-226المرجع نفسه، ص3
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  .اللجنة الفرعیة لحمایة الطفولة في التشریع المصري: البند الثاني

اللجنــة العامــة لحمایــة الطفولــة التــي ح الوســط المفتــوح فــي التشــریع المصــري، یقابــل مصــال

تنشــأ بكــل محافظــة بالجمهوریــة، وهــي تخــتص برســم السیاســة العامــة لحمایــة الطفولــة ومتابعــة 

  .1تنفیذها في المحافظة

ویشـــرف علـــى تفعیـــل آلیـــة الحمایـــة االجتماعیـــة اإلجرائیـــة اللجنـــة الفرعیـــة لحمایـــة الطفولـــة  

برصــــد جمیــــع حــــاالت "شـــأة فــــي دائــــرة كــــل قســـم أو مركــــز شــــرطة  وتخــــتص هـــذه اللجنــــة المن

التعــــرض للخطــــر والتــــدخل الوقــــائي والعالجــــي لجمیــــع هــــذه الحــــاالت ومتابعــــة مــــا یتخــــذ مــــن 

وتتشــكل هــذه اللجنــة بقــرار مــن اللجنــة العامــة لحمایــة الطفولــة بــدائرة كــل قســم أو ." 2إجــراءات

بمـا فـیهم الـرئیس وهـؤالء  7وال یتجاوز  5دد أعضائها عن مركز للشرطة، ویجب أن ال یقل ع

أن یكونــوا تشــكیلة مــن عناصــر أمنیــة واجتماعیــة ونفســیة  األعضــاء المختــارون یجــب مراعــاة

وطبیة وتعلیمیة ویجوز أن تضم اللجنة ممثـل أو أكثـر مـن مؤسسـات المجتمـع المـدني المعنیـة 

  .3بشؤون الطفولة

یــة الطفولــة هـو تمركزهــا ووجودهــا علــى مســتوى كــل قســم أو ومـا یمیــز اللجنــة الفرعیــة لحما 

مركز شرطة فهـذا مـا یسـاعد علـى إطالعهـا علـى جمیـع األخطـار التـي یمكـن أن یتعـرض لهـا 

الطفل، إضافة إلى كثرة هذه اللجان الفرعیة من شأنه أن یقضي على إشكالیة النقص العـددي 

  .لألشخاص الذین یشرفون على حمایة األطفال

نجد في التشریع الجزائري أن عدد تواجد مصالح الوسـط المفتـوح بمعـدل مصـلحة في حین  

أو أكثــر علــى مســتوى كــل والیــة، وهــذا مــا یطــرح دائمــًا مشــكلة التكفــل باألطفــال بســبب الــنقص 

العـــددي للمـــوظفین األخصـــائیین وخصوصـــًا أن شســـاعة مســـاحة الوالیـــة وتباعـــد مقـــر الوالیـــة 

  .ل باألطفالوالبلدیات یزید من صعوبة التكف

                                                           
  . 1996لسنة  12من القانون رقم  97المادة 1
   .القانوننفس من  97المادة 2
  . 2010لسنة  2075الوزراء رقم  من قرار رئیس مجلس 180المادة 3
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  .مجاالت تدخل اللجنة الفرعیة لحمایة الطفولة: أوالً 

ــة مــن بــین  12حصــر المشــرع المصــري مجــال تــدخل هــذه اللجنــة فــي  ــة التــي  14حال حال

  :تعتبر الطفل في خطر

  إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حیاته للخطر؛-1

الرعایـة أو غیرهـا مـن إذا كانت ظروف تربیته فـي األسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات -2

ــــــف أو  شــــــأنها أن تعرضــــــه للخطــــــر أو كــــــان معرضــــــًا لإلهمــــــال أو لإلســــــاءة  أو العن

  اإلستغالل أو التشرد؛

إذا حــرم الطفــل بغیــر مســوغ مــن حقــه ولــو بصــفة جزئیــة فــي حضــانة أو رؤیــة احــد -3

  .والدیه أو من له الحق في ذلك

والدیــه أو احــدهما أو تخلیهمــا إذا تخلــى عنــه الملتــزم باإلنفــاق علیــه أو تعــرض لفقــد -4

  .  أو متولي أمره عن المسؤولیة قبله

  إذا حرم الطفل من التعلیم األساسي أو تعرض مستقبله التعلیمي للخطر؛ -5

إذا تعرض داخل األسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرها للتحـریض علـى -6

ـــة ـــآلداب أو األعمـــال اإلباحی ـــة ل أو اإلســـتغالل التجـــاري أو  العنـــف أو األعمـــال المنافی

التحــــرش أو اإلســــتغالل الجنســــي أو االســــتعمال غیــــر المشــــروع للكحولیــــات أو المــــواد 

  المخدرة المؤثرة على الحالة العقلیة؛

إذا وجــد متســوًال ویعــد مــن أعمــال التســول عــرض ســلع أو خــدمات تافهــة أو القیــام -7

  یش؛بالعاب بهلوانیة و غیر ذلك مما ال یصل موردا جدیا للع

  إذا مارس جمع أعقاب السجایر أو غیرها من الفضالت و المهمالت؛-8

إذا لــم یكــن لــه محــل إقامــة مســتقر أو كــان یبیــت عــادة فــي الطرقــات أو فــي أمــاكن -9

  .أخرى غیر معدة لإلقامة أو المبیت

  إذا خالط المنحرفین أو المشتبه فیهم أو الذین أشتهر عنهم سوء السیرة؛-10

لسلوك و مارقا من سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو متولي أمـره أو إذا كان سیئ ا-11

  من سلطة أمه في حالة وفاة ولیه أو غیابه أو عدم أهلیته؛ 

  إذا لم یكن للطفل وسیلة مشروعة للتعیش وال عائل مؤتمن؛-12
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إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحـو -13

اإلدراك أو االختیــار بحیــث یخشــى مــن هــذا المــرض أو الضــعف  یــؤثر فــي قدرتــه علــى

  على سالمته أو سالمة الغیر؛

  ؛1إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جنایة أو جنحة-14

لإلشـــارة أن المشـــرع المصـــري قـــد أدرج جمیـــع الحـــاالت التـــي قـــد تنتســـب للطفـــل المعـــرض 

  . عیة لحمایة الطفولة ماعدا الحالتین الثالثة والرابعةللخطر والتي تتطلب تدخل اللجنة الفر 

   .تلقى الشكاوى والتأكد من جدیتها: ثانیاً  

تتلقى اللجنة الفرعیة جمیع الشكاوى موضوعها حالة تعرض الطفل للخطر كمرحلـة أولـى،  

ثم بعد ذلـك كمرحلـة ثانیـة تباشـر إجـراءات التحقـق مـن جدیـة الشـكوى، فتقـوم باسـتدعاء الطفـل 

و أبویه أو متولي أمره أو المسؤول عنه لألداء بـأقوالهم حـول موضـوع الشـكوى وتعمـل اللجنـة أ

علــى إزالــة مســببات تعــرض الطفــل للخطــر، وفــي حالــة عجزهــا عــن ذلــك ترفــع اللجنــة تقریــرًا 

بالواقعــــة واإلجــــراءات المتخــــذة منهــــا إلــــى اللجنــــة العامــــة لحمایــــة الطفولــــة التخــــاذ اإلجــــراءات 

  . 2ناسبةالقانونیة الم

  .التدابیر المتخذة من اللجنة الفرعیة لحمایة الطفولة: ثالثاً 

المنصـوص علیهـا  12تبت هذه اللجنة فـي حالـة الطفـل المعـرض للخطـر بإحـدى الحـاالت 

  :"سابقاً، وتصدر قرارها بإحدى التدابیر اآلتیة

ع الخطــر إبقــاء الطفــل فــي عائلتــه مــع التــزام األبــوین باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لرفــ-1

  .المحدق به وذلك في آجال محّددة ورهن رقابة دوریة من لجنة حمایة الطفولة

إبقـــاء الطفـــل فـــي عائلتـــه مـــع تنظـــیم طـــرق التـــدخل اإلجتمـــاعي مـــن الجهـــة المعنیـــة -2

  .بتقدیم الخدمات اإلجتماعیة والتربویة والصحیة الالزمة للطفل وعائلته ومساعدتها

                                                           
  .، المتعلق بإصدار قانون الطفل المصري1996لسنة  12من القانون رقم  98، 96المادة  1

  .من نفس القانون 99المادة 2
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االحتیاطــات الالزمــة لمنــع كــل اتصــال بینــه وبــین  إبقــاء الطفــل فــي عائلتــه مــع أخــذ-3

األشـــخاص الـــذین مـــن شـــأنهم أن یتســـببوا لـــه فیمـــا یهـــدد صـــحته أو ســـالمته البدنیـــة أو 

  .المعنویة

التوصـــیة لـــدى المحكمـــة المختصـــة بإیـــداع الطفـــل مؤقتـــًا  لحـــین زوال الخطـــر عنـــه -4

قتضـــاء بمؤسســـة لـــدى عائلـــة أو هیئـــة أو مؤسســـة إجتماعیـــة أو تربویـــة أخـــرى وعنـــد اال

  .صحیة أو عالجیة و ذلك طبقًا لإلجراءات المقررة قانوناً 

التوصیة لدى المحكمة المختصة باتخاذ التـدابیر العاجلـة لالزمـة لوضـع الطفـل فـي -5

إحـــدى مؤسســـات االســـتقبال أو إعـــادة التأهیـــل أو المؤسســـات العالجیـــة أو لـــدى عائلـــة 

میــة مالئمــة للمــدَّة الالزمــة لــزوال الخطــر مؤتمنــة أو هیئــة أو مؤسســة اجتماعیــة أو تعلی

عنــه و ذلــك فــي حــاالت تعــرض الطفــل للخطــر أو إهمالــه مــن قبــل األبــوین أو متــولي 

  .أمره

عنــد االقتضــاء لّلجنــة أن ترفــع األمــر إلــى محكمــة األســرة للنظــر فــي إلــزام المســؤول -6

یوقفـه الطعـن  عن الطفل بنفقة وقتّیة ویكون قـرار المحكمـة فـي ذلـك واجـب التنفیـذ و ال

  ."1فیه

یمكــن للجنــة الفرعیــة لحمایــة الطفولــة عنــد االقتضــاء أن :  إنــذار متــولي أمــر الطفــل-7

تطلــب مــن نیابــة الطفــل إنــذار متــولي أمــر الطفــل كتابــة لتالفــي أســباب تعــرض الطفــل 

أیــام مــن  10للخطــر، ویجــوز االعتــراض علــى هــذا اإلنــذار أمــام محكمــة الطفــل خــالل 

، وبعـــد أن أصـــبح الحكــم نهائیـــًا یعــرض أمـــر الطفـــل 2م فیـــه نهائیــاً تســلیمه ویكـــون الحكــ

على اللجنة الفرعیة لحمایة الطفولة التخاذ اإلجراءات والتدابیر المشار إلیها في المادة 

مكــرر مــن قــانون الطفــل المصــري وعــرض أمــر الطفــل أمــام نیابــة الطفــل التخــاذ  99

مـن  7ت عـدم بلـوغ الطفـل سـن ، وفـي حـاال101التدابیر المنصوص علیها فـي المـادة 

عمـــــره فـــــال یتخـــــذ فـــــي شـــــأنه إال تـــــدبیر التســـــلیم أو اإلیـــــداع فـــــي إحـــــدى المستشـــــفیات 

  .3المختصة

                                                           
  .1996لسنة  12مكرر من القانون رقم  99المادة 1
  .من نفس القانون 98 المادة2

  .من نفس القانون 98 المادة3
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وعلیه بالمقارنة بین التشریعین الجزائري والمصري وكمـا أشـرنا سـابقاً، أنـه فـي حالـة الخطـر 

ـــورًا لتالفـــي الخطـــر وا ـــدخل قاضـــي األحـــداث ف تخـــاذ اإلجـــراء الحـــال فـــي التشـــریع الجزائـــري یت

المناســـب فـــي حینـــه، بینمـــا المشـــرع المصـــري فـــي حالـــة الخطـــر المحـــدق كمـــا یســـمیها تتـــدخل 

اإلدارة العامــة لنجــدة الطفــل بــالمجلس القــومي واألمومــة أو لجنــة حمایــة أیهمــا أقــرب باتخــاذ مــا 

یلــزم  مــن إجــراءات عاجلــة إلخــراج الطفــل مــن المكــان الــذي یتعــرض فیــه للخطــر ونقلــه إلــى 

، ومـا یمیـز المشـرع المصـري 1آمن بما في ذلك االستعانة برجال السـلطة عنـد االقتضـاءمكان 

ویعتبــر خطــرًا محــدقًا كــل "م بأنــه .ط.مكــرر مــن ق 99أنــه قــد عــرف الخطــر الحــال فــي المــادة 

عمــل إیجــابي أو ســلبي یهــدد حیــاة الطفــل أو ســالمته البدنیــة أو المعنویــة علــى نحــو ال یمكــن 

، فـإن 2وهذا األمر لم یفعله المشرع الجزائري، إال أنه من الناحیـة العملیـة" تالقیه بمرور الوقت

تحدید حالة الخطر التي یكون علیها الطفـل سـواٌء فـي حالـة خطـر أو فـي حالـة عـدم خطـر أو 

فــي حالــة خطــر حــال یكــون بنــاًء علــى رأي مصــالح الوســط المفتــوح مــن خــالل اإلجابــة علــى 

  خطر أو ال؟ هل الطفل في حالة: التساؤل األتي 

ومــا یمیــز المشــرع المصــري فــي مســألة مراجعــة التــدابیر المتخــذة بشــأن الطفــل مــن تمكینــه 

لجمیـــع اللجـــان لحمایـــة الطفولـــة بمتابعـــة اإلجـــراءات والتـــدابیر المتخـــذة بشـــان الطفـــل ولهـــا أن 

توصــي بإعــادة النظــر فیهــا ســواء بالتبــدیل أو الوقــف لتحقیــق المصــلحة الفضــلى للطفــل وهــو 

ـــاءه ـــدر اإلمكـــان إبق ، فـــي حـــین أن المشـــرع الجزائـــري حصـــر مراجعـــة 3فـــي محیطـــه العـــائلي ق

التـــدبیر المتخـــذ جزئیـــًا أو كلیـــًا یكـــون بنـــاًء علـــى طلـــب الطفـــل أو ممثلـــه الشـــرعي أو مصـــالح 

الوسط المفتوح، فمـن وجهـة نظرنـا نستحسـن هـذا اإلجـراء مـن المشـرع الجزائـري بإشـراك الطفـل 

شـــأنه باعتبـــاره صـــاحب المصـــلحة، عكـــس مـــا ذهـــب إلیـــه المشـــرع فـــي إتفـــاق التـــدبیر المتخـــذ ب

المصــري فـــي إبعـــاد الطفـــل مـــن المشـــاركة فـــي إتخـــاذ التـــدبیر وتـــرك أمـــره تحـــت ســـلطة اّللجـــان 

المخولــة بحمایـــة الطفولـــة التـــي قـــد تخطـــئ أحیانـــًا فـــي تكییـــف التـــدبیر الـــالزم للطفـــل المعـــرض 

  . للخطر

                                                           
  .1996لسنة  12انون رقم مكرر من ق 99المادة 1
2
: مصلحة المالحظة والتربیة في الوسط المفتوح بمدیریة النشاط اإلجتماعي لوالیة أدرار بتاریخمقابلة أجریت مع رئیس  

08/01/2019.  
  .1996لسنة  12من قانون رقم ) ا(مكرر 99المادة 3
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فقـرة أخیـرة   98معـرض للخطـر فـي نـص المـادة وفي مسألة التدابیر المتخذة ضـد الطفـل ال

، بعد صیرورة إنذار متولي أمـره  1011من خضوع الطفل إلى احد التدابیر المقررة في المادة 

نهائیــًا یعــرض الطفــل مــرة أخــرى علــى اللجنــة الفرعیــة التــي تحیلــه إلــى نیابــة الطفــل التــي تتخــذ 

لمشــرع المصــري ســوى بــین الطفــل ، فیكــون ا101ضــده التــدابیر المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

ــًا لحقــوق الطفــل الــذي یعــد ضــحیة فــي تعرضــه  المعــرض للخطــر والطفــل الجــانح وهــذا إجحاف

للخطر ال جانحًا، ولـذا نـدعو المشـرع المصـري إعـادة النظـر فـي هـذا، إضـافة إلـى ذلـك ُیطبـق 

المشــرع المصــري علــى الطفــل المعــرض للخطــر نــوعین مــن اإلجــراءات المنصــوص علیهــا فــي 

مكرر من طرف اللجنة الفرعیة لحمایـة الطفولـة واإلجـراءات المنصـوص علیهـا فـي  99المادة 

  .من طرف نیابة الطفل 101المادة 

وما یمیز المشـرع المصـري یتجسـد فـي بسـط  نظـام كامـل لحمایـة الطفولـة مـن خـالل ثـالث 

ــــالمجلس القــــومي ــــل فــــي اإلدارة العامــــة لنجــــدة الطفــــل ب ــــى تتمث ــــة، األول ــــة  جهــــات إداری للطفول

واألمومـة، والثانیـة تتمثـل فـي اللجنـة العامـة لحمایـة الطفولـة علـى مسـتوى كـل محافظـة برئاسـة 

المحافظ، والثالثة تتمثـل فـي  اللجنـة الفرعیـة  لحمایـة الطفولـة علـى مسـتوى كـل قسـم أو مركـز 

، وبهذا یكون المشرع المصري قـد ضـمن حمایـة خاصـة للطفـل المعـرض للخطـر علـى 2شرطة

 .كامل قطر الجمهوریة المصریةمستوى 

وفي إطار ضمان ممارسة مرفق مصالح الوسط المفتوح مهامه علـى أحسـن مـا یـرام حسـب 

مـــن قـــانون الطفـــل الجزائـــري بتكفـــل الدولـــة بوضـــع كـــل الوســـائل البشـــریة  30مـــا أكدتـــه المـــادة 

لیـة ومـن خـالل والمادیة الالزمة لقیام مصالح الوسط المفتوح بمهامها، إال أنه مـن الناحیـة العم

المالحظـة والتربیـة فـي الوسـط المفتـوح بمدیریـة النشـاط اإلجتمـاعي لوالیـة  وقوفنا علـى مصـلحة

                                                           
یحكـم علـى الطفـل الـذي لـم تجـاوز ســنه " ي مـن قـانون الطفـل المصـر  101وتتضـمن التـدابیر المنصـوص علیهـا فـي المـادة 1

اإللحـــاق بالتـــدریب و -3التســـلیم ؛-2التـــوبیخ؛-1:"خمـــس عشـــرة ســـنة میالدیـــة كاملـــة إذا ارتكـــب جریمـــة بأحـــد التـــدابیر اآلتیـــة

-7العمل للمنفعة العامة بما ال یضر بصـحة الطفـل أو نفسـیته؛-6االختبار القضائي؛-5اإللزام بواجبات معینة؛-4التأهیل ؛

  " اإلیداع في إحدى مؤسسات الرعایة االجتماعیة-8یداع في إحدى المستشفیات المتخصصة؛اإل

وجدي شفیق فرح، المسؤولیة الجنائیة للطفل في ضوء نصوص القانون والمذكرة اإلیضاحیة وآراء الفقه وأحكام محكمة  2

  .134 ، ص2010، )ن.ب.د(النقض، مزیل بشرح جریمة ختان األنثى، یونیتد لإلصدارات القانونیة، 
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الصــعوبات التــي تمــارس  فیهــا  هــذه المصــلحة  مهامهــا مــن الناحیــة البشــریة  أدرار اســتوقفتنا 

برتبـة والمادیة والتنظیمیة، فمن الناحیـة البشـریة یشـرف علـى هـذه المصـلحة عنصـرین بشـریین 

مربي مختص رئیسي وأخصائیة عیادیة على مسـتوى الـوالئي، حیـث أن هـذا المربـي المخـتص 

الرئیسي یشرف على مرافقة وتمثیل األطفال في جمیـع الهیئـات خاصـة األطفـال الـذین ال ولـي 

لهم أمام الهیئات القضائیة أو المدنیة باعتباره الولي المـدني، أمـا األخصـائیة العیادیـة فإضـافة 

إشرافها علـى الطفولـة فهـي تباشـر مهـام أخـرى كمتابعـة الحالـة النفسـیة لألمهـات العازبـات  إلى

واألشــخاص المشــردین والمتابعــة النفســیة لجمیــع األفــراد، أمــا مــن الناحیــة المادیــة فیتمثــل فــي 

غیاب مقر لمصالح الوسط المفتوح على مسـتوى الوالیـة، حیـث تمـارس هـذه المصـلحة مهامهـا 

وفـــي هـــذا المكتـــب یـــتم فیـــه اســـتقبال األطفـــال المعرضـــین  2م9ال یتجـــاوز فـــي مكتـــب صـــغیر 

 SDF : sans habitation(للخطـر واألمهـات العازبـات واألشـخاص المشـردین بـدون مـأوى

fixe( وكذا غیاب وسائل النقل التي تساعد في إجراءات المتابعة واإلشـراف ومراقبـة األطفـال ،

أمــا مــن الناحیــة القانونیــة فیتمثــل األمــر فــي غیــاب  علــى مســتوى المــدارس أو مراكــز التكــوین،

النصــــوص التنظیمیــــة المحــــددة لكیفیــــات تطبیــــق أحكــــام مــــواد قــــانون الطفــــل ممــــا جعــــل أفــــراد 

المصلحة یمارسون مهامهم على سبیل العرف والعادة، وبالتالي هؤالء الموظفین هم أكثر تـأثرًا 

  .     طبیعة ممارستهم لهذا النشاطبتأخر صدور اللوائح التنظیمیة لقانون الطفل بحكم 

ومــا لمســناه فــي هــذه المصــلحة أنــه  بــالرغم مــن الصــعوبات التــي تواجههــا، إال أنهــا تمــارس 

مهمتها على أحسن ما یرام وبالوسائل المتوفرة لدیها، وحسـب تصـریح هـذه المصـلحة فقـد  بلـغ 

یــة أدرار حــوالي علــى مســتوى وال 2018عــدد األطفــال الموضــوعین فــي إطــار الحمایــة  لســنة 

طفل ، بینما لـم یـتم تسـجیل أي حالـة فـي عـدد اإلخطـارات المباشـرة أو الموجـه مـن طـرف  59

، وهـــذا مـــا نفســـره بـــنقص فـــي اإلعـــالم علـــى المســـتوى المـــدني 2018المفـــوض الـــوطني لســـنة 

المحلي بوجود مصالح الوسط المفتوح أو الهیئـة الوطنیـة لحمایـة وترقیـة الطفولـة ُتعنـى بحمایـة 

  . طفال خاصة األطفال المعرضین للخطراأل
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  . الحمایة اإلجرائیة القضائیة: المطلب الثاني

مارس المشرع المصري الحمایة القضائیة للطفل المعرض الخطر والطفل الجـانح علـى حـد 

م، بینمــا فــرق المشــرع الجزائــري بــین هــذه الحــالتین مــن خــالل تنــاول الحمایــة .ط.ســواء فــي ق

ج، أمـــا الطفـــل الجـــانح .ط.ح.ق 45إلـــى 32عـــرض للخطـــر ضـــمن المـــوادالقضـــائیة للطفـــل الم

ج، وعلیـــه ســـأتطرق إلــــى هـــذه الحمایـــة القضــــائیة .ط.ح.ق 115إلــــى  48فتناولهـــا فـــي المـــواد

 ، وقـانون الطفـل المصـري)الفـرع األول( للطفل المعرض للخطر حسب قـانون الطفـل الجزائـري

  ).الفرع الثاني(

  .الجزائري قانون حمایة الطفل: الفرع األول

، ویكمـن تـدخل 1تتجسد الحمایة القضائیة في تدخل قاضي األحداث فـي بسـط هـذه الحمایـة

قاضي األحـداث لـیس فـي الفصـل فـي نـزاع مـا أو تحدیـد مسـؤولیة شـخص مـا وٕانمـا یكمـن فـي 

، ومــن خــالل مــا نصــت 2التصــدي فــي حالــة الخطــر التــي تهــدد الطفــل باتخــاذ التــدبیر المالئــم

ج ســأتطرق إلــى اإلجــراءات المتخــذة مــن طــرف .ط.ح.مــن ق  45إلــى  32علیــه المــواد مــن 

، لكــن قبــل هــذا )البنــد الثــاني(قاضــي األحــداث بــدءًا مــن إخطــاره إلــى غایــة آخــر تــدبیر یتخــذه 

  ).البند األول(سأتطرق إلى كیفیة تعین قاضي األحداث 

    .تعیین قاضي األحداث: البند األول 

مــن قــانون الطفــل الجزائــري  مــن بــین  61لمــادة یــتم تعیــین قاضــي األحــداث حســب نــص ا

القضــاة الــذین تتــوفر فیــه رتبــة نائــب رئــیس محكمــة علــى األقــل بقــرار مــن وزیــر العــدل لقضــاة 

ثالثـــة  03األحـــداث علـــى مســـتوى المحـــاكم التـــي توجـــد بمقـــر دائـــرة كـــل مجلـــس قضـــائي لمـــدة 

األحــداث علــى  ســنوات، وبموجــب أمــر مــن رئــیس المجلــس القضــائي فیمــا یخــص تعیــین قضــاة

سـنوات، إذن تعیـین قاضـي  03مستوى المحاكم المتواجدة خارج مقر المجلس القضائي ولمـدة 

                                                           
  . 12-15من قانون رقم  45-32المواد 1
  .60 صنجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، المرجع السابق، 2
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األحــداث فــي التشــریع الجزائــري یتطلــب تــوفر صــفة القاضــي ورتبــة نائــب رئــیس محكمــة علــى 

  .األقل

ج الملغــاة أن  .ج.إ.مــن ق 449ویــذكر أن المشــرع الجزائــري كــان یشــترط فــي نــص المــادة 

قاضي األحداث یشترط أن  یكـون مـن بـین القضـاة الـذین لهـم كفـاءة وعنایـة باألحـداث  تعیین 

فهـــو بـــذلك یقتصـــر علـــى شـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي قاضـــي األحـــداث شـــرط الكفـــاءة والعنایـــة  

، وألجـــل ضـــمان التكـــوین تقـــوم المدرســـة العلیـــا للقضـــاء بضـــمان 1واإلهتمـــام بشـــؤون األحـــداث

وزارة العـدل فـي مجـال تخصـص معـین،  وفـي هـذا یمكـن أن تكوین مستمر للقضاة بطلب من 

أیـام علـى األقـل  05یستفید كـل قاضـي بنـاًء علـى طلبـه مـن دورة تكوینیـة متخصصـة فـي مـدة 

، وتــدخل دورات التكــوین المســتمر للقاضــي فــي تنقــیط القاضــي 2تتــوج بحصــوله علــى شــهادة 

  .3وتقییمه

ترط فــي قاضــي األحــداث  فهــي تنــدرج إمــا فیمــا یخــص رتبــة نائــب رئــیس المحكمــة التــي ُتشــ

أن ترقیــة القضــاة یكــون  51وقــد أضــافت المــادة  4الرتبــة الثانیــة -فــي المجموعــة الثانیــة مــن ج

بناًء على الجهود المبذولة كمًا ونوعًا ودرجة المواظبـة واألقدمیـة والتقیـیم المتحصـل علیـه أثنـاء 

  .ت المتحصل علیهاسیر مهنتهم وأثناء التكوین المستمر واألعمال والشهادا

ســنوات غیــر كافیــة خاصــة بــالنظر  03وعلیــه إن فتــرة تعیــین  قاضــي األحــداث فــي حــدود 

إلى الحاالت المتجددة التي یتعرض األطفال والتي هـي فـي تطـور مسـتمر بتطـور المجتمعـات 

ولـــذا نـــدعو مـــن المشـــرع الجزائـــري تمدیـــد هـــذه الفتـــرة أو خضـــوع القاضـــي إلـــى دورات تكوینیـــة 

  . ي مجال الطفولة قبل تعینه قاضي لألحداثمستمرة ف

                                                           
  .344حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص  1
للقضــاء وكیفیــات ســیرها وشــروط  المحــدد لتنظــیم المدرســة العلیــا 159-16ـــمن المرســوم التنفیــذي رقــم 38-37-36المــادة 2

، المؤرخة في 33االلتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

  .2016یونیو  05
ریـدة المتضـمن القـانون األساسـي للقضـاء، ج 2004سـبتمبر  06المـؤرخ فـي  11-04من القانون العضـوي رقـم  44المادة 3

  .09/2004/ 08، مؤرخة في 57رسمیة عدد 

  .من نفس القانون العضوي 47المادة 4
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  .تدخل قاضي األحداث:  البند الثاني

یكــون تــدخل قاضــي األحــداث فــي بســط الحمایــة القضــائیة أقــوى مــن تــدخل مصــالح الوســط 

المفتــوح فــي الحمایــة اإلجتماعیــة، حیــث یمكنــه اتخــاذ التــدبیر المناســب ســواٌء وافــق أو عــارض 

ه عــن طریــق اتصــاله أو تواصــله بالطفــل الموجــود فــي خطــر ،  ویكمــن تدخلــ1الطفــل أو ممثلــه

  : من خالل النقاط اآلتیة

  . إخطار قاضي األحداث: أوالً 

یتلقـــى قاضـــي األحـــداث المخـــتص إخطـــارًا  بتعـــرض الطفـــل للخطـــر عـــن طریـــق عریضـــة 

مكتوبة من طرف الطفل أو ممثله الشرعي، أو وكیل الجمهوریـة، أو الـوالي أو رئـیس المجلـس 

البلـــدي لمكـــان إقامـــة الطفـــل، أو مصـــالح الوســـط المفتـــوح أو الجمعیـــات أو الهیئـــات الشـــعبي 

العمومیــة المهتمــة بشــؤون الطفولــة، وهــذا یمكــن أن یتلقــى اإلخطــار مــن طــرف الطفــل شــفاهة 

ویمكــــن أن یتــــدخل قاضــــي األحــــداث تلقائیــــًا، وینحصــــر تــــدخل قاضــــي األحــــداث فــــي الحیــــز 

طفـــل المعـــرض للخطـــر أو مســـكنه أو محـــل إقامـــة أو المكـــاني الـــذي یوجـــد فیـــه محـــل إقامـــة ال

مســـكن ممثلـــه الشـــرعي، أمـــا فـــي حالـــة غیـــاب األمـــاكن المشـــار إلیهـــا یمكـــن لقاضـــي األحـــداث 

  . 2المتواجد في المكان الذي وجد به الطفل

ج أن المشـــرع لــم یحـــدد .ط.ح.مــن ق 32ومــا یمكــن قولـــه مــن خـــالل اســتقراء نــص المـــادة 

تكـون علیـه العریضـة، حیـث أن الهـدف الـذي سـاقه المشـرع  الشكل والمضـمون الـذي یجـب أن

لــیس فــي الشــكلیة التــي تكــون علیــه العریضــة، وٕانمــا  یكمــُن فــي تبلیــغ قاضــي األحــداث بوجــود 

خطــر ُیهــدُد الطفــل، وعلــى إثــر تبلیــغ قاضــي األحــداث یباشــر إجــراءات التحقیــق بــإعالم الطفــل 

بســماع أقوالهمــا و أرائهمــا بشــأن مســتقبل  أو ممثلـه الشــرعي  فــور تلقیــه العریضــة، حیــث  یقـوم

  .3ووضعیة الطفل ویجوز للطفل االستعانة بمحام

                                                           
  .61 صنجیمي جمال ، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل  مادة بمادة ، المرجع السابق، 1
  .12-15من قانون رقم  32 المادة2

  .من نفس القانون 33 المادة3
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وفي مسألة االستعانة بمحام هو أمر جـوازاي یمكـن االسـتغناء عنـه، وعلیـه فمسـألة مباشـرة  

قاضي األحداث في إجراءات التحقیق هو أمـر تقـدیري، لـه فیـه كامـل الصـالحیة فـي ذلـك مـن 

ة الطفـل التـي یوجـد علیهـا الطفـل هـل هـو فـي حالـة خطـر حـال؟ أو معـرض خالل تقـدیره لحالـ

للخطــر أو لــیس فــي حالــة خطــر؟ و یمكــن للقاضــي معرفــة ذلــك مــن خــالل البحــث اإلجتمــاعي 

  . والفحوص المختلفة

  . دراسة شخصیة الطفل: ثانیاً 

یتـــولى قاضـــي األحـــداث دراســـة شخصـــیة الطفـــل  بواســـطة البحـــث اإلجتمـــاعي والفحـــوص 

ة والعقلیـــة والنفســانیة ومراقبـــة الســلوك قصـــد تمكینــه مـــن تقــدیر كـــافي للوضــعیة، أمـــا إذا الطبیــ

توافرت لدیه عناصـر كافیـة للتقـدیر بإمكانـه أن یصـرف تـدابیر دراسـة شخصـیة الطفـل كلیـًا أو 

جزئیًا، ولقاضي األحداث أن یأخذ بكل التقاریر والتصریحات المتعلقة بوضعیة الطفل من كـل 

، ویعـــد البحـــث 1مـــن ســـماعه وكـــذا لـــه أن یســـتعین بمصـــالح الوســـط المفتـــوح شـــخص لـــه فائـــدة

اإلجتمــاعي الــذي ینتهجــه قاضــي األحــداث أســلوبًا فعــاًال فــي الوقــوف علــى وضــعیة الطفــل فــي 

وســـطه اإلجتمـــاعي والعـــائلي مـــن خـــالل معرفـــة ظـــروف عیشـــه وعالقتـــه مـــع جیرانـــه ومشـــواره 

دیة والعقلیــــة والنفســــیة للطفــــل مــــن خــــالل ، إضــــافة إلجــــراء الفحــــوص الطبیــــة الجســــ2الدراســــي

اإلطـــالع علـــى اإلصـــابات العضــــویة أو العصـــبیة أو االعتـــداءات البدنیــــة التـــي یتعـــرض لهــــا 

 3الطفــل ســواًء كانــت جنســیة أو غیــر جنســیة،  وكــذا التأكــد مــن ســالمة الطفــل العقلیــة والنفســیة

جلیة فـي اإلجـراء التـي  وبهذه الفحوصات واألبحاث اإلجتماعیة  یستطیع القاضي تكوین رؤیة

  . یتخذه في تحدید التدبیر المؤقت سواٌء تدبیر األمر بالحراسة أو تدبیر األمر بالوضع

  .التدابیر المؤقتة خالل مرحلة التحقیق: ثالثاً 

خالل فتـرة التحقیـق الـذي یجریهـا قاضـي األحـداث مـع الطفـل لـه أن یبـث فـي حالـة الطفـل  

  .   لحراسة المؤقتة، أو أمر بالوضع في إحدى المؤسساتبأحد التدبیرین أما األمر بوضع ا

                                                           
  .12-15من قانون رقم  34 المادة1
  .  351حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص 2
  .  352المرجع نفسه، ص  3
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هــو إجــراء یتخــذه قاضــي األحــداث  مؤقتــًا خــالل مرحلــة التحقیــق : تــدابیر الحراســة المؤقتــة-أ

  :التي یجریها وله أن یتخذ أحد التدابیر اآلتیة

  إبقاء الطفل في أسرته،-

علیـــه مـــا لـــم تكـــن قـــد تســـلیم الطفـــل لوالـــده أو لوالدتـــه الـــذي ال یمـــارس حـــق الحضـــانة -

سقطت عنه بحكم قضائي، ففي هذه الحالـة یجـب علـى قاضـي األحـداث أن یتأكـد مـن 

ســــقوط الحضــــانة أو عــــدمها بــــأي وســــیلة كانــــت، كــــأن یطلــــع علــــى الحكــــم بالحضــــانة 

  .1الصادر من قاضي األحوال الشخصیة أو یستند إلى البحث االجتماعي

  تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه،-

  إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، تسلیم الطفل-

ولقاضي األحداث تكلیف مصـالح الوسـط المفتـوح بمالحظـة الطفـل فـي وسـطه األسـري 

  .2أو المدرسي أو المهني

خــالل مرحلــة التحقیــق یمكــن لقاضــي األحــداث أن : تــدبیر األمــر بالوضــع بصــفة مؤقتــة -ب

  : یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في

  ألطفال في خطر،مركز متخصص في حمایة ا -

  مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، -

  .3مركز أو مؤسسة استشفائیة إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي -

وفي كال التدبیرین األمـر بالحراسـة المؤقتـة أو األمـر بالوضـع یعلـم قاضـي األحـداث الطفـل 

سـاعة صـدورها بأیـة وســیلة سـاعة مــن  48أو ممثلـه الشـرعي بالتـدابیر المؤقتــة المتخـذة خـالل 

  .4أشهر 06ولإلشارة أن مدة تدابیر الوضع أو الحراسة المؤقتة  ال تتجاوز مدة 

                                                           
المتعلق بحمایة الطفل، مجلة االجتهاد  15/12مسعود راضیة ، التدابیر المتخذة بشأن الطفل في حالة خطر وفق القانون  1

  .134ص ، 2018نة ، الس02، العدد07للدارسات القانونیة واإلقتصادیة،  المركز الجامعي تامنغست، المجلد 
  .12-15من قانون  35 المادة2
  .نفس القانونمن  36 المادة3

  .من نفس القانون 37المادة 4
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وما یمیز الفرق بین تدبیر الحراسـة المؤقتـة واألمـر بالوضـع أن تـدبیر الحراسـة المؤقتـة هـي 

تـــدابیر حمائیـــة تصـــب فـــي وضـــع الطفـــل فـــي وســـط عـــائلي  فـــي أســـرته أو خـــارج أســـرته، أمـــا 

بیر بالوضـــع فهـــو خـــروج الطفــــل مـــن وســـطه العـــائلي إلــــى وســـط فـــي إحـــدى المؤسســــات التـــد

اإلصـــالحیة التـــي یتطلـــب حالتـــه وضـــع الطفـــل فیهـــا  خـــارج عـــن وســـطه العـــائلي، ویمیـــز هـــذه 

  .  1المؤسسات أنها ذات طابع إصالحي

  .إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة: رابعاً 

ث بإرســــال الملــــف إلــــى وكیــــل الجمهوریــــة بعــــد االنتهــــاء مــــن التحقیــــق یقــــوم قاضــــي األحــــدا

لإلطــــالع علیــــه، ویقــــوم كــــذلك باســــتدعاء الطفــــل وممثلــــه الشــــرعي والمحــــامي عنــــد االقتضــــاء 

  .2أیام على األقل للنظر في القضیة 08بموجب رسالة موصى علیها قبل 

  .المثول أمام قاضي األحداث: خامساً 

ئــدة مــن ســماعه و لــه أن یســمع قاضــي األحــداث بمكتبــه كــل األطــراف وكــل شــخص لــه فا

. 3یعفــي الطفــل مــن المثــول أمامــه أو األمــر بانســحاب الطفــل إذا دعــت ضــرورة مصــلحته ذلــك

ویســتطیع قاضــي األحــداث عقــد الجلســة بــدون حضــور الممثــل الشــرعي أو المحــامي أو وكیــل 

  .4الجمهوریة كون حضورهما لیس وجوبیًا في قضایا الخطر

  . حلة التحقیقالتدابیر النهائیة بعد مر : سادساً 

بتأكیــد أحـــد التــدابیر المؤقتــة  وجعلهـــا تــدابیر نهائیـــة ســواًء تـــدابیر  یفصــل قاضــي األحـــداث

  .األمر بالحراسة أو تدابیر األمر بالوضع

                                                           
  .63-62صنجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل  مادة بمادة ، المرجع السابق، 1
  .12-15من قانون  38 المادة2
  .من نفس القانون 39 المادة3
آخــرون، اإلجــراءات والتــدابیر المؤقتــة المتخــذة مــن قبــل قاضــي األحــداث لحمایــة األطفــال علــى ضــوء أحكــام مقــران ســماح و 4

الجزائـري ، مجلــة الدراسـات والبحـوث القانونیــة، مخبـر الدراسـات والبحـوث فــي القـانون واألسـرة والتنمیــة  12-15القـانون رقـم 

  .357، ص 2018جوان  االداریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، العدد التاسع ،
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وبموجب ذلـك  یتخـذ قاضـي األحـداث أحـد التـدابیر  :التدابیر المتخذة بموجب أمر الحراسة-أ

  :اآلتیة

  إبقاء الطفل في أسرته، -

لطفـل لوالـده أو لوالدتـه الـذي ال یمـارس حـق الحضـانة مـا لـم تكـن قـد سـقطت تسلیم ا -

  عنه بحكم،

  تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه، -

  .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة -

وفـــي جمیـــع األحـــوال لقاضـــي األحـــداث أن یكلـــف مصـــالح الوســـط المفتـــوح بمتابعـــة و 

اعدة الضـروریة لتربیتـه و تكوینـه و رعایتـه مـع مالحظة الطفل و تقدیم الحمایة و المسـ

التزام مصـالح الوسـط المفتـوح بتقـدیم تقریـري دوري حـول تطـور وضـعیة الطفـل لقاضـي 

  .1األحداث

  .التدابیر المتخذة بموجب األمر بالوضع-ب

وهذا بوضع الطفل في مركز متخصص في حمایة األطفال فـي خطـر أو بمصـلحة مكلفـة  

  . 2بمساعدة الطفولة

یعد هذا المركز من بین المراكـز التـي : مركز متخصص في حمایة األطفال في خطر -1    

ج، حیــــث تنشــــأ هــــذه المراكــــز علــــى مســــتوى الــــوزارة .ط.ح.مــــن ق 116نصــــت علیهــــا المــــادة 

  :المكلفة بالتضامن الوطني،  وهذه المراكز والمصالح 

  المراكز المتخصصة في حمایة األطفال في خطر، -

  تخصصة في حمایة األطفال الجانحین،المراكز الم -

  المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب، -

  مصالح الوسط المفتوح -

                                                           
  . 12-15من قانون  40المادة 1

  .من نفس القانون 41 المادة2
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ومـــا یهمنـــا فـــي دراســـتنا هـــذه مصـــالح الوســـط المفتـــوح والـــذي ســـبق اإلشـــارة إلیهـــا والمراكـــز 

  . المتخصصة في حمایة األطفال في خطر

ج .ط.ح.مــن ق 116ار إلیهــا فــي المــادة ننــوه أنــه، ال یــتم إیــداع األطفــال فــي المراكــز المشــ

إال مــن ِقبــل قاضــي األحــداث والجهــات القضــائیة المختصــة باألحــداث، واســتثناءًا الــوالي فــي 

أیــام، وفــي هــذا یجــب  8حالــة اإلســتعجال لألطفــال الــذین هــم فــي حالــة خطــر لمــدة ال تتجــاوز 

  .1على مدیر المؤسسة إخطار قاضي األحداث فوراً 

اث  خـــالل تطبیـــق تـــدبیر األمـــر بالحراســـة یعهـــد بمصـــالح الوســـط نشـــیر أن قاضـــي األحـــد

المفتـــوح بمالحظـــة الطفـــل فـــي وســـطه العـــائلي أو المدرســـي أو المهنـــي، أمـــا فـــي تـــدبیر األمـــر 

بالوضــع فــإن عملیــة المالحظــة للطفــل یقــوم بهــا لجنــة العمــل التربــوي المنشــأ فــي تلــك المراكــز 

ز فــي دائــرة اختصاصــه، وتتمثــل مهــام هــذه قاضــي األحــداث المخــتص الــذي یقــع المركــ برئاسـة

اللجنـة فــي الســهر علــى تطبیـق بــرامج معاملــة األطفــال وتــربیتهم ودراسـة تطــور حالــة كــل طفــل 

موضـــوع فـــي المركـــز ولهـــا أن تقتـــرح علـــى قاضـــي األحـــداث إعـــادة النظـــر فـــي التـــدابیر التـــي 

یهـا فـي المـادة ،  ویجب على قاضي األحداث المختص  زیارة المراكـز المنصـوص عل2اتخذها

ـــال .ط.ح.مـــن ق 116 ـــوم بمتابعـــة وضـــعیة األطف ج الموجـــودة فـــي دائـــرة اختصاصـــه، كمـــا یق

الموضـــعین فـــي المركـــز ویعـــد حضـــوره وجـــوبي عنـــد دراســـة ملفـــات هـــؤالء األطفـــال عنـــد عقـــد 

ـــة مـــن 3إجتماعـــات لجنـــة العمـــل التربـــوي ، ویتمتـــع األطفـــال داخـــل المراكـــز المتخصصـــة بجمل

  :الحقوق

یسـتفید الطفـل مـن : ل داخل المراكز المتخصصة في حمایة الطفولة حقوق األطفا -

   .جملة من الحقوق داخل هذه المراكز المتخصصة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة

ـــوق المباشـــرة  - أ مـــن الضـــمانات التـــي كفلهـــا المشـــرع لألطفـــال داخـــل المراكـــز : الحق

طة الریاضـــیة المتخصصـــة االســـتفادة مـــن بـــرامج التعلـــیم والتكـــوین والتربیـــة واألنشـــ

                                                           
  .12-15من قانون  117المادة 1

  .من نفس القانون 118المادة 2
  .نفس القانونمن  119المادة 3
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والترفیهیة التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصیته ویضمن له كذلك داخـل المركـز 

  .1الرعایة الصحیة والنفسیة بصفة مستمرة ودائمة

هـي حقـوق یسـتفید منهـا الطفـل جـاءت فـي شـكل واجبـات : الحقوق غیر المباشرة -ب

  :تقع على عاتق مدیر المركز المتخصص االلتزام بها وتتمثل

  . اقبة الدائمة للطفل في تكوینه المدرسي أو المهني خارج المركزالمر  -

  .االلتزام بتنفیذ شروط عقد التمهین بالنسبة للطفل المتمهن -

  . إخبار لجنة العمل التربوي بتطور تكوین الطفل -

أیــام بطلــب مــن الممثــل  3الســماح لألطفــال الموضــوعین فــي المركــز بــالخروج لمــدة  -

  . بعد الموافقة المبدئیة لقاضي األحداثالشرعي للطفل وهذا 

أیــام اســتثناءًا إثــر وفــاة  3الســماح لألطفــال الموضــوعین فــي المركــز بــالخروج لمــدة  -

  .الممثل الشرعي للطفل أو وفاة أحد أفراد عائلته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة

 یومـــــاً  45الســـــماح لألطفـــــال الموضـــــوعین فـــــي المركـــــز بعطلـــــة ســـــنویة ال تتجـــــاوز  -

یقضــونها مــع عـــائالتهم بعــد موافقــة لجنـــة العمــل التربــوي ، ویمكـــن  لمــدیر المركـــز أن 

یـــنظم رحـــالت ونشـــاطات للتســـلیة یســـتفید منهـــا األطفـــال الـــذین لـــم یســـتفیدوا مـــن عطلـــة 

  .سنویة بعد موافقة لجنة العمل التربوي

  .یتحمل المركز نفقات اإلذن بالخروج أو عطالت خارج األسرة -

الطفل خارج المركز لمزاولة تكوین مدرسي أو مهني موجـب مقـرر مـن إمكانیة وضع -

ـــة  لجنـــة العمـــل التربـــوي و یـــتم إیـــواؤه داخـــل مؤسســـة التكـــوین أو لـــدى شـــخص أو عائل

جـــدیرة بالثقـــة تحـــت مراقبـــة مصـــالح الوســـط المفتـــوح ویجـــب تحریـــر عقـــد التمهـــین مـــع 

  . خل هذه المؤسساتتضمنه  مبلغ األجر المؤدى للطفل عند ممارسته لنشاط مهني دا

ال یمكــن لمــدیر المركــز أن یمتنــع عــن اســتقبال الطفــل الــذي عهــد إلیــه لكــن یمكــن أن -

یقدم تقریرا فوریا للجهـات القضـائیة المختصـة یبـرر فیـه اسـتحالة اسـتقبال الطفـل بقصـد 

  .تعدیل التدبیر المقرر

                                                           
  .12-15من قانون  120المادة 1
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لطفـــل إعـــالم مـــدیر المؤسســـة قاضـــي األحـــداث فـــورًا بشـــأن كـــل تغییـــر فـــي وضـــعیة ا -

  .السیما مرضه أو دخوله المستشفى أو هروبه أو فاته

إعــداد تقریــر مــن طــرف مــدیر المؤسســة یعــده خــالل شــهر قبــل انقضــاء مــدة الوضــع  -

یسلمه إلى قاضي األحداث یبین فیه رأیه  المسبب ورأي لجنة العمـل التربـوي مـا یجـب 

  .1تقریره في نهایة مدة التدبیر

ویلجــأ لهــذه المصــلحة متــى كانــت تقتضــي وضــعیة : ولــةبمصــلحة مكلفــة بمســاعدة الطف- 2

    .  2الطفل مساعدته مادیًا ومعنویاً 

 41و 40وننــــوه أن قاضــــي األحــــداث یتخــــذ التــــدابیر المنصــــوص علیهــــا ســــلفًا فــــي المــــادة 

قابلة للتجدید وتنتهي ببلـوغ الطفـل سـن الرشـد الجزائـي ) 02(بموجب مقررة صالحة لمدة سنتین

سنة،  وذلـك بنـاًء علـى طلـب مـن سـلم لـه الطفـل  21إلى بلوغ الطفل  ویمكن أن تمدد الحمایة

أو مــن قبــل الطفــل المعنــي أو مــن القاضــي نفســه وللطفــل الــذي مــددت حمایتــه االســتفادة مــن 

ـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة ـــإعالم 3ج.ط.مـــن ق 44اإلعان ، ویلتـــزم قاضـــي األحـــداث ب

حســـب الحالـــة بـــأي وســـیلة  41و 40تین الطفـــل وممثلـــه الشـــرعي بـــاألوامر المتخـــذة فـــي المـــاد

  .4ساعة من صدورها وهذه األوامر غیر قابلة للطعن 48كانت خالل 

ـــه الشـــرعي  ـــتم بهـــا تبلیـــغ الطفـــل وممثل ـــم یحـــدد الوســـیلة التـــي ی وعلیـــه نســـتنتج أن المشـــرع ل

ســاعة مــن صــدورها  48بــاألوامر المتخــذة وتــرك طریقــة التبلیــغ مفتوحــة شــریطة أن ال تتجــاوز 

ذلــك أن هــذه األوامــر غیــر قابلــة للطعــن فحســب رأیــي أنــه طالمــا أن األوامــر غیــر ضــف إلــى 

ـــة  قابلــة للطعــن فــال ضــرورة  مــن الحــرص علــى تبلیغهــا للطفــل وممثلــه الشــرعي هــذا مــن جهــــ

ومــن جهــة أخــرى أن األوامــر التــي یتخــذها  یمكنــه  أن یعــدل التــدبیر الــذي أمــر بــه وان ْیعــِدل 

                                                           
  .12-15من قانون  127-121المواد1

  .362 ص ،بوحادة سمیة، المرجع السابق2
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ثلــه الشــرعي أو وكیــل الجمهوریــة أو مــن تلقــاء نفســه فــي أجــل ال عنــه بطلــب مــن الطفــل أو مم

  .1من تقدیمه له) 01(یتجاوز شهر 

وفـــي إطـــار دفـــع مصـــاریف التكفـــل بالطفـــل حـــرص المشـــرع  علـــى أن التـــزام المكلـــف بنفقـــة 

الطفـــل فـــي المشـــاركة فـــي مصـــاریف التكفـــل بالطفـــل الـــذي ســـلم للغیـــر أو وضـــع فـــي المراكـــز 

طفــال فــي خطــر أو مصــلحة مكلفــة بمســاعدة الطفولــة أو مركــز أو المتخصصــة فــي حمایــة األ

مؤسسة استشفائیة بصفة مؤقتة أو نهائیـة ویرفـع عنـه دفـع هـذه المصـاریف إذا أثبـت فقـره ویـتم 

تحدیــد المبلــغ الشــهري لهــذه المصــاریف مــن طــرف قاضــي األحــداث بموجــب أمــر نهــائي غیــر 

الـذي یتـولى رعایـة الطفـل أو الخزینـة وبـنفس قابل للطعن ویـدفع هـذا المبلـغ مباشـرة إلـى الغیـر 

  .2الطریقة تدفع المنح العائلیة التي تعود للطفل مباشرة 

  . قانون الطفل المصري: الفرع الثاني

تختلف إجراءات الحمایة القضائیة للطفل المعرض للخطر عن إجـراءات الحمایـة القضـائیة 

ز فــي هــذه اإلجــراءات القضــائیة بــین فــي التشــریع الجزائــري، حیــث أن المشــرع الجزائــري قــد میــ

الطفـــل المعــــرض للخطـــر والطفــــل الجــــانح، وضـــِمَن لكیهمــــا إجــــراءات خاصـــة، بینمــــا المشــــرع 

المصـري وحـد تلــك اإلجـراءات القضــائیة لتشـمل الطفـل المعــرض للخطـر والطفــل الجـانح علــى 

بقـــة علـــى حــٍد ســـواء، ونحــن فـــي هـــذه الجزئیــة بصـــدد دراســة الحمایـــة اإلجرائیـــة القضــائیة المط

الطفـــل المعـــرض للخطـــر ممـــا یحیلنـــا إلـــى البحـــث فـــي جمیـــع مراحـــل الـــدعوى العمومیـــة  التـــي 

یخضع لها الطفل الجانح والطفل المعـرض للخطـر فـي التشـریع المصـري بدایـة مـن مرحلـة مـا 

  ). البند الثاني(، وٕانتهاًء بمرحلة المحاكمة والتنفیذ )البند األول(قبل المحاكمة 

  .لة ما قبل المحاكمةالبند األول مرح

تتمیز هذه المرحلة بنـوعین مـن اإلجـراءات، إجـراء یتعلـق بجمـع االسـتدالالت ویشـرف علیـه 

  . مأموري ضباط الشرطة القضائیة، وٕاجراء التحقیق الذي تشرف علیه النیابة العامة

  

                                                           
  .12-15من قانون  45 المادة1

  .قانوننفس ال من 44 المادة2
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  .إجراء جمع االستدالالت: أوالً 

أثــــر تلقــــیهم بالغــــات عــــن یشــــرف مــــأمور الضــــبطیة القضــــائیة علــــى جمــــع االســــتدالالت   

الجـرائم المرتكبــة فیباشــرون فــي ذلــك عملیــات البحـث والتحــري عــن مرتكبــي هــذه الجــرائم بجمــع 

، وعلـــى إثـــر تلقـــي 1المعلومـــات المتصـــلة بهـــا حتـــى تـــتمكن ســـلطة التحقیـــق اتخـــاذ القـــرار فیهـــا

ویجـــروا  2مـــأمور الضـــبط القضـــائي هـــذه التبلیغـــات والشـــكاوي یبلغـــوا مـــن فـــورهم النیابـــة العامـــة

المعاینــات الالزمــة لتســهیل تحقیــق الوقــائع التــي تبلــغ إلــیهم، وأن یحــافظوا علــى جمیــع الوســائل 

التحفظیة الالزمة على أدلة الجریمة ویثبت مأمور الضبط القضائي جمیـع اإلجـراءات المتخـذة 

فـي محاضـر یوقـع علیهـا، ویبـین فیهـا وقـت اتخـاذ اإلجـراءات ومكـان حصـولها وتوقیـع الشــهود 

. 3لخبــراء الــذین ُســِمُعوا، وترســل هــذه المحاضــر إلــى النیابــة العامــة رفقــة األشــیاء المضــبوطةوا

 -أ–م فــي الفئـــة .ج.إ.مــن ق 23وأفــراد مــأمور الضــبط القضـــائي محــدودون فــي نــص المـــادة 

تتشـكل فـي  -ب–التي تتشكل من مـأموري الضـبط القضـائي فـي دوائـر اختصاصـاتهم، والفئـة 

في جمیع أنحاء الجمهوریة، وأضافت الفقرة األخیرة مـن نفـس المـادة مأموري الضبط القضائي 

یجوز بقرار من وزیر العدل باإلتفاق مع الوزیر المخـتص تخویـل بعـض المـوظفین صـفة " أنه 

مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقـة 

واردة فـــي القـــوانین والمراســـیم والقـــرارات األخـــرى بشـــأن وتعتبـــر النصـــوص الـــ. بأعمـــال وظـــائفهم

تخویـل بعــض المـوظفین اختصــاص مـأمور الضــبط القضـائي بمثابــة قـرارات صــادرة عـن وزیــر 

  ."العدل مع الوزیر المختص

                                                           
، دار ابو المجد 1996لسنة  12نبیلة إسماعیل رسالن، حقوق الطفل في القانون المصري شرح ألحكام القانون الطفل رقم 1

 150مــن قــانون اإلجــراءات الجنائیــة المصــري رقــم  21المــادة : لكانظــر كــذ. 523، ص1996،)ط.م.د(للطباعــة بــالهرم، 

یقـــوم مـــأمور الضـــبط القضـــائي بالبحـــث عـــن الجـــرائم ومرتكبیهـــا وجمـــع االســـتدالالت التـــي تلـــزم للتحقیـــق فـــي " 1950لســـنة 

       ".الدعوى
یـث تظهـر هـذه التبعیـة الوظیفیـة تعد عالقة النیابة العامة بمأموري الضبط القضـائي تبعیـة وظیفیـة ولیسـت تبعیـة إداریـة، ح 2

أحمـد فتحـي سـرور، الوسـیط فـي : من خالل اتصال النیابة العامة بالجریمة عن طریق مأمور الضـبط القضـائي عـادة، انظـر

  . 475، ص1985قانون اإلجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
إلجـراءات الجنائیـة المصـري، الوقـائع المصـریة، المؤرخـة المتضـمن قـانون ا  1950لسـنة  150من قـانون رقـم  24المادة  3

  .90، العدد 1951أكتوبر  15في 



 .الحمایة اإلجرائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي:                                       الباب الثاني
  
  

 

299 
 

ــَمات النفســیة واإلجتماعیــة الخاصــة باألطفــال فقــد تــم تشــكیل   وفــي هــذا الشــأن ومراعــاة للسِّ

م التــي تقــع مــن األطفــال، وحــاالت التعــرض لالنحــراف التــي ضــبطیة قضــائیة خاصــة بــالجرائ

یوجدون بها، ویتشـكل أفرادهـا مـن ذوي الخبـرة والمعرفـة بشـؤون األسـرة وتتشـكل هـذه الضـبطیة 

بقــرار مــن وزیــر العــدل باإلتفــاق مــع وزیــر الشــؤون االجتماعیــة بتخویــل مــوظفي وزارة الشــؤون 

  .1االجتماعیة

لمــــوظفین مـــرتبط بإضــــفاء صــــفة مــــأموري الضــــبطیة ومـــن المقــــرر أن اختصــــاص هــــؤالء ا 

ـــة بأعمـــال وظـــائفهم التـــي تقـــع فـــي دوائـــر  القضـــائیة ینحصـــر فقـــط فـــي نطـــاق الجـــرائم المتعلق

ـــي ســـلب صـــفة االختصـــاص مـــن مـــأموري الضـــبط القضـــائي ذوي  اختصاصـــهم، وهـــذا ال یعن

م . ط. مـــن ق 117، وفـــي ذات الســـیاق فـــإن المـــادة 2االختصـــاص العـــام بشـــأن هـــذه الجـــرائم

یكــــون المــــوظفین الــــذین یعیــــنهم وزیــــر العــــدل مــــع الــــوزیر المخــــتص بالشـــــؤون "أكــــدت علــــى 

االجتماعیــة  فــي دوائــر اختصاصــهم ســلطة الضــبط القضــائي فیمــا یخــتص بــالجرائم التــي تقــع 

  " .من األطفال وحاالت تعریضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

مســـاواة بـــین الجـــرائم التـــي تقـــع مـــن األطفـــال وحـــاالت تعرضـــهم ویبـــرر أحـــد البـــاحثین فـــي ال

مـن قـانون الطفـل المصـري إلـى أن مرجـع ذلـك أن التـدابیر التـي  117للخطر في نص المادة 

  .، وهذا ما لمسناه نحن أیضاً 3تواجه هذه الحاالت ال تتقرر إال بحكم قضائي

  .ثانیًا مرحلة التحقیق

طفـــال أثنــاء المعاملــة الجنائیـــة لألطفــال، فقــد أنشـــى نظــرًا للخصوصــیة التـــي یتمتــع بهــا األ 

ویصــدر إنشــائها بقــرار مــن " نیابــة الطفــل"المشــرع المصــري نیابــة متخصصــة بالطفولــة، تــدعى 

  . 4وزیر العدل

، ویكمن تدخل هذه النیابـة فـي 19211وقد أنشئت هذه النیابة المتخصصة في مصر منذ  

م لیتخذ فـي شـأنه .ط.من ق 98و 96لمادة حاالت تعرض الطفل للخطر في ما نصت علیه ا

                                                           
  .العدد الثامن 1976ینایر  11، مجلة الوقائع المصریة 1975لسنة  1571قرار وزیر العدل رقم  1
  288ص المرجع السابق،  كامل،شریف سید 2

  .524نبیلة اسماعیل رسالن، المرجع السابق، ص3
  . 1996لسنة  12من القانون رقم  120 المادة4
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ــــي المــــادة  ــــدابیر المنصــــوص علیهــــا ف م، و تباشــــر النیابــــة العامــــة جمیــــع .ط.مــــن ق 101الت

اإلجــراءات واألحكــام الــواردة فــي قــانون العقوبــات وقــانون اإلجــراءات الجنائیــة مــا لــم یــرد نــص 

واإلجــراءات المقــررة علــى خــالف ذلــك، ویتبــع أمــام محكمــة الطفــل فــي جمیــع األحــوال القواعــد 

، ومنه فالنیابة العامة الخاصة باألطفـال 2في مواد الجنح ما لم ینص القانون على خالف ذلك

تباشـــر أعمالهـــا طبقـــا للقواعـــد العامـــة لإلجـــراءات الجنائیـــة مـــا لـــم یـــرد نـــص یقیـــد هـــذه النیابـــة  

  .خاصة األحكام الصادرة في قانون الطفل المصري

ة لهـــا أن تباشـــر التحقیـــق مـــع الطفـــل فـــي مـــواد الجـــنح والجنایـــات لإلشـــارة أن النیابـــة العامـــ 

، ومــن جملــة هــذه القیــود 3بنفســها كأصــل عــام أو أن تطلــب نــدب قاضــي للتحقیــق مــع الطفــل

ـــة التحقیـــق  التـــي تعـــد ضـــمانات خاصـــة باألطفـــال الجـــانحین أو المعرضـــین للخطـــر فـــي مرحل

ــ ــم یتجــاوز مســألة الحــبس اإلحتیــاطي الــذي ال یجــوز أن یــودع فیــه الطف ســنة ،   15ل  الــذي ل

في حین یجوز للنیابة العامة إیداعه ضمن دور المالحظة مدة ال تزیـد علـى أسـبوع مـالم تـأمر 

المحكمــــة بمــــدها وفقــــًا لقواعــــد الحــــبس االحتیــــاطي المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون اإلجــــراءات 

 7جـاوز سـن ، ومن الضمانات األخرى هو إیداع الطفل المعرض للخطـر الـذي لـم یت4الجنائیة

، وكــذا تقییــد 5مــن عمــره ســوى تــدبیر التســلیم أو اإلیــداع فــي إحــدى المستشــفیات المتخصصــة

النیابة من إجراء أي تحقیـق مـع الطفـل ولـو كـان إجـراء مـن إجـراءات االسـتدالل إال بنـاًء علـى 

مـن حـاالت تعـرض  11شكوى من أبیـه أو ولیـه أو وصـیه أو أمـه أو متـولي أمـره  فـي الحالـة 

للخطر والتي تتمثل فـي إذا كـان سـلوك الطفـل سـيء ومارقـًا مـن سـلطة أبیـه أو ولیـه أو الطفل 

، ومــن 6وصــیه أو متــولي أمــره أو مــن ســلطة أمــه فــي حالــة وفــاة أبیــه أو غیابــه أو عــدم أهلیتــه

م كــذلك االســتعانة بمحــام فــي مرحلــة التحقیــق .ط.مــن ق 125الضــمانات حســب نــص المــادة 
                                                                                                                                                                                     

حمدي رجب عطیة، اإلجراءات الجنائیة بشـأن األطفـال الجـانحین والمعرضـین للخطـر فـي تشـریعات الـدول العربیـة، مطـابع 1

  118، ص2013، )ن.ب.د( حورس جرافیك،
  .1996لسنة  12من القانون رقم  124و 143 المادة 2
المتضـــمن قـــانون اإلجـــراءات الجنائیـــة المصـــري المعـــدل والمـــتمم، الوقـــائع  1950لســـنة  150مـــن قـــانون  رقـــم  63المـــادة 3

  .90، العدد 15/10/1951المصریة، المؤرخة في 
  . 1996لسنة  12من القانون رقم  119 المادة4

  .من نفس القانون 98 المادة5
  .1996لسنة  12من القانون رقم  11فقرة  96 المادة6
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جنایــات والجــنح المعاقــب علیهــا بــالحبس، وفــي حالــة لــم یكــن قــد والمحاكمــة خاصــة فــي مــواد ال

وفـي خالصـة إجـراء مرحلـة . اختار محامیًا تتولى النیابة أو المحكمة ندبه طبقًا للقواعـد العامـة

  : التحقیق وتطبیقًا لمبدأ المالئمة للنیابة العامة، فإنه النیابة أن تتخذ أحد األمرین وهما 

مـــة الـــدعوى إذا تبـــین عـــدم كفایـــة األدلـــة فـــي مواجهـــة أن تصـــدر أمـــر باألوجـــه إلقا -

الطفــــل أو عــــدم صــــحة الواقعــــة أو عــــدم المعاقبــــة علیهــــا، أو أن الواقعــــة ال تنــــدرج 

ضــمن حـــاالت التعــرض الطفـــل للخطــر المنصـــوص علیهــا،  أو أن إقامـــة الـــدعوى 

  . مبني على قید تقدیم الشكوى

ــ - ل إذا كــان الفعــل یشــكل إحالــة الــدعوى إلــى المحكمــة المختصــة وهــي محكمــة الطف

 .   1جریمة أو حالة من حاالت التعرض للخطر

 .مرحلة المحاكمة والتنفیذ: البند الثاني

بعـــد اســـتعراض اإلجـــراءات التـــي یتصـــل بهـــا الطفـــل فـــي إقامـــة الـــدعوى فـــي مرحلـــة جمـــع  

 االســتدالالت التــي یقــوم بهــا مــأمور الضــبط القضــائي، ثــم مرحلــة التحقیــق الــذي تباشــره النیابــة

العامــة المختصـــة بشــؤون األطفـــال التـــي تخــتم نتیجـــة تحقیقهــا بإصـــدار أمـــر بــاال وجـــه إلقامـــة 

ـــة  ـــدعوى، تلـــي مرحل ـــدعوى إلـــى المحكمـــة المختصـــة  التـــي بهـــا نهایـــة ال ـــة  ال الـــدعوى أو إحال

  .  المحاكمة

  .2محكمة الطفل: أوالً 

ل المنحـرفین یكمن الغرض من إنشاء هذه المحاكم الخاصة هو العمل على إصـالح األطفـا

أو المعرضین لالنحراف من خالل اإلطالع على حـالتهم اإلجتماعیـة وتحدیـد أسـباب انحـرافهم 

وتقـــدیر اإلجـــراء المناســـب إلصـــالحهم ومراقبـــة تنفیـــذ ذلـــك اإلجـــراء، ولـــذا یطبـــع علـــى محكمـــة 

                                                           
  .540-539ابق، صنبیلة إسماعیل رسالن، المرجع الس1

فـي مـدینتي القـاهرة واإلسـكندریة تخـتص بـالنظر فـي الجـنح  1905أنشأت أول محكمـة علـى المسـتوى العربـي بمصـر سـنة  2

حمـدي رجـب ، انظـر "محكمـة األحـداث"سـنة كاملـة ، وأطلـق علـى هـذه المحكمـة  15والمخالفات التـي یرتكبهـا األطفـال دون 

ال الجـــانحین والمعرضـــین للخطـــر فـــي تشـــریعات الـــدول العربیـــة، المرجـــع الســـابق عطیـــة، اإلجـــراءات الجنائیـــة بشـــأن األطفـــ

  .199ص
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م أن محكمــة الطفــل هــي .ط.مــن ق 122وحســب نــص المــادة . 1الطفــل بالوظیفــة اإلجتماعیــة

ـــي یرتكبهـــا الطفـــل وحـــاالت تعـــرض الطفـــل لالنحـــراف،  المختصـــة فـــي النظـــر فـــي الجـــرائم الت

  : وسنستعرض خصوصیات هذه المحكمة في النقاط اآلتیة

تتشـــكل محكمـــة الطفـــل المنشـــأة فـــي مقـــر كـــل محافظـــة بمحكمـــة  : تشـــكیلة محكمـــة الطفـــل-1

فولة تدعى نیابـة بقرار من وزیر العدل، وتتولى النیابة العامة نیابة متخصصة بالط على األقل

، وتتشـــكل محكمـــة الطفـــل مـــن ثالثـــة قضـــاة 2الطفـــل ویصـــدر إنشـــائها بقـــرار مـــن وزیـــر العـــدل

أحدهما على األقل إمـرأة ویكـون حضـور الخبیـرین  3ویساعد المحكمة خبیرین من األخصائیین

وجوبیـًا ویلتــزم هــذین الخبــرین بتقــدیم تقریــر للمحكمـة یتضــمن ظــروف الطفــل مــن جمیــع الوجــوه 

، وعلیــه فحضــور الخبیــرین ضــروري فــي إجــراءات المحاكمــة 4أن تصــدر المحكمــة حكمهــاقبــل 

وبغیاب أحدهما أو كلیهما ال  یصح انعقاد المحكمة،  وُیشترط في الخبیرین أن یكـون أحـدهما 

إمرأة، وهذا ما نثمنه في المشرع المصري الشتراطه هذه الصفة في إحدى الخبیرین لمـا تتمیـز 

یة فـــي التعامـــل مـــع األطفـــال، وبطبیعتهـــا علـــى تفهـــم مشـــاكل األطفـــال بـــه المـــرأة مـــن خصوصـــ

  .وكیفیة التعامل معهم أقرب منها للرجل

  .اإلختصاص النوعي-2

تختص محكمة الطفل بالنظر في جمیع المسائل التي  یتعرض فیها الطفل للخطـر أو الجـرائم 

لســــن الــــذي یحـــــدد التــــي یرتكبهــــا الطفــــل فــــي مــــواد الجــــنح والجنایـــــات، إضــــافة إلــــى معیــــار ا

م التـــي تحــدد اختصاصـــها بكافـــة .ط.مــن ق 95اختصــاص هـــذه المحكمــة طبقـــًا لــنص المـــادة 

عامــًا وقــت ارتكــاب الجریمــة أو عنــد وجــوده فــي إحــدى  18األطفــال الــذین لــم یتجــاوز ســنهم 

حـــاالت التعـــرض للخطـــر، ویعـــد هـــذا المعیـــار شخصـــي باالعتمـــاد علـــى ســـن الطفـــل، ویكمـــن 

نــــوعین مـــــن الـــــدعاوى دعـــــاوى ضــــد الطفـــــل الجـــــانح أو المعـــــرض االختصــــاص النـــــوعي فـــــي 

                                                           
  .543نبیلة إسماعیل رسالن، المرجع السابق، ص1
  . 1996لسنة  12من القانون رقم  120 المادة2
ر الشــروط یعــین هــذین األخصــائیین بقــرار مــن وزیــر العــدل باالتفــاق مــع وزیــر الشــؤون االجتماعیــة الــذي یحــدد هــذا األخیــ 3

  من قانون الطفل المصري 121الواجب توافرها في صفة الخبیر، المادة 
  .1996لسنة  12من القانون رقم  121 المادة4
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 119و 116إلـى  113لالنحراف ودعاوى على غیر الطفل تلك المنصوص علیها في المواد 

  .م.ط.من ق

القاعــدة العامــة أن : الــدعاوى المرفوعــة ضــد الطفــل المنحــرف أو المعــرض لالنحــراف) 2-1

وى التـي یكـون فیهـا األطفـال مرتكبـي محكمة األطفال تملك حق االختصاص للنظـر فـي الـدعا

الجریمــة أو معرضــي لالنحــراف حســـب مبــدأ االختصــاص الشخصــي للمـــتهم  والــذي هــو مـــن 

،  فالحـاالت التــي تنظـر فیهــا هـذه المحكمــة هـي الحــاالت المنصـوص علیهــا فــي 1النظـام العــام

بهــا الطفــل م التــي تعتبــر الطفــل معرضــًا للخطــر، وكــذا الجــرائم التــي یرتك.ط.مــن ق 96المــادة 

في مواد الجنایات والجنح التي  توجب عقوبة الحبس، وهذا كأصل عام، وخروجـًا مـن القاعـدة 

قد تختص محكمة الجنایات  أو محكمة أمـن الدولـة العلیـا فـي النظـر فـي الجـرائم التـي ترتكـب 

من طرف الطفل  والتي تعـد جنایـات إذا تـوافر فـي ذلـك ثالثـة شـروط وهـي سـن الطفـل المـتهم 

سنة وقت ارتكاب الجریمة وأن یكون قـد سـاهم فـي الجریمـة شـخص  15ي یكون قد تجاوز الذ

بالغ وثالثًا أن یكون من األجـدر رفـع الـدعوى الجنائیـة مـع المـتهم البـالغ، ویشـترط فـي ذلـك أن 

تأخــذ المحكمــة قبــل أن تصــدر حكمهــا فــي البحــث عــن ظــروف الطفــل مــن جمیــع الوجــوه وأن 

، إضافة إلى الجـرائم الواقعـة مـن األطفـال الخاضـعین ألحكـام القضـاء 2تستعین بما تراه مناسباً 

العسـكري أو األحـداث الــذین تسـري بشـأنهم أحكــام هـذا القـانون مثــل طـالب المـدارس والمعاهــد 

العســـكریة فیـــتم تطبیـــق نفـــس اإلجـــراءات الجنائیـــة الخاصـــة باألطفـــال أمـــام المحـــاكم العســـكریة 

  .3تعارض مع طبیعة اإلجراءات أمام المحاكم العسكریةوالنیابة العسكریة شریطة أن ال ت

ـــر الطفـــل) 2-2 ـــى غی یمكـــن لمحكمـــة الطفـــل أن تنظـــر اســـتثناءًا فـــي الـــدعاوى : دعـــاوى عل

م، حیـث أنـه تعـد المحـاكم العادیـة  .ط.ق 119و 116إلـى  113المنصوص علیهـا فـي المـواد 

تبـــارات اســـتثنائیة لمـــا قـــد صـــاحبة االختصـــاص العـــام بالفصـــل فـــي كافـــة الجـــرائم، إال أنـــه والع

یســـببه مرتكبـــي هـــذه الجـــرائم مـــن تفـــاقم الســـلوك االنحرافـــي عنـــد الطفـــل، وطبیعـــة هـــذه الجـــرائم 

الواقعــة مــن أشــخاص عهــد إلــیهم مراعــاة الطفــل ومالحظتــه وتوجیهــه، فــإذا لــم یــتم ردع هــؤالء 

                                                           
  .337سید شریف كامل، المرجع السابق، ص 1
  .1996لسنة  12من القانون رقم  122المادة 2
3
  .344-343شریف سید كامل، المرجع السابق، ص  
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خصصـة تقاعسوا واستفحل انحراف الطفـل، لـذا كـان مـن األجـدر جمعهـم فـي محكمـة واحـدة مت

، وتنحصر هذه الجرائم فـي جریمـة إهمـال متـولي أمـر 1في األطفال  لتحقیق الغرض المطلوب

م، وجریمـة إهمـال مسـتلم الطفـل فـي .ط.مـن ق 113رقابة الطفل بعد إنذاره طبقًا لنص المـادة 

م، وجریمــة إخفــاء طفــل حكــم بتســلیمه لشــخص أو .ط.مــن ق 114رعایتــه طبقــًا لــنص المــادة 

ــًا للمــادة جهــة أو دفعــه للفــ ،  وجریمــة تحــریض طفــل علــى 115رار أو ســاعده علــى ذلــك طبق

، وجریمـة اإلخـالل بتقـدیم الطفـل للنیابـة عنـد كـل طلـب 116ارتكاب جریمة طبقًا لـنص المـادة 

  . م.ط.ق 119طبقًا لنص  المادة 

تـــذهب أعلـــب التشـــریعات العربیـــة إلـــى تحدیـــد اإلختصـــاص :   أمـــا االختصـــاص المكـــاني-3

، 2جریمــة إمــا بمكــان وقــوع الجریمــة، أو مكــان إقامــة المــتهم، أو بمكــان القــبض علیــهالمكــاني لل

ومــن شــاكلة هــذه القــوانین العربیــة، القــانون المصــري الــذي ربــط إنعقــاد المحكمــة بالمكــان الــذي 

وقعت فیه الجریمة أو توفرت فیه إحدى حـاالت تعـرض الطفـل للخطـر أو مكـان ضـبط الطفـل 

ولیــــه أو وصــــیه أو أمــــه،  ویمكــــن أن تنعقــــد فــــي مؤسســــة الرعایــــة  أو مكــــان إقامــــة الطفــــل أو

أمـا فـي التشـریع الجزائـري فیتحـدد . 3االجتماعیة لألطفال التي یودع فیها الطفل عند االقتضاء

اإلختصــاص اإلقلیمــي لقســم األحــداث بالمحكمــة التــي ُأرتكبــت الجریمــة بــدائرة إختصاصــها، أو 

و ممثلــه الشــرعي، أو محكمــة المكــان الــذي ُعثــر فیــه التــي بهــا محــل إقامــة أو ســكن الطفــل، أ

  . 4على الطفل، أو المكان الذي وضع فیه

  . الضمانات التي أوالها المشرع المصري للطفل -4

مـــن الضـــمانات التـــي كفلهـــا المشـــرع المصـــري للطفـــل فـــي جمیـــع مراحـــل الضـــبط والتحقیـــق 

  :والمحاكمة والتنفیذ تندرج في النقاط اآلتیة

                                                           
  .567ص  المرجع السابق، نبیلة إسماعیل رسالن،1
حمدي رجب عطیة، اإلجراءات الجنائیة بشأن األطفال الجانحین والمعرضین للخطر في تشریعات الدول العربیة، المرجع 2

  .261 السابق، ص
  .1996لسنة  12من القانون رقم  123 المادة3
  .2015لسنة  12من قانون حمایة الطفل الجزائري رقم  60المادة  4
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  ماع لألطفال خاصة األطفال المجني علیهم واألطفال الشهود، ضرورة االست  -1

  الحق في االستماع إلیهم والمعاملة الكریمة واإلشفاق علیهم،  -2

  ضمان سالمتهم البدنیة والنفسیة واألخالقیة،   -3

  الحق في الحمایة والمساعدة الصحیة واإلجتماعیة والقانونیة،  -4

  1ع ،الحق في إعادة تأهلیهم ودمجهم في  المجتم  -5

الحــق فــي المســاعدة القانونیــة وتوكیــل محــام وجوبــًا فــي الجنایــات والجــنح المعاقــب   -6

فیهــــا بــــالحبس خــــالل مرحلتــــي التحقیــــق والمحاكمــــة فــــإن لــــم یكــــن لــــه محــــام تولــــت 

  .2المحكمة أو النیابة العامة ذلك

حیــــــث ال یحضــــــر المحاكمــــــة إال الطفــــــل وأقاربــــــه والشــــــهود و : ســــــریة المحاكمــــــة  -7

اقبــون اإلجتمــاعیون ومــن تــرخص  لــه المحكمــة بالحضــور، ویجــوز المحــامون والمر 

للمحكمـــة أن تـــأمر بخـــروج الطفـــل مـــن المحكمـــة إذا اقتضـــت مصـــلحته ذلـــك، وفـــي 

ــــــإخراج المحــــــامي أو المراقــــــب  ــــــذلك ال یجــــــوز لهــــــا أن تــــــأمر ب ــــــة إذا أمــــــرت ب حال

، ویجــوز لهــا كــذلك أن تعفــي الطفــل مــن الحضــور للمحاكمــة وتكتفــي 3االجتمــاعي

  .4ولیه أو وصیه نیابة عنه بحضور

كاملــة وقــت  18ال ینفــذ اإلكــراه البــدني علــى الطفــل المحكــوم علیــه لــم یتجــاوز ســن  -8

  .5التنفیذ

  .6إعفاء األطفال من أداء أي رسوم أو ضرائب أمام جمیع المحاكم  -9

                                                           
   .1996لسنة  12مكرر د من القانون رقم  116 من المادة 5-1 النقاط من 1

  .القانوننفس من   125ة الماد 2
من قانون الطفل المصري یتـولى فحـص الطفـل المـتهم بجنایـة أو جنحـة   118المراقب اإلجتماعي المنشأ طبقا لنص المادة 3

اعیــة و ینــاقش المراقــب االجتمــاعي فحــوى هــذا التقریــر مــن فحصــا كــامال لحالتــه التعلیمیــة  والنفســیة والعقلیــة والبدنیــة واالجتم

  .1996لسنة  12من القانون رقم  127 المادة :طرف المحكمة التي تتصرف على ضوء ما جاء في التقریر، انظر
  .1996مارس  25المؤرخ في  1996لسنة  12من القانون رقم  126 المادة4
  .من نفس القانون 139 المادة5
  .س القانونمن نف 140 المادة6
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ومن أهم هذه القواعد الخاصة التي تمارس أمام محكمة األحـداث مـن خـالل تبسـط وسـرعة 

لحــد مــن عالنیــة المحاكمــة، ووجــوب وجــود محــام یــدافع عــن الطفــل خاصــة فــي اإلجــراءات وا

  .الجنایات واالستماع إلى أقوال المراقب االجتماعي وفحص الطفل قبل الفصل في الدعوى

تظهر إجراءات محكمة  الطفل جلیًا من خالل نـص المـادة : تبسیط وسرعة اإلجراءات  -أ 

صـــــة باإلحـــــداث علـــــى وجـــــه م علـــــى خضـــــوع القضـــــایا الخا.ج.إ.مكـــــرر مـــــن ق 276

السرعة، ویظهر جلیًا كذلك في عـدم قبـول تـدخل الـدعوى المدنیـة أمـام محكمـة الطفـل، 

وهــذا یبــرره تفــادي التــأخیر الفصــل فــي أمــر الطفــل وتعطیلــه عــن الغــرض الــذي أنشــئت 

مـــن أجلـــه هـــذه المحـــاكم، إضـــافة  لعـــدم تحریـــك الـــدعوى الجنائیـــة ضـــد الطفـــل بطریـــق 

  .1اإلدعاء المباشر

األصــل فــي جلســـات المحاكمــة العالنیــة، إال أن المشـــرع : لحــد مـــن عالنیــة الجلســـةا  -ب 

المصري خص محكمة الطفل بعدم عالنیـة جلسـات المحكمـة حفاظـًا علـى سـمعة الطفـل 

، وفــي 2وسـمعة أســرته ویقصــد بعــدم العالنیــة هــو منــع الجمهــور مــن دخــول قاعــة الجلســة

ور جلسـات المحكمـة للطفـل إال م  على عدم حضـ.ط.من ق 126هذا فقد نصت المادة 

مــن طــرف أقاربــه والشــهود والمحــامون والمراقبــون االجتمــاعیون ومــن تجیــز لــه المحكمــة 

  .الحضور بإذن خاص

مـن  125هذا ما نصـت علیـه المـادة : وجوب ندب محام للطفل لدى محكمة الجنایات  -ج 

 م علـــــى تمكـــــین الطفـــــل مـــــن المســـــاعدة القانونیـــــة فـــــي مرحلـــــة التحقیـــــق ومرحلـــــة.ط.ق

المحاكمة، وهذا األمر یتعلق بمواد الجنایات ومواد الجـنح التـي تكـون عقوبتهـا الحـبس، 

وجود المحامي إلى جنب الطفل یزید في مساعدة المحكمـة فـي التعـرف علـى شخصـیة 

الطفل وعوامل إجرامه، وبالتـالي یسـاعدها إلـى التوصـل إلـى اختیـار التـدبیر أو العقوبـة 

 . 3المناسبة على حسب حالة الطفل

                                                           
  .346شریف سید كامل، المرجع السابق، ص  1
  .570ص  نبیلة إسماعیل رسالن، المرجع السابق،2
  .349شریف سید كامل، المرجع السابق، ص 3
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مـن قواعـد األمـم  16أكـدت القاعـدة : وجوب االستماع إلـى أقـوال المراقـب االجتمـاعي  -د 

ـــدنیا النموذجیـــة إلدارة شـــؤون قضـــاء األطفـــال  علـــى ضـــرورة ) قواعـــد بكـــین(المتحـــدة ال

یتعـــــین فـــــي جمیـــــع الحـــــاالت، باســـــتثناء " إجـــــراء تقـــــاریر التقصـــــي اإلجتمـــــاعي بقولهـــــا 

ة وقبــل أن تتخــذ الســلطة المختصــة قــرارًا نهائیــًا الحــاالت التــي تنطــوي علــى جــرائم ثانویــ

یســبق إصــدار الحكــم إجــراء تقــص ســلیم للبیئــة والظــروف التــي یعــیش فیهــا الحــدث، أو 

الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة وذلك حتى یتسـنى للسـلطة المختصـة إصـدار حكـم 

نشــئت ، وهــذا المبــدأ قــد أخــذت بــه العدیــد مــن التشــریعات وأ1" فــي القضــیة عــن تبصــر

ــــه فالمشــــرع  ــــاریر، وعلی ــــي إعــــداد التق ل علیهــــا ف ــــة خاصــــة تعــــوِّ ــــات إجتماعی ــــذلك هیئ ب

المصـــري أوكـــل مهمـــة التقصـــي إلـــى المراقـــب اإلجتمـــاعي الـــذي اختیـــر لهـــذا الغـــرض 

م هـو التـزام المراقـب .ط.مـن ق 127وحسب نص المادة   م،.ط.ق 118حسب المادة 

لحالــة الطفــل التعلیمیــة والنفســیة  اإلجتمــاعي تحریــر تقریــر یتضــمن إجــراء فحــٍص كامــلٍ 

والعقلیــة والبدنیــة واإلجتماعیــة  وللمحكمــة أن تنــاقش  المراقــب اإلجتمــاعي فــي مــا ورد 

فــي تقریــره، ولهــا أن تــأمر بفحــوص إضــافیة، وهــذا التقریــر یخــص فقــط الطفــل المــتهم 

  .بجنایة أو جنحة

إلجتمـــاعي بـــإجراء م قبـــل تعـــدیلها كانـــت  تلـــزم المراقـــب ا.ط.ق 127نشـــیر أن المـــادة 

الفحـــوص لألطفـــال الـــذین تعرضـــوا لالنحـــراف واألطفـــال الـــذین ارتكبـــوا جـــرائم فـــي مـــواد 

الجــنح والجنایــات، ویتضــمن هــذا التقریــر العوامــل التــي دفعــت إلــى انحــراف الطفــل أو 

، 2التعــرض لــه، وكــذا اإلقتراحــات المقدمــة ویمكــن للمحكمــة فــي ذلــك أن تســعین بخبیــر

قبــل التعــدیل وبعــد التعــدیل أن المشــرع المصــري بعــد  127المــادة  وعلیــه بالمقارنــة بــین

التعــدیل اقتصــر فقــط علــى إجــراء فحوصــات مــن طــرف المراقــب اإلجتمــاعي لألطفــال 

الــــذین ارتكبــــوا جــــرائم دون األطفــــال المعرضــــین لالنحــــراف، وكــــذلك أن المحكمــــة قبــــل 

ـــوال المراقـــب اإلجتمـــاعي، بی نمـــا بعـــد التعـــدیل التعـــدیل یجـــب علیهـــا أن تســـتمع إلـــى أق
                                                           

،  اعتمـدتها الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة )قواعـد بكـین( قواعد األمم المتحدة الدنیا النموذجیة إلدارة شؤون قضاء األحداث1

، متــاح علــى موقــع األمــم المتحــدة حقــوق اإلنســان مكتــب المفــوض 1985نــوفمبر  29المــؤرخ فــي  22/40ا  رقــم فــي قرراهــ

  .21:47، 04/04/2019 :تاریخ اإلطالع ،www.ohchr.org :السامي
  .15/06/2008كرر في م 24، جریدة رسمیة عدد  2008لسنة  126مستبدلة بالقانون رقم  127المادة  2
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المحكمة تناقش واضعي التقریر، وهذا فرق بین أن تستمع وتنـاقش فاالسـتماع ال یعنـي 

 .المناقشة، بینما المناقشة تعني االستماع والمناقشة معاً 

م یجـب خضـوع .ط.ق 128حسب نص المادة : فحص الطفل قبل الفصل في الدعوى  -ه 

دعت حالتـه ذلـك ویوقـف السـیر فـي الطفل إلى إجراء فحصي بدني وعقلي ونفسـي إذا اسـت

الــــدعوى إلــــى إن یــــتم هــــذا الفحــــص، ویــــتم وضــــع الطفــــل تحــــت المالحظــــة فــــي األمــــاكن 

  .المناسبة والمدة الالزمة لذلك

الحكــم هــو نطــق الزم وعلنــي یصــدر عــن القاضــي كــي یفصــل فــي " :النطــق بــالحكم   -و 

لحكـم فـي جلسـة ،  ویكون هذا ا"1خصومة مطروحة علیه أو في نزاع بها وفقًا للقانون 

علنیة ولو نظرت فـي الـدعوى فـي جلسـة سـریة ویثبـت الحكـم فـي محضـر یوقعـه رئـیس 

، وعلـى هــذا األسـاس فــإن  الحكـم الصــادر مـن المحكمــة  قـد یشــوبه  2المحكمـة والكاتــب

  . عیب أو خطأ، وبالتالي یجعله عرضة للطعن فیه  باالستئناف أو بالمعارضة

یكــون  الطعــن فــي األحكــام الصــادرة  بطــریقین : فــلطــرق الطعــن فــي أحكــام محكمــة الط -5

بطـــــرق الطعـــــن العادیـــــة وطـــــرق الطعـــــن غیـــــر العادیـــــة، فـــــالطرق العادیـــــة تتمثـــــل فـــــي الطعـــــن 

بالمعارضـة والطعـن باالسـتئناف، أمـا الطـرق غیــر العادیـة تتمثـل فـي الطعـن بـالنقض والتمــاس 

  .إعادة النظر

  .  والطعن باالستئنافیتمثل في الطعن بالمعارضة :  طرق الطعن العادیة  - أ

م  تكـون فـي األحكـام .ج.إ.ومـا بعـدها مـن ق  398حسـب المـادة :  الطعـن بالمعارضـة- 

الغیابیة الصادرة في المخالفات والجنح  أمام نفس المحكمة التـي أصـدرت الحكـم فـي أجـل 

 عشرة أیام من إعالم المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة بالحكم الغیابي، وفـي القـانون

الطفل لم یتضـمن إجـراءات تتضـمن الطعـن بالمعارضـة فـي األحكـام، وبالتـالي یحلینـا ذلـك 

م علــى تطبیــق نفــس .ط.ق 143الــى تطبیــق األحكــام العامــة، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

                                                           
  .576ص نبیلة إسماعیل رسالن، المرجع السابق، 1
   .1950لسنة  150من  قانون اإلجراءات الجنائیة المصري المعدل والمتمم رقم  303المادة 2
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اإلجراءات الـواردة فـي قـانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات الجنائیـة فـي مـا لـم یـرد بـه نـص 

  .في هذا الباب

االســتئناف وهــو إعــادة النظــر فــي الــدعوى أمــام محكمــة أعلــى درجــة :  االســتئنافالطعــن ب- 

، وهـــذا تحقیقـــًا لمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین، وقـــد 1توصـــًال إلـــى إلغـــاء ذلـــك الحكـــم أو تعدیلـــه

م  ومـا بعـدها علـى كـل مـن المـتهم والنیابـة العامـة أن یسـتأنف .ج.إ.من ق 402نصت المادة 

جنائیـــــة مـــــن المحكمـــــة الجزائیـــــة فـــــي مـــــواد الجـــــنح  ویحصـــــل الحكـــــم الصـــــادر فـــــي الـــــدعوى ال

أیـــام  مـــن تـــاریخ النطـــق  10االســـتئناف أمـــام قلـــم المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم  فـــي ظـــرف 

بــالحكم الحضــوري أو إعــالن الحكــم الغیــابي أو مــن تــاریخ الحكــم الصــادر فــي المعارضــة فــي 

یومًا من وقـت صـدور  30میعاد  الحاالت التي یجوز فیها ذلك، وللنائب العام أن یستأنف في

الحكــــم، وقــــد أقــــرت محكمــــة الطفــــل  فــــي التشــــریع الطعــــن باالســــتئناف مــــن خــــالل المحكمــــة 

االبتدائیــة التـــي تخـــتص بـــالنظر فـــي األحكـــام الصـــادرة مـــن محكمـــة الطفـــل عـــدا األحكـــام التـــي 

محكمـــة وتســـلیم الطفـــل لوالدیـــه أو لمـــن لـــه الوالیـــة علیـــه التـــي تســـتأنف أمـــام  2تصـــدر بـــالتوبیخ

،  وتتشــكل  3االســتئناف إال لوجــود خطــأ فــي التطبیــق أو بطــالن فــي الحكــم أو فــي اإلجــراءات

محكمـــة االســـتئناف مـــن ثالثـــة قضـــاة اثنـــان منهمـــا علـــى األقـــل برتبـــة رئـــیس محكمـــة ویســـاعد 

المحكمــة خبیــرین اخصــائین علــى األقــل احــدهما إمــرأة ویكــون حضــور الخبیــرین وجوبیــًا ویلتــزم 

بتقــدیم تقریــر للمحكمــة یتضــمن ظــروف الطفــل مــن جمیــع الوجــوه قبــل تصــدر هــذین الخبــرین 

  .4المحكمة حكمها

  .یتمثل في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر: طرق الطعن غیر العادیة -ب

هو طریق من الطرق غیر العادیة في الطعن في األحكام النهائیة الصـادرة : الطعن بالنقض-

طبیق القانون ومراجعة صـحة تطبیـق اإلجـراءات التـي أتبعتهـا من المحاكم بغیة مراقبة صحة ت

                                                           
  .474هالة محمد إمام، المرجع السابق، ص 1
2
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   .466 ص محمد علي سكیكر، المرجع السابق،: انظر
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، ومحكمـــة الـــنقض هـــي محكمـــة قـــانون ولـــیس 1هـــذه المحـــاكم فـــي نظرهـــا للـــدعوى والحكـــم فیهـــا

ـــة األحكـــام الصـــادرة عـــن محكمـــة  محكمـــة موضـــوع، وبالتـــالي یمكـــن الطعـــن بـــالنقض فـــي كاف

ـــا لألحـــوال واإلجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي ال 2االســـتئناف ـــانون طبق و  1959لســـنة  57ق

 23والقـــانون رقـــم  1981لســـنة  173والقـــانون رقـــم  1962لســـنة  106المعـــدل بالقـــانون رقـــم 

  .   1992لسنة 

یجــوز إعــادة النظــر فــي األحكــام النهائیــة الصــادرة بالعقوبــة فــي مــواد : التمــاس إعــادة النظــر-

وأضــــاف المشــــرع  م،.ج.إ.مــــن ق 441الجنایــــات والجــــنح فــــي األحــــوال التــــي حــــددتها المــــادة 

م علــى إعــادة .ط.مــن ق 133حــاالت إلــى توجــب إعــادة النظــر والتــي نــص علیهــا فــي المــادة 

ســنة ثــم  15النظــر فــي الحكــم الــذي یقضــي بتوقیــع عقوبــة علــى طفــل باعتبــار أن ســنه تجــاوز 

ثبـت أنـه لـم یتجاوزهـا وأثبـت ذلـك بوثــائق رسـمیة، أو الحكـم  علیـه بعقوبـة باعتبـار سـنه تجــاوز 

ثم أثبت بوثائق أن سنه لم یتجاوزها، رفع المحامي العام األمر في كال الحـالتین إلـى  سنة 18

  . المحكمة التي أصدرت الحكم إلعادة النظر فیه

  .تنفیذ أحكام محكمة الطفل: ثانیاً 

فــي التشــریع المصــري ال یتوقــف دور المحكمــة فــي الفصــل فــي  النزاعــات  التــي ُیعــرُض  

نح أو المعــرض لالنحــراف، وٕانمــا یمتــد اختصاصــها إلــى مــا بعــد علیهــا فــي دعــوى الطفــل الجــا

الحكـم أي تنفیــذ الحكــم،  ویتــولى رئــیس محكمــة الطفــل الفصــل فــي جمیــع المنازعــات والقــرارات 

ولــرئیس المحكمـة  أو مــن . 3واألوامـر المتعلقـة بتنفیــذ األحكـام الصــادرة واإلشـكاالت فــي التنفیـذ

المحكمـــة  زیـــارة دور المالحظـــة ومراكـــز التـــدریب ینـــوب عنـــه مـــن قضـــاة المحكمـــة أو خبیـــر ب

والتأهیـــــل ومؤسســـــات الرعایـــــة االجتماعیـــــة والمستشـــــفیات المتخصصـــــة والمؤسســـــات العقابیـــــة 

    والجهـــات المختلفــــة التـــي تتعــــاون مـــع المحكمــــة وتقـــع فــــي دائـــرة اختصاصــــها وذلـــك مــــرة كــــل 

جبهـــا بإعـــادة تأهیـــل أشـــهر علـــى األقـــل للوقـــوف علـــى قیـــام هـــذه المؤسســـات والجهـــات بوا 03

وٕادمــاج الطفــل فــي المجتمــع، وبهــذه الزیــارة یرســل رئــیس المحكمــة تقریــرًا یبــدي فیــه مالحظاتــه 
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ینشــأ  لكــل طفــل محكــوم علیــه " ، وقصــد متابعــة الطفــل 1إلــى اللجنــة العامــة لحمایــة الطفولــة 

م الصـادر ملف تنفیذ یضم إلیـه  ملـف الموضـوع تـودع فیـه جمیـع األوراق المتعلقـة بتنفیـذ الحكـ

علیــه ویثبــت فیــه مــا یصــدر فــي شــأن التنفیــذ مــن قــرارات وأوامــر وأحكــام، ویعــرض هــذا الملــف 

 134على رئیس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء مـن اإلجـراءات المنصـوص علیهـا  فـي المـادة 

، وعلیــه إن إعــداد ملــف للطفــل یســاعد رئــیس المحكمــة الــذي یشــرف علــى "2مــن هــذا القــانون

اذ القـرار المناسـب بشـأن تنفیـذ التـدبیر والعقوبـات المحكـوم بهـا علـى الطفـل بمــا التنفیـذ مـن اتخـ

، ومـــن التـــدابیر التـــي 3یتفـــق مـــع الظـــروف الواقعیـــة ومقتضـــیات التأهیـــل الطفـــل المحكـــوم علیـــه

م  فــي حالــة الطفــل .ط.مــن ق 101یحكــم بهــا القاضــي ال تخــرج عــن مــا نصــت علیــه المــادة 

-3التســـلیم؛ -2التـــوبیخ؛ -1:"ة میالدیـــة كاملـــة وهـــيالـــذي لـــم تجـــاوز ســـنه خمـــس عشـــرة ســـن

العمــــل -6االختبــــار القضــــائي؛ -5اإللــــزام بواجبــــات معینــــة؛ -4اإللحــــاق بالتــــدریب والتأهیــــل؛ 

اإلیـــداع فـــي إحـــدى المستشـــفیات -7للمنفعـــة العامـــة بمـــا ال یضـــر بصـــحة الطفـــل أو نفســـیته؛ 

، وننوه أن القاضي یمـارس 4"اإلیداع في إحدى مؤسسات الرعایة االجتماعیة-8المتخصصة؛ 

تنفیذ العقوبة أو التدبیر بمساعدة المراقـب االجتمـاعي الـذي یلعـب دورًا مهمـًا فـي تنفیـذ الحكـم، 

  .إضافة إلى الدور مؤسسات الرعایة االجتماعیة

یظهـر دور المراقـب االجتمـاعي فـي اإلشـراف  : دور المراقب االجتماعي في تنفیـذ الحكـم-1

ن خــالل مــا یعــده مــن تقــاریر دوریــة لــرئیس المحكمــة مــن مــدى نجاعــة والتنفیــذ علــى الطفــل مــ

التـــدبیر أو العقوبـــة ویشـــرف المراقـــب اإلجتمـــاعي علـــى جمیـــع التـــدابیر المنصـــوص علیهـــا فـــي 

ماعــدا تــدبیر التــوبیخ، ویكــون هــذا اإلشــراف بمالحظــة المحكــوم  104إلــى   101المــواد مــن 

مین علـى رعایتـه،  ویلتـزم المسـؤول عـن الطفـل علیه وتقدیم التوجیهات والنصـح لـه وعلـى القـائ

فـي إخبــار المراقــب االجتمــاعي عــن حالــة الطفـل فــي حــال مرضــه أو موتــه أو تغییــر ســكنه أو 

ویعتبــــر المراقــــب االجتمــــاعي حلقــــة الوصــــل بــــین . 5غیابــــه دون إذن أو أي طــــارئ یحــــدث لــــه
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ب االجتمــاعي مــن الطفــل وقاضــي األطفــال المشــرف علــى التنفیــذ مــن خــالل مــا یقدمــه المراقــ

  .1تجارب وخبرات تمكن القاضي من تعدیل أو تثبیت قرار تنفیذ التدبیر المناسب

ـــوعین مـــن : مؤسســـات الرعایـــة االجتماعیـــة-2 ـــى ن ـــة فـــي مصـــر إل ـــاین مؤسســـات الرعای تتب

المؤسســات مؤسســات الرعایــة اإلجتماعیــة لألحــداث، والمؤسســات العقابیــة الخاصــة باألطفــال 

  . لى المؤسسات الرعایة االجتماعیة لألحداثوسأقتصر في دراستي ع

م وهــو التــدبیر األخیــر بإیــداع .ط.مــن ق 101فمــن بــین التــدابیر التــي نصــت علیهــا المــادة 

في مؤسسات الرعایة االجتماعیة لألحداث  المختصة بالشؤون االجتماعیة، وتنقسم مؤسسـات 

  املة، مؤسســـات اإلیــــداعأنـــواع هــــي مركـــز التصـــنیف والتوجیـــه، والوحــــدة الشـــ 5الرعایـــة إلـــى 

  .2مؤسسات الفتیات المعرضات للخطر أو االنحراف، دور ضیافة الخریجین

ـــه  - أ ـــز التصـــنیف والتوجی ـــیهم وكـــذا حـــاالت اإلیـــداع : مرك یســـتقبل األطفـــال المحكـــوم عل

المطلوب تصنیفها وتوزیعها علـى مؤسسـات اإلیـداع المالئمـة مـن حیـث الجـنس والسـن 

  .3وطبیعة االنحراف ودرجته

ــــة الشــــاملةال  - ب تخــــتص باســــتقبال األطفــــال المنحــــرفین والمشــــردین : وحــــدات اإلجتماعی

والمعرضین لالنحـراف أو الخطـر لدراسـة أحـوالهم والـتحفظ علـیهم مؤقتـًا أو تتبـع أحـوالهم 

، وتضـم 4حتى تتوافر البیئة المالئمـة لخـروجهم أو انتقـالهم لمؤسسـات الرعایـة أو اإلیـداع

  :أقسام 5

فئة األطفال التي تـم القـبض علـیهم الرتكـابهم : م أربعة فئات یض: قسم االستقبال  -1

جریمــــة أو تعرضــــهم لالنحــــراف، وفئــــة األطفــــال المحــــالون مــــن الهیئــــات المختلفــــة 

                                                           
  .505-504مها األبجي، المرجع السابق، ص  1

  .367كامل، المرجع السابق، ص  شریف سید2
  .147، ص 1999فوزیة عبد الستار، المعاملة الجنائیة لألطفال، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  3
  .517هالة محمد إمام، المرجع السابق، ص 4
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لتعرضهم لالنحراف أو التشرد وفئـة األطفـال الـذین یحضـرهم ذوویهـم وفئـة األطفـال 

  .1الذین یحضرون من تلقاء أنفسهم 

ســنة المــودعین مــن  15ألطفــال الــذین یقــل ســنهم یخــتص بحجــز ا: دار المالحظــة  -2

طـرف النیابــة العامــة أو محكمــة األحــداث مؤقتـًا بقصــد الــتحفظ  علــیهم ومالحظــتهم 

  .  2لحین الفصل في أمرهم

یخـــتص بـــإیواء األطفـــال الـــذین تـــأمر النیابـــة العامـــة أو المحكمـــة : قســـم الضـــیافة  -3

مثـــل هـــذه الرعایـــة ویســـفر باســـتالمهم كعائـــل مـــؤتمن بـــالنظر إلـــى حـــاجتهم الماســـة ل

 .3البحث اإلجتماعي عن وجوب قبولهم

یقــوم بدارســة الحــاالت المحالــة إلیــه إجتماعیــًا وطبیــًا : مكتــب المراقبــة االجتماعیــة -4

ونفســـیًا لتحدیـــد عوامـــل اإلنحـــراف و العـــالج وتقـــدیم التقـــاریر للمحكمـــة واإلشـــراف علـــى 

 .4تنفیذ التدابیر المنصوص علیها قانوناً 

ـــــداعدار ا-5 ـــــداعهم بهـــــا وتنشـــــأ : إلی ـــــذین تحكـــــم المحكمـــــة بإی ـــــودع بهـــــا األطفـــــال ال ی

بالمحافظــــات التـــــي ال یوجــــد بـــــدائرتها مؤسســــات لإلیـــــداع أو بهــــا مؤسســـــات ال تكفـــــي 

 .5الستعاب المحكوم علیهم

یـــودع بهـــا األطفـــال الـــذین تحكـــم المحكمـــة بإیـــداعهم قصـــد رعـــایتهم : مؤسســـات اإلیـــداع -ج 

اة فـــي البیئـــة الطبیعیـــة، ثـــم متـــابعتهم بعـــد خـــروجهم لضـــمان اســـتمرار وتـــأهیلهم وٕاعـــدادهم للحیـــ

  .6صالحیتهم

                                                           
  .518-517، ص السابق المرجع، هالة محمد إمام 1
  .148، المرجع السابق، ص فوزیة عبد الستار2
  .328، المرجع السابق، ص شریف سید كامل3
  .518، ص السابقهالة محمد إمام ، المرجع 4
  .150-149، المرجع السابق، ص فوزیة عبد الستار 5
  .518هالة محمد إمام ، المرجع السابق، ص 6
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تقــوم علــى رعایــة الفتیــات الالتــي لــم : مؤسســات الفتیــات المعرضــات للخطــر أو االنحــراف-د

المعرضــات لالنحــراف الجنســي والــذین تقــدمن -1: عامــًا مــن الفئــات اآلتیــة 18یتجــاوز ســنهم 

 -3المعرضـــات لالنحـــراف المحكـــوم بإیـــداعهن، -2یهـــم، مـــن تلقـــاء أنفســـهن أو مـــن طـــرف ذو 

-4الفتیــات الالئــي یحكــم بســلب والیــة أولیــائهن بســبب إنحــراف األولیــاء الجنســي أو الــدعارة، 

  .1المحكوم بإیداعهن في إحدى المؤسسات -5المجني علیهن في جرائم الدعارة، 

دادهم مهنیـًا أو تعلیمیـًا یلتحق بها خریجو المؤسسات التـي تـم إعـ: دور ضیافة الخریجین -ه

ـــى فـــي البیئـــة الطبیعیـــة، ویثبـــت البحـــث  ـــم إلحـــاقهم بأعمـــال مناســـبة أو معاهـــد تعلیمیـــة أعل وت

اإلجتمـــاعي حـــاجتهم الماســـة إلـــى اإلقامـــة إلـــى حـــین تـــدبر محـــل إقامـــة دائـــم أو إعـــادتهم إلـــى 

  .2أسرهم

ــه أن هنالــك تبــاین جلــٌي بــین المشــرع المصــري والمشــرع الجزائــري فــي  وعلیــه مــا یمكــن قول

ممارسة الحمایة اإلجرائیة للطفل المعرض للخطر، حیث أن المشرع الجزائري میز بین الطفـل 

الجــانح والطفــل المعــرض للخطــر، فأوكــل لقاضــي األحــداث ســلطة النظــر فــي قضــایا األطفــال 

المعرضـــین للخطـــر، وأوكـــل كـــذلك لقاضـــي األحـــداث علـــى مســـتوى قســـم األحـــداث بالمحكمـــة 

النظـــر فـــي جـــرائم الطفـــل الجـــانح، بینمـــا المشـــرع المصـــري شـــمل الحـــالتین فـــي  اإلبتدائیـــة فـــي

  .محكمة الطفل المنشأة في مقر كل محافظة

  

  

  

  

  

                                                           
  .370-369شریف سید كامل، المرجع السابق، ص 1
  .156، المرجع السابق، ص فوزیة عبد الستار 2
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  .الحمایة اإلجرائیة للطفل المجني علیه: المبحث الثاني 

بـادرت أغلـب التشـریعات إلــى وضـع أسـس قانونیــة لحمایـة األطفـال الــذین هـم فـي خطــر أو 

بینمـا لـم یحظـى األطفـال المجنـي علـیهم بـنفس االهتمـام، فتـركتهم  بعـض األطفال المنحـرفین، 

التشریعات یخضعون لنفس القوانین التـي تسـري علـى البـالغین  ضـمن األحكـام العامـة المقـررة 

في قانون اإلجراءات الجنائیة، أو فـي القـانون المـدني للمطالبـة بـالتعویض علـى الضـرر الـذي 

ق فــي هــذا المبحــث إلــى اإلجــراءات الجزائیــة التــي توفرهــا لحقهــم، وعلــى هــذا األســاس ســأتطر 

ــــــة  ــــــدعوى العمومی ــــــك ال ــــــل المجنــــــي علیــــــه مــــــن خــــــالل أطــــــراف تحری     الحمایــــــة الجنائیــــــة للطف

  ).المطلب الثاني(، وتدابیر الحمایة للطفل المجني علیه )المطلب األول(

   :المطلب األول أطراف تحریك الدعوى العمومیة

طرحها على القضاء الجزائي للفصـل فـي مـدى حـق "العمومیة وهو یقصد بتحریك الدعوى  

، وطــرح الــدعوى العمومیــة أمــام القضــاء تتــواله ثالثــة أطــراف نــص ."1الدولــة فــي توقیــع العقــاب

   علیهــــا التشــــریع الجزائــــري وتتمثــــل فــــي النیابــــة العامــــة بصــــفتها صــــاحبة الحــــق وهــــو األصــــل

یكـون المجنـي علیـه والطـرف األخیـر تحریـك  والطرف الثاني یتمثل فـي المضـرور والـذي عـادة

، ومنه سأقتصر في هذا المطلب التطرق إلى تحریـك الـدعوى 2الدعوى من طرف قضاة الحكم

  ).الفرع الثاني( ، وتحریكها من طرف المجني  علیه)الفرع األول( العمومیة من طرف النیابة

  .تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة:  الفرع األول

  تحریــك الــدعوى العمومیــة بواســطة النیابــة العامــة باعتبارهــا صــاحبة الحــق فــي ذلــك یــرتبط

ـــه ســـأتناول فـــي هـــذا الفـــرع مفهـــوم الـــدعوى العمومیـــة    ، وٕاجـــراءات تحریكهـــا )البنـــد األول(وعلی

  ).البند الثاني(

  

                                                           
 2010حمــان خلفــي ، محاضــرات فــي قــانون اإلجــراءات الجزائیــة ، دار الهــدى للطباعــة والنشــر والتوزیــع، الجزائــر، عبــد الر 1

  .96ص 
  .السالف الذكر 66/155من القانون رقم  571إلى  567المواد من 2
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  .مفهوم الدعوى العمومیة: البند األول

والقـــوانین المكملـــة لـــه وهـــذا بتوقیـــع تهـــدف الـــدعوى العمومیـــة إلـــى تطبیـــق قـــانون العقوبـــات 

ـــى المخـــالف لنصـــوص التجریمیـــة ـــدعوى 1العقوبـــة أو تـــدبیر أمـــن عل ـــى هـــذا األســـاس فال ، وعل

  . العمومیة میزها المشرع بخصائص تسهم في تحقیق القصاص على مرتكب الجرم

  . تعرف الدعوى العمومیة: أوالً 

النیابــة العامــة للقضــاء الجنــائي  مطالبــة الجماعــة بواســطة" تعــرف الــدعوى العمومیــة بأنهــا 

المطالبـة بـالحق : " ، ویعرفها كذلك الفقـه المصـري بأنهـا2"توقیع العقوبة على مرتكب الجریمة 

أمـــام القضـــاء أو النیابـــة العامـــة نیابـــة عـــن الجماعـــة بتوقیـــع العقـــاب علـــى المـــتهم فـــي جریمـــة 

  ."3بواسطة القضاء الجنائي

القانونیــة للمطالبــة بتوقیــع  العقوبــة علــى الجــاني أمــام إذن فالــدعوى العمومیــة هــي الوســیلة  

  . القضاء وتباشرها النیابة العامة باسم المجتمع

  .خصائص الدعوى العمومیة: ثانیاً 

تمتاز الـدعوى العمومیـة بأربعـة خصـائص وهـي العمومیـة والتلقائیـة والمالئمـة وعـدم القابلیـة 

جتمــع تمثــل جمیــع أفــراده، وهــي بــذلك تتخــذ للتنــازل، فالعمومیــة یقصــد بهــا أن الــدعوى ملــك للم

، أمــا خاصــیة المالئمــة التــي تمتــاز بهــا الــدعوى العمومیــة  فهــذا مــا نصــت علیــه 4طبیعــة عامــة

مباشــرة أو األمــر باتخــاذ جمیــع :...یقــوم وكیــل الجمهوریــة بمــا یــأتي"ج .ج.إ.مــن ق 36المــادة 

انون الجزائــي، تلقــي المحاضــر اإلجــراءات الالزمــة للبحــث والتحــري عــن الجــرائم المتعلقــة بالقــ

والشكاوي والبالغات ویقرر ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضـائیة المختصـة بـالتحقیق أو 

/ المحاكمة للنظر فیها  أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابًال دائمًا للمراجعة ویعلم بـه الشـاكي و

زمــًا مــن طلبــات أمــام الجهــات أو الضــحیة إذا كــان معروفــًا فــي أقــرب اآلجــال، إبــداء مــا یــراه ال

                                                           
  .48عبداهللا أوهایبیة، المرجع السابق، ص1

  .48المرجع نفسه، ص  2
  .267ص ،بوحادة سمیة، المرجع السابق 3

  .50 عبداهللا أوهایبیة المرجع السابق ،ص4
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القضائیة المذكورة أعاله، الطعن عند االقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طـرق الطعـن 

، إذن فالنیابــة العامــة لهــا صــالحیة اتخــاذ اإلجــراء المناســب تجــاه الــدعوى العمومیــة "1القانونیــة

صــیة التلقائیــة فــالمراد بهــا ، أمــا خا2بالمتابعــة أو بحفــظ األوراق ومراجعتهــا متــى اقتضــت ذلــك

تحریك الدعوى العمومیة بمجرد وصول خبـر وقـوع الجریمـة للنیابـة واتخاذهـا اإلجـراء المناسـب 

، أما خاصیة عدم القابلیة للتنازل وهي عدم قابلة الـدعوى العمومیـة للتنـازل أو التـرك أو 3لذلك

نهـــا تـــرك الخصـــومة أمـــام الســـحب خـــالل قیـــام النیابـــة العامـــة بتحریـــك أو رفـــع الـــدعوى وال یمك

  .4القضاء الجزائي

  .تمییز مصطلح تحریك الدعوى العمومیة عن المصطلحات المشابهة له: ثالثاً 

الــدعوى العمومیــة لتطبیــق العقوبــات یحركهــا " حســب قــانون اإلجــراءات الجزائیــة الجزائــري  

یجــوز أیضــًا  كمــا. ویباشــرها رجــال القضــاء أو الموظفــون المعهــود إلــیهم بهــا بمقتضــى القــانون

، وعلــى ."5للطــرف المضــرور أن یحــرك هــذه الــدعوى طبقــًا للشــروط المحــددة فــي هــذا القــانون

  هذا األساس نمیز في إجراءات تحریك الـدعوى العمومیـة بـین ثالثـة مصـطلحات هـي التحریـك

  .الرفع، والمباشرة

مـام قضـاء إجـراء یقتصـر علـى إقامـة الـدعوى العمومیـة أ"هـي : تحریك الدعوى العمومیـة -1

التحقیــق بتقــدیم طلــب مــن النیابــة العامــة إلیــه، فهــو تقــدیم طلــب مــن وكیــل الجمهوریــة لقاضــي 

  ."6التحقیق یطلب منه فتح تحقیق ضد شخص معلوم أو مجهول 

                                                           
ــــــانون رقــــــم  36المــــــادة 1 ــــــي  22-06مــــــن ق ــــــمیعــــــدل ویــــــتمم  20/12/2006مــــــؤرخ ف ، المــــــؤرخ فــــــي 155-66األمــــــر رق

، المؤرخــة فــي 84م، الــذي یتضــمن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة، الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة، العــدد08/06/1966

  .2006دیسمبر  24
  .51 داهللا أوهایبیة ، المرجع السابق ،صعب2
  .52 المرجع نفسه، ص3
  .53 ، صنفسهالمرجع 4
  .المعدل والمتمم 155-66األمر رقم المادة األولى من 5

  .55عبداهللا أوهایبیة، المرجع السابق، ص6



 .الحمایة اإلجرائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي:                                       الباب الثاني
  
  

 

318 
 

أول إجراء في الـدعوى العمومیـة أمـام جهـة الحكـم و هـو ال " هو : رفع الدعوى العمومیة -2

ـــدعوى مباشـــرة أمامهـــا دون المـــرور بـــالتحقیقیكـــون إال فـــي الجـــنح والمخالفـــات أي  ، 1"رفـــع ال

  .  2ویكون كذلك في التكلیف بالحضور من طرف المدعي المدني

جمیع إجـراءات الـدعوى العمومیـة إبتـداًء بـأول إجـراء فیهـا " هي: مباشرة الدعوى العمومیة-3

  ."3إلى حین استصدار حكم نهائي فیها

قــدیم طلــب إفتتــاحي مــن طــرف وكیــل الجمهوریــة وعلیــه فتحریــك الــدعوى العمومیــة یكــون بت

إلـــى قاضـــي التحقیـــق، أمـــا رفـــع الـــدعوى فهـــو إقامـــة الـــدعوى أمـــام قضـــاة الحكـــم، أمـــا مباشـــرة 

الــدعوى  فتشــمل جمیــع إجــراءات الــدعوى العمومیــة ســواء أمــام قضــاة الحكــم أو التحقیــق إلــى 

  .     غایة صدور حكم بات

  .لعمومیةإجراءات تحریك الدعوى ا: البند الثاني

ــــك الــــدعوى  ــــة، فیخضــــع تحری ــــري بالمرحلی ــــي التشــــریع الجزائ ــــة ف ــــز اإلجــــراءات الجنائی تتمی

  :العمومیة من طرف النیابة العامة الى جمع اإلستدالالت ثم التصرف فیها

  .جمع اإلستدالالت: أوالً 

یتمثـل فـي البحـث والتحـري  4جمع اإلستدالالت هو إجـراء یقـوم بـه أفـراد الضـبطیة القضـائیة

والتي تصل  إلیهم عن طریق البالغات والشـكاوى وتعـد هـذه اإلجـراءات  1ن الجرائم المرتكبةع

                                                           
   .56ص المرجع السابق، عبداهللا أوهایبیة ، 1
  .97عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
  .57 أوهایبیة، المرجع السابق، صعبداهللا3
  :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة: "من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري التي تنص على أنه 15المادة  4

  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،) 1

  ضباط الدرك الوطني،) 2

  محافظو الشرطة،) 3

  ضباط الشرطة، ) 4

درك الذین أمضـوا فـي سـلك الـدرك ثـالث سـنوات علـى األقـل والـذین تـم تعییـنهم ذوو الرتب في الدرك، ورجال ال) 5

  بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، 
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ســابقة لتحریــك الــدعوى العمومیــة، ویلتــزم ضــابط الشــرطة القضــائیة بــالتبلیغ دون تمهــل وكیــل 

الجمهوریة بوقوع الجریمة عن طریق محاضر البحث والتحري عن مرتكبي الجـرائم ومسـاهمین 

م العادیــــة، وفـــي الظـــروف االســــتثنائیة فـــي الجـــرائم الملتــــبس بهـــا عـــن طریــــق فیهـــا فـــي الجـــرائ

. 2محاضر االستدالالت، وتشرف على هذه اإلجراءات النیابة العامة تحت رقابة غرفـة االتهـام

وقد یتم إخطار وكیل الجمهوریة من طرف مصالح الشرطة أو الـدرك أو أطبـاء أو معلمـین أو 

إضــافة إلــى تحریــك الــدعوى العمومیــة مــن . 3لــى الطفــلأي شــخص یبلــغ عــن حالــة اعتــداء ع

طـــرف النائـــب العـــام عـــن طریـــق وزیـــر العـــدل الـــذي یخطـــر هـــذا األخیـــر مـــن طـــرف المفـــوض 

  . 4الوطني لحمایة وترقیة الطفولة باالعتداءات على األطفال التي تعد وصفًا جزائیاً 

  .التصرف في محاضر االستدالل: ثانیاً 

حاضــر مــن الضــبطیة القضــائیة  التــي تأخــذ بشـــأنها إجــراءین  إمــا تتلقــي النیابــة العامــة الم 

المتابعـــة بإحالــــة الملــــف الــــدعوى إلــــى قاضــــي التحقیـــق عــــن طریــــق طلــــب افتتــــاحي حیــــث أن  

إجــراءات التحقیــق فــي الــدعوى یكــون اختیــاري فــي المخالفــات وجــوازي فــي الجــنح ووجــوبي فــي 

  .متى اقتضت ذلك الجنایات، أو اتخاذ إجراء بحفظ األوراق ومراجعتها

                                                                                                                                                                                     

مفتشــو األمــن الــوطني الــذین قضــوا فــي خــدمتهم بهــذه الصــفة ثــالث ســنوات علــى األقــل وعینــوا بموجــب قــرار ) 6

  زیر العدل و وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة،مشترك صادر عن و 

ضــباط وضــباط الصــف التــابعین للمصــالح العســكریة لألمــن الــذین تــم تعییــنهم خصیصــا بموجــب قــرار مشــترك ) 7

  .صادر بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

  ".وجب مرسومیحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییرها بم
إجــراء یعبــر بــه المجنــي علیــه فــي جــرائم معینــة عــن إرادتــه فــي رفــع العقبــة " الشــكوى هــي  : الفــرق بــین الشــكوى والــبالغ1

" اإلجرائیــة التــي تحــول دون ممارســة الســلطات المختصــة لحریتهــا فــي المطالبــة بتطبیــق أحكــام قــانون العقوبــات و هــي كــذلك

السلطة المختصة طالبا بموجبه تحریك الـدعوى العمومیـة ضـد مـتهم معـین بجریمـة یقیـد  البالغ الذي یقدمه المجني علیه الى

إعـالم أو نقـل نبـا الجریمـة "  بینمـا یعـرف الـبالغ بأنـه ،"القانون حریة النیابة في تحریك الدعوى فیها على توافر هذا اإلجـراء

دوث فعـل مخـالف للنظـام العـام و اآلداب إخطـار أو إخبـار مـن شـخص عـن حـ" و هـو كـذلك " الى مسـمع الشـرطة القضـائیة

-254حمـو ابـراهیم فخـار، المرجـع السـابق، ص : ، انظـر" العامة أو القانون و اللوائح یسـتوجب تـدخل السـلطات المختصـة

255.  
  .155-66 األمر رقممن  52-41-42-18-17-13-12انظر المواد  2
  .257حمو إبراهیم فخار، ص  3
  .15/12من قانون  16المادة  4
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ننــوه أن المشـــرع الجزائـــري لـــم یخــص الجـــرائم المرتكبـــة علـــى األطفــال فـــي مرحلـــة البحـــث   

والتحـــري بـــأي إجـــراءات قانونیـــة فـــي قـــانون الطفـــل عـــدا بعـــض الجـــرائم المتعلـــق باالعتـــداءات 

أمـا بـاقي الجـرائم التـي یكـون  1الجنسیة التـي ضـحیتها أطفـال، وكـذا جـرائم اإلختطـاف لألطفـال

  .حیتها أطفال تخضع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجنائیةض

یتصــرف وكیــل الجمهوریــة بصــفة تلقائیــة فــي الــدعوى فــي إحالتهــا : اإلحالــة إلــى المحكمــة -أ

مباشرة إلى المحكمة إذا كان ملف الدعوى  ال یحتاج إلى تحقیق، ویكون هذا األمـر فـي حالـة 

  :2ت فقط وتكون هذه اإلحالة في أربعة حاالتالجنح والمخالفا

وهو إخطار النیابة العامة المتهم بالحضور للمحاكمة حسب نـص : المثول اإلرادي -1

  .ج.ج.أ.من ق 334المادة  

  .ج.ج.إ.ق 335استدعاء حضور الجلسة حسب المادة : االستدعاء المباشر  -2

مكـرر إلـى  339ادة یكون فـي حالـة الجنحـة المتلـبس بهـا طبقـا للمـ: المثول الفوري -3

  .02-15ج المعدل حسب األمر قم .ج.أ.من ق 7مكرر  339

هــو أمــر بتوقیــع العقوبـة علــى الجــاني دون تحقیــق أو مرافعــة  فــي :  األمــر الجزائــي -4

أو بــالحبس لمــدة تســاوي أو تقــل عــن ســنتین /الجــرائم التــي یعاقــب علیهــا بالغرامــة و

ج المعـــدل حســـب .ج.إ.مـــن ق 6مكـــرر 380مكـــرر إلـــى  380حســـب المـــواد مـــن 

  .02-15األمر قم 

م  .ج.إ.مـن ق 323أما المشرع المصري فیطلق علیه األمر الجنائي الذي تناوله في المادة 

فــي إصــدار أمــر جنــائي مــن طــرف المحكمــة بنــاًء علــى طلــب النیابــة العامــة ویكــون فــي مــواد 

ویصــدر القاضــي الجــنح التــي ال یوجــب الحكــم فیهــا بــالحبس فقــط یمكــن الحكــم فیهــا بالغرامــة، 

حكمــــه اســــتنادًا علــــى محاضــــر االســـــتدالل أو أدلــــة اإلثبــــات األخــــرى دون إجــــراء مرافعـــــة أو 

  . 3تحقیق
                                                           

  .15/12انون من ق 47-46المواد  1
  .السالف الذكر 08/06/1966، المؤرخ في 155-66األمر رقممن  333المادة  2
  .المعدل والمتمم 1950لسنة  150رقم من قانون اإلجراءات الجزائیة المصري   330الى  323المواد : انظر 3
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یحیــل وكیــل الجمهوریــة  ملــف الــدعوى إلــى  قاضــي التحقیــق  : اإلحالــة إلــى التحقیــق  - ت

وذلك عن طریق تقدیمه طلب افتتاحي لمباشرة التحقیق ضد شخص معلـوم أو مجهـول 

  .ج.ج.إ.من ق 67و 66ة طبقًا لنص الماد

  .تحریك الدعوى العمومیة من طرف المجني علیه: الفرع الثاني

األصل أن النیابة العامة هي المخول لها تحریـك الـدعوى العمومیـة باسـم المجتمـع ، إال أن 

المشرع قد أورد استثناءات مكن فیها المجني علیه أو المضرور مـن تحریـك الـدعوى العمومیـة 

ــــــق اإلدعــــــاء ــــــد األول( المــــــدني عــــــن طری ــــــف المباشــــــر بالحضــــــور )البن ــــــق التكلی        ، وعــــــن طری

  ).البند الثالث( ، وعن طریق الدعوى المدنیة بالتبعیة)البند الثاني(

   . اإلدعاء المدني: البند األول

قیـام الشـخص المضـرور مـن جنایـة أو جنحـة بتحریـك الـدعوى " یعرف اإلدعاء المـدني بأنـه

م شـــكواه أمـــام قاضـــي التحقیـــق مـــن أجـــل التأســـیس كطـــرف مـــدني العمومیـــة عـــن طریـــق تقـــدی

  .". 1والمطالبة بالتعویضات وذلك بعد تسدید رسوم الدعوى

یجوز لكـل شـخص متضـرر مـن " من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 72وتنص المادة 

قامــة ، وإل."جنایــة أو جنحــة أن یــدعي مــدنیًا بــأن یتقــدم بشــكواه أمــام قاضــي التحقیــق المخــتص

اإلدعـــاء أمـــام قاضـــي التحقیـــق مـــن طـــرف الطفـــل الضـــحیة یجـــب أن تـــوفر األهلیـــة القانونیـــة 

مــن قــانون المــدني الجزائــري، ولــذا ینــوب عنــه  40ســنة حســب المــادة  19للتــدخل والمحــددة ب

ولیه أو مـن فـي حكمـه لتقـدیم هـذا اإلدعـاء، وهـذا مـا أقرتـه المحكمـة العلیـا فـي الحكـم الصـادر 

متـى " بقولهـا 28432فصًال في الطعن  1984/ 10/01والمخالفات بتاریخ  عن غرفة الجنح

كان من المقرر قانونًا أن القاصر الذي لم یبلغ سـن الرشـد القـانوني ال یمكـن أن یؤسـس نفسـه 

طرفــًا مــدنیًا أمــام القضــاء لمباشــرة حقوقــه المدنیــة دون إدخــال ولیــه فــي الــدعوى ومــن ثــم فــإن 

إذا كــان الثابــت فـــي قضــیة الحـــال أن قاصــرة أسســـت . قـــانونالقضــاء بخــالف ذلـــك مخــالف لل

نفسها طرفًا مدنیًا أمام القضاء، وطالبت الحكـم لهـا بتعـویض، فـإن قضـاة االسـتئناف بإشـارتهم 

                                                           
  .111عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
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لـذلك یـدل علـى أنهــم قبلـوا إدعاءهـا مـدنیًا رغــم كونهـا لـم تبلـغ بعــد سـن الرشـد القـانوني لمباشــرة 

  "1ودون إدخال ولي القاصر في الدعوى خالفوا القانونحقوقها المدنیة، فإنهم بهذا القضاء 

ومــا تجــدر اإلشــارة إلیــه أن المشــرع المصــري ال یقــر باإلدعــاء المــدني أمــام قاضــي التحقیــق 

فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة كمــا فــي التشــریع الجزائــري، غیــر أنــه یمكــن أن یــدعي بحقوقــه 

ع الــدعوى الجنائیــة أمــام قضــاء الحكــم المدنیــة ســواًء أمــام جهــات االســتدالل والتحقیــق قبــل رفــ

ـــة كانـــت علیهـــا قبـــل قفـــل بـــاب  ـــدعوى فـــي أي مرحل وســـواء أمـــام المحكمـــة المنظـــور أمامهـــا ال

  .2المرافعة

ویقــدم المــدعي المــدني إدعــاءه المــدني عــن طریــق تقــدیم شــكوى إلــى النیابــة العامــة أو إلــى 

عامـة رفقـة المحضـر الـذي حـرره أحد مأمور الضبط القضائي الـذي یحیلهـا بـدوره إلـى النیابـة ال

، وقــد یــتم تقــدیم اإلدعــاء أثنــاء مرحلــة التحقیــق فــي الــدعوى الــذي تباشــرها 3بمضــمون الشــكوى

م، أو یباشـرها  قاضـي التحقیـق طبقـًا لـنص .ج.إ.مـن ق 199النیابة العامة طبقًا لـنص المـادة 

  .  م.ج.إ.ق 76المادة 

المـــــدني شــــروط شــــكلیة وأخـــــرى  ویعتــــري تحریــــك الــــدعوى العمومیـــــة عــــن طریــــق اإلدعــــاء

  :موضوعیة

  .الشروط الشكلیة: أوالً 

مـن قـانون اإلجـراءات الجزائیـة الجزائـري  72بالرجوع لنص المادة : تقدیم الشكوى  -1

أن المــدعى المــدني لــه أن یتقــدم بشــكوى أمــام قاضــي التحقیــق، إال أن المشــرع  لــم 

رك المجـال مفتوحـًا للمـدعي یحدد القالب الذي فیه هذه الشكوى شـفویًا أو كتابیـًا، وتـ

المـدني بتقـدیم شــكواه شـفهیًا أو كتابیــًا، ومـا جــرت علیـه العــادة  أن الشـكوى ال تقبــل 
                                                           

فـي  -)الجـزء الثـاني(ال، قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء االجتهاد القضائي مادة بمـادة نقًال عن نجیمي جم 1

، الطبعــة الثانیــة، دار هومــة للطباعــة -الــى نهایــة القــانون 212جهــات الحكــم وطــرق الطعــن غیــر العادیــة بــدءًا مــن المــادة 

  .38-37،  ص 2016والنشر والتوزیع، الجزائر، 
سیر الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیـة المرتبطـة بهـا  -عامر، اإلجراءات الجنائیة، مرحلة جمع االستدالالتمحمد زكي ابو 2

  .555، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -والتحقیق والحكم والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة
  .من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري 27المادة  3
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، ومــن البیانــات  التــي تحویهــا الشــكوى هویــة المــدعي المــدني  1إال إذا كانــت مكتوبــة

ـــة ) اســـمه ولقبـــه ومحـــل إقامتـــه أو موطنـــه ضـــمن مقـــر دائـــرة المحكمـــة( و كـــذا هوی

و وقـائع الجریمـة التـي توصـف وصـفًا دقیقـًا إلعطائهـا ) ولقبـه وموطنـه اسـمه(المتهم

  .2التكییف القانوني المناسب

المدعى المدني ملزم بإیداع مبلغ مالي لـدى قلـم الكتـاب لـزوم  :إیداع مبلغ الكفالة  -2

  .3مصاریف الدعوى، وهذا المبلغ یقدره قاضي التحقیق تحت طائلة رفض شكواه

المــــدعى المــــدني الــــذي یقطــــن خــــارج مقــــر اختصــــاص  یختــــار: اختیــــار المــــوطن  -3

  .4المحكمة موطنًا له والذي یشیر إلیه في التصریح لدى قاضي التحقیق

  .الشروط الموضوعیة: ثانیاً 

هدف قیام المدعي المدني بتقدیم شكواه أمام القضاء وهو بغیة حصـوله : قیام الجریمة -1

ریمة، والضـرر یسـتلزم قیـام على التعویض من جراء الضرر الذي أصابه من وقوع الج

  .5جریمة تكون مصدر للضرر التي لها عالقة مباشرة بین الجریمة والضرر

یشــترط فــي الضــرر النــاجم عــن الجریمــة أن یكــون شخصــیًا ومباشــرًا : وجــود الضــرر  -2

مكـرر  251، وهـذا مـا تقابلـه المـادة 6وحقیقیًا وحالیـًا ویكـون تحقیقـه فـي المسـتقبل مؤكـد

أفصحت عن مواصفات الضرر بأن یكون شخصـي مباشـر ناشـيء م التي .ج.إ.من ق

  . عن الجریمة ومحقق الوقوع حاًال أو مستقبالً 

                                                           

  .311ص ،ادة سمیة، المرجع السابقبوح1 
  .312-311ص ،المرجع نفسه 2

  .المعدل والمتمم السالف الذكر 155-66األمر رقم من  75المادة 3
  .األمرمن  نفس  76المادة 4
  .262ص ،حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق5
  .263ص المرجع نفسه،6
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العالقة السببیة فـي الـركن المـادي المؤدیـة : قیام رابطة السببیة بین الجریمة والضرر  -3

 .1إلى النتیجة المادیة 

تجعــل مــن  عــدم وجــود متابعــة قضــائیة ســابقة: عــدم حصــول متابعــة قضــائیة ســابقة  -4

 .2الدعوى العمومیة منتهیة بقرار نهائي سواٌء باإلدانة أو البراءة

  .التكلیف المباشر بالحضور: البند الثاني

حــق المــدعي المــدني فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــة : " یعــرف الــبعض التكلیــف المباشــر بأنــه

كـاب الجریمـة مباشرة عن طریق إقامـة دعـواه للمطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الـذي لحقـه بارت

إجـراء یجیـز للمـدعي المـدني فـي " وهو أیضًا ." أمام القضاء الجزائي بعد تسدید رسوم الدعوى

جرائم واردة على سـبیل الحصـر رفـع دعـواه المدنیـة أمـام القضـاء الجنـائي للمطالبـة بـالتعویض 

  ".3عن الضرر الذي ترتب عن الجریمة

  . إجراءات التكلیف المباشر بالحضور: أوالً 

قنـــا فـــي مـــا ســـبق ذكـــره إلـــى تحریـــك ورفـــع ومباشـــرة الـــدعوى العمومیـــة وقلنـــا أن تحریـــك تطر 

الدعوى العمومیـة یكـون بتقـدیم طلـب إقتتـاحي مـن وكیـل الجمهوریـة إلـى قاضـي التحقیـق حـول 

، فیكـــون التحقیـــق فـــي مـــواد 4التحقیـــق فـــي مالبســـات الجریمـــة ضـــد شـــخص معلـــوم أو مجهـــول

، أمــــا رفــــع الــــدعوى 5وازیــــًا، بینمــــا فــــي الجنایــــات وجوبیــــًا المخالفــــات اختیاریــــًا وفــــي الجــــنح ج

العمومیة یكون أمام جهات الحكم فـي مـواد المخالفـات والجـنح ، أمـا مباشـرة الـدعوى العمومیـة 

  فهــي تشــمل جمیــع اإلجــراءات بدایــة مــن تحریــك الــدعوى إلــى غایــة صــدور حكــم نهــائي بــات

لتــي تمكــن المــدعي المــدني مــن الحضــور إذن ویعــد إجــراء التكلیــف المباشــر مــن اإلجــراءات ا

یمكــن المــدعي " ج .ج.إ.مكــرر مــن ق 337أمــام جهــات الحكــم، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

                                                           
  .263، ص السابقلمرجع ا ،حمو إبراهیم فخار 1
  .263، ص المرجع نفسه2

  .110عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 3
  .155-66األمر رقممن  67المادة 4
  . األمرمن نفس  66المادة 5
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-ترك األسـرة، -: المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحاالت اآلتیة

ـــدون رصـــید-القـــذف، -انتهـــاك حرمـــة المنـــزل،-عـــدم تســـلیم الطفـــل،  و فـــي . إصـــدار شـــیك ب

الحــــاالت األخــــرى، ینبغــــي الحصــــول علــــى تــــرخیص النیابــــة العامــــة للقیــــام بــــالتكلیف المباشــــر 

ـــًا مباشـــرًا بالحضـــور أمـــام . بالحضـــور ـــف متهمـــًا تكلیف ـــذي یكل ـــى المـــدعي المـــدني ال ینبغـــي عل

وأن ینـوه فـي . المحكمة أن یودع مقدمًا لدى كاتب الضـبط المبلـغ الـذي یقـدره وكیـل الجمهوریـة

كلیف بالحضور عن اختیار موطن له بـدائرة المحكمـة المرفوعـة أمامهـا الـدعوى مـا لـم ورقة الت

  ." 1یكن متوطنًا بدائرتها ویترتب البطالن على مخالفة شيء من ذلك

إذن فالمشرع الجزائـري قـد حـدد الجـرائم التـي تمكـن المـدعي المـدني مـن اللجـوء مباشـرة إلـى 

ار إلیهـا سـابقًا علـى وجـه الحصـر، وكـذلك یمكنـه المحكمة في حالة تحقـق إحـدى الجـرائم المشـ

اللجــــوء إلــــى المحكمــــة فــــي مــــواد الجــــنح والمخالفــــات بعــــد حصــــوله علــــى تــــرخیص مــــن وكیــــل 

الجمهوریة عدا الجنایات التـي عـادة تخضـع إلـى التحقیـق االبتـدائي، أمـا المشـرع المصـري فـي 

هم بالحضــور أمــام م فقــد عبــر صــراحة علــى إجــازة تكلیــف المــت.ج.إ.مــن ق 232نــص المــادة 

  :المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات من ِقبِل المدعي بالحقوق المدنیة عدا حالتین هما

أوًال إذا صــدر أمـــر مـــن قاضـــي التحقیـــق أو النیابـــة العامــة  بـــأن ال وجـــه إلقامـــة الـــدعوى ولـــم "

الجـــنح یســـتأنف المـــدعي بـــالحقوق المدنیـــة هـــذا األمـــر فـــي المیعـــاد أو اســـتأنفه فأیدتـــه محكمـــة 

وثانیًا إذا كانـت الـدعوى موجهـة ضـد موظـف أو مسـتخدم . المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة

عــام أو أحــد رجــال الضــبط لجریمــة وقعــت منــه أثنــاء تأدیــة وظیفتــه أو بســببها مــا لــم تكــن مــن 

  ."من قانون العقوبات 123الجرائم المشار إلیها في المادة 

  :ضورشروط التكلیف المباشر بالح: ثانیاً 

مــن الشــروط الموجبـــة لقبــول التكلیـــف المباشــر بالحضــور حســـب مــا نصـــت علیــه المـــادة   

ج تتضــمن شــروط شــكلیة وشــروط موضــوعیة فالشــروط الموضــوعیة .إ ج.مكــرر مــن ق 337

                                                           
، المــؤرخ فــي 155-66، یعــدل ویــتمم األمــر رقــم1990 أوت 18المــؤرخ فــي  24-90مــن القــانون رقــم مكــرر  337المــادة 1

أوت  22مؤرخـة فـي  36دة رسمیة  للجمهوریـة الجزائریـة، العـدد الجزائیة، الجری اإلجراءاتالمتضمن قانون  08/06/1966

1990.  
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هــي نفســها الشــروط الموضــوعیة المــذكورة فــي اإلدعــاء المــدني، أمــا الشــروط الشــكلیة فتتجســد 

  : في

ع صراحة على تقدیم شكوى في تكلیـف المـتهم بالحضـور لم ینص المشر  :تقدیم شكوى -1

أمام المحكمة على غرار اإلدعاء المدني، ولعل سبب ذلـك یرجـع إلـى حصـر المشـرع 

لتلك الجرائم مسبقًا والمحددة بخمسة جرائم، أما عدا تلك الجرائم یجب الحصـول علـى 

  .ترخیص من وكیل الجمهوریة

ــًا یــودع المــدعي المــ: إیــداع مبلــغ الكفالــة  -2 دني لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة مبلغــًا مالی

ـــة یوضـــح أن  ـــغ الكفال ـــة، وعلیـــه إن دفـــع المـــدعي المـــدني لمبل ـــل الجمهوری یحـــدده وكی

، وذات 1مباشرة االدعاء ال یكون إال من طرف من كان معتقدًا بأحقیته فـي التعـویض

ن علــى المــدعي بــالحقوق المدنیــة أ" م . ج.إ.مــن ق 256األمــر تطرقــت إلیــه المــادة 

 ".یدفع الرسوم القضائیة

وهـــو أن یختـــار موطنـــًا فـــي دائـــرة اختصـــاص  :تعـــین المـــدعي المـــدني موطنـــًا مختـــاراً  -3

  المحكمــة التــي كلــف المــتهم بالحضــور أمامهــا مــا لــم یكــن لــه مــوطن فــي تلــك الــدائرة

ویترتــب عــن ذلــك الــبطالن بــاإلخالل بإحــدى الشــرطین المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

 . م.ج.إ.ق  255مدلول نصت علیه المادة ، ونفس ال2مكرر 337

یقـوم المـدعي المـدني بتبلیـغ المـتهم بـالتكلیف  :تبلیغ المـتهم بورقـة التكلیـف بالحضـور -4

بالحضــور أمــام المحكمــة بــالرغم مــن دفــع المــدعي المــدني لمبلــغ الكفالــة وهــذا مــا یعــد 

لمــتهم مساســًا بحــق المــدعي المــدني لكونــه هــو الــذي یبلــغ ورقــة التكلیــف بالحضــور ل

ــــغ ، وبغیــــاب المــــدعي المــــدني أو ممثلــــه عــــن 3وهــــو الــــذي یتحمــــل نفقــــات هــــذا التبلی

الحضور في الجلسة رغم تكلیفه قانونیًا بالحضـور یعـد تاركـًا الدعائـه، دون أن یحـول 

مــــن  247و 246ذلــــك مــــن حقــــه فــــي مباشــــرة الــــدعوى المدنیــــة حســــب نــــص المــــادة 

                                                           
  .265حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص 1
  .177عبد اهللا أوهایبیة، المرجع السابق، ص 2
  .266-265حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص  3
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بمعرفــة أحــد المحضــرین أو رجــال  أمــا التبلیــغ فــي القــانون المصــري یكــون. ج.ج.إ.ق

م، وحســب المواعیــد المحــددة .ج.إ.مــن ق 128الســلطة العامــة  حســب  نــص المــادة 

 .م.ج.إ.من ق 233في المادة  

ومــا تجــدر اإلشــارة إلیــه أن المشــرع المصــري اســتبعد االســتدعاء المباشــر مــن الجــنح التــي 

 .1تختص بها محكمة األحداث أو المحاكم العسكریة

 .الدعوى المدنیة بالتبعیة: الثالبند الث

الدعوى المدنیة هي وسیلة المضرور للمطالبة بـالتعویض عـن مـا أصـابه مـن ضـرر جـراء  

، وترفع هذه الدعوى أمام القضـاء المـدني  كأصـل عـام، إال أن جـل التشـریعات 2وقوع الجریمة

ـــذا أُ  ـــة وجعلتهـــا لصـــیقة لهـــا وتابعـــة لهـــا، ل ـــدعوى العمومی ـــدعوى بال ـــق علیهـــا أردفـــت هـــذه ال طل

الدعوى المدنیة بالتبعیة أي تابعة للدعوى العمومیة التي تتأثر بهـا ویحـدد مصـیرها بهـا ویرجـع 

أولهـا تبسـیط اإلجـراءات : سبب خروج المشرع عـن هـذه القواعـد العامـة إلـى إدراك ثالثـة قواعـد

الفصـل واختصار الوقت والحفاظ على وحدة األحكام بإسناد التعویض إلى القاضي الـذي بیـده 

فــي الحكــم، وثانیهــا مــنح للمــدعي الفرصــة فــي االســتفادة مــن جهــود النیابــة فــي اإلثبــات وكــذا 

االســـتفادة مـــن الســـلطات الواســـعة للقاضـــي الجنـــائي، وثالثهـــا صـــدور الحكـــم بـــالتعویض رفقـــة 

، ولــذا ســأتطرق فــي هــذه الجزئیــة إلــى تعریــف 3العقوبــة مــن شــأنه تقویــة األثــر الــرادع للعقوبــة

  .عمومیة بالتبعیة وموضوعها وشروط مباشرتهاالدعوى ال

  .تعریف الدعوى العمومیة بالتبعیة: أوالً 

یتعلـــق الحـــق فـــي " ج  الـــدعوى العمومیـــة بالتبعیـــة بأنهــا .ج.إ.عرفــت المـــادة الثانیـــة مــن ق 

الــدعوى المدنیــة للمطالبــة بتعــویض الضــرر النــاجم عــن جنایــة أو جنحــة أو مخالفــة بكــل مــن 

ویجـوز مباشـرة هـذه الـدعوى المدنیـة مـع  ،."مباشر تسبب عن الجریمةأصابهم شخصیًا ضرر 

                                                           
  .372محمد زكي ابو عامر، المرجع السابق، ص  1
  .143مرجع السابق، ص عبد اهللا أوهایبیة، ال2
   .543المرجع نفسه، ص  3
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، وقد تمارس أیضا الـدعوى 1الدعوى العمومیة أمام الجهة القضائیة نفسها أي القضاء الجنائي

المدنیــة منفصــلة عــن الــدعوى العمومیــة، إال أن القضــاء المــدني یرجــي حكمــه إلــى أن یصــُدر 

أمـــام القضــاء الجنـــائي إذا كانـــت هـــذه الـــدعوى قـــد حركـــت حكمــًا نهائیـــًا فـــي الـــدعوى العمومیـــة 

م  .ج.إ.مــن ق 251، أمــا المشــرع المصــري فقــد تطــرق إلــى الــدعوى المدنیــة فــي المــادة 2أمامــه

لمـــن لحقـــه ضـــرر مـــن الجریمـــة أن یقـــیم نفســـه مـــدعیًا بحقـــوق مدنیـــة أمـــام المحكمـــة المنظـــورة "

لــدعوى حتــى صـدور القــرار بإقفــال بــاب أمامهـا الــدعوى الجنائیــة، وفـي أیــة حالــة كانــت علیهـا ا

ویحصــل اإلدعــاء . ، وال یقبــل منــه ذلــك أمــام المحكمــة االســتئنافیة275المرافعــة طبقــًا للمــادة 

مــدنیًا بــإعالن المــتهم علــى یــد محضــر أو بطلــب فــي الجلســة المنظــورة فیهــا الــدعوى، إذا كــان 

فــإذا . لمــتهم بطلباتــه إلیــهالمــتهم حاضــرًا وٕاال وجــب تأجیــل الــدعوى وتكلیــف المــدعي بــإعالن ا

كــان قــد ســبق قبولــه فــي التحقیــق بهــذه الصــفة، فإحالــة الــدعوى الجنائیــة إلــى المحكمــة تشــمل 

وال یجوز أن یترتب  على تدخل المـدعي بـالحقوق المدنیـة تـأخیر الفصـل فـي . الدعوى المدنیة

  ."  3الدعوى الجنائیة وٕاال حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله

هي طریق من الطرق التي جعلها المشرع في یـد المتضـرر  المدنیة بالتبعیةإذن فالدعوى   

من الجریمـة فـي التعـویض مـن الجـاني وهـذا تسـهیًال لـه وكسـب للوقـت، وهـذا مـا تمـت اإلشـارة 

إمــا : ج بتأســیس المضــرور إدعــاءه المــدني وفقــًا لثالثــة طــرق.ج.إ.مــن ق 72إلیــه فــي المــادة 

من قـانون 72وفقًا لإلجراءات المنصوص علیها في المادة  بتقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق 

اإلجراءات الجزائیة الجزائري، والطریق الثاني یكـون بالتـدخل فـي أي وقـت أثنـاء سـیر التحقیـق 

، أمـــا الطریـــق الثالـــث یكـــون برفـــع الـــدعوى مباشـــرة أمـــام المحكمـــة عـــن 4أو فـــي الجلســـة نفســـها

ع المصـــري فلـــه أن یـــدعي مـــدنیًا فـــي مرحلـــة أمـــا المشـــر . 5طریـــق التكلیـــف المباشـــر بالحضـــور

االستدالل والتحقیق قبـل رفـع الـدعوى أمـام قضـاء الحكـم وبعـد رفـع الـدعوى أمـام قضـاء الحكـم 

  .م. ج.إ.من ق 251و 199و 76و 27قبل إقفال باب المرافعة حسب نص المادة 

                                                           
  .السالف الذكر 155-66 األمر رقممن  03المادة 1
  .األمرمن  نفس  04المادة 2
  .1950لسنة  150اإلجراءات الجنائیة المصري المعدل والمتمم رقم من قانون  251المادة  3
  .155-66 األمر رقممن  239و 74المادة 4

  .24-90انون رقم الق مكرر من 337المادة 5



 .الحمایة اإلجرائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي:                                       الباب الثاني
  
  

 

329 
 

  .موضوع الدعوى العمومیة بالتبعیة: ثانیاً 

ى علیـه الـدعوى المدنیـة بالتبعیـة فـي موضـوع التعـویض یتعلق الموضوع الجـوهري الـذي یبنـ

عبارة عن المبلغ المالي الذي یعادل الضرر الذي أصاب :" الذي یحصل علیه المضرور وهو

المـــدعي مـــن الجریمـــة متمـــثًال فیمـــا لحقـــه مـــن خســـارة ومـــا فاتـــه مـــن كســـب، ویـــدخل فیـــه قیمـــة 

ا یجـوز الحكـم بـه إلـى جانـب الحكـم الشيء الذي استولى علیـه الجـاني إذا تعـذر رده عینـًا، كمـ

: ، ومــن خــالل هــذا التعریــف ینحصــر التعــویض فــي ثالثــة أنــواع"1بــالرد إذا ترتــب علیــه ضــرر

  .2التعویض النقدي، التعویض العیني، والمصاریف القضائیة

هو تعویض المضرور من الجریمة عن طریق جبر الضرر الذي لحقـه : التعویض النقدي-)أ

قدي على سـبیل التعـویض عـن تلـك األضـرار، أو أداء أمـر معـین متصـل بدفع مبلغ مالي أو ن

  .3بالجریمة التي سببت الضرر على سبیل التعویض

هــو إعــادة الحــال إلــى مــا كــان علیــه ویقتصــر هــذا التعــویض : التعــویض العینــي أو الــرد-)ب

  .4على األشیاء التي یكون محلها شيء مادي أو عقارًا أو منقوالً 

هــي جمیــع المصــاریف القضــائیة التــي یتحملهــا المــدعي مــن أجــل : ائیةالمصــاریف القضــ-)ج

إقامـــة دعـــواه أمـــام المحكمـــة، وتـــدخل فیهـــا جمیـــع المصـــاریف مـــن مصـــاریف النقـــل، اإلقامـــة، 

   .5أتعاب المحامي

  .مباشرة الدعوى المدنیة بالتبعیة: ثالثاً 

البـة بـالتعویض للمضرور من الجریمة والذي عادة یكون هـو المنجـي علیـه الحـق فـي المط 

عن الضرر الذي أصابه باللجوء إلى القضاء المـدني للمطالبـة بـالتعویض عـن طریـق تأسیسـه 

للــدعوى المدنیــة وهــو األصــل العــام، وٕامــا بــاللجوء  إلــى القضــاء الجنــائي بالمطالبــة بــالتعویض 

                                                           
  .321بوحادة سمیة ، المرجع السابق، ص 1
  .151عبد اهللا أوهایبیة، المرجع السابق، ص 2
  .152المرجع نفسه، ص  3
  .153المرجع نفسه، ص  4
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تمــت  وهــو كإســتثناء الــذي ُیتبــُع فیــه إلــى نفــس اإلجــراءات المتبعــة أمــام القضــاء الجنــائي، وقــد

اإلشــــارة إلــــى هــــذه الشــــروط الموضــــوعیة والشــــكلیة فــــي اإلدعــــاء المــــدني والتكلیــــف بالحضــــور 

المباشـر، أمـا االتجــاه اآلخـر الــذي یسـلكه المضـرور للمطالبــة بـالتعویض أمــام القضـاء المــدني 

وهــو األصــل، وعلیــه فالــدعوى المدنیــة تحكمهــا شــروط موضــوعیة وشــكلیة طبقــًا ألحكــام قــانون 

  :مدنیة واإلداریةاإلجراءات ال

ــــد : الشــــروط الموضــــوعیة  - أ لقبــــول الــــدعوى أمــــام القضــــاء اشــــترط المشــــرع المــــدعي بالتقیی

  .بمجموعة من اإلجراءات والشروط المتمثلة في الصفة، المصلحة واألهلیة

مــن قــانون اإلجــراءات اإلداریــة والمدنیــة  فــي شــروط قبــول  13نصــت المــادة : الصــفة -1

اضــي مــا لــم تكــن لــه صــفة ولــه مصــلحة قائمــة أو ال یجــوز ألي شــخص التق" الــدعوى 

یثیـر القاضـي تلقائیـًا انعـدام الصـفة فـي المـدعي أو فـي المـدعي . محتملة یقرها القـانون

وبنـاًء علـى هـذا التعریـف ". كما یثیـر تلقائیـًا انعـدام اإلذن إذا مـا اشـترطه القـانون. علیه

صلحة التي یمكن للقاضي فالقواعد العامة التي ضبطها المشرع تكمن في الصفة  والم

صالحیة الشـخص لمباشـرة اإلجـراءات القضـائیة " هي  إثارتها من تلقاء نفسه، فالصفة

ــه القــانوني ، وفــي هــذا یكــون الممثــل القــانوني مــدیر 1"ســواٌء بنفســه أو عــن طریــق ممثل

المؤسســـة فـــي حـــال الشـــركات أو المؤسســـات العمومیـــة، أمـــا فـــي حـــال الطفـــل القاصـــر 

  .إما الولي أو الوصي أو المقدمفیمثله قانونًا 

المنفعــة التــي یجنیهــا المــدعي مــن إلتجائــه إلــى القضــاء فهــي " یقصــد بهــا : المصــلحة  -2

، ویشـترط فـي المصـلحة "2الباعث على رفع الدعوى، وهي الغایـة المقصـودة مـن رفعهـا

التــــي یقرهــــا القــــانون أن تكــــون مشــــروعة وقائمــــة ومحققــــة ومحتملــــة أي یمكــــن توقعهــــا 

  .مستقبالً وحدوثها 

یثیر القاضي تلقائیًا انعـدام األهلیـة، " ج .إ.م.إ.من ق 65عبرت عنها المادة : األهلیة  -3

  ."ویجـــوز لـــه أن یثیـــر تلقائیـــًا انعـــدام التفـــویض للممثـــل الشـــخص الطبیعـــي أو المعنـــوي

                                                           
  .307حماس هدیات ، المرجع السابق، ص  1
  .307المرجع نفسه، ص  2



 .الحمایة اإلجرائیة للطفل من اإلستغالل اإلقتصادي:                                       الباب الثاني
  
  

 

331 
 

هــي : أهلیــة وجــوب وأهلیــة أداء، فأهلیــة وجــوب: وتبعــًا لــذلك تنقســم األهلیــة إلــى نــوعین

والواجبـــات التــي تثبـــت للشـــخص الطبیعــي منـــذ مـــیالده كحقــه فـــي العمـــل  كافــة الحقـــوق

، أمـــا أهلیــــة األداء هـــي الصـــفة التــــي تؤهـــل الشـــخص الطبیعــــي بمباشـــرة جمیــــع 1مـــثال

األعمال القانونیة والقضائیة بنفسه مـن اكتسـابه لحقـوق وتحملـه لواجبـات، ویقتضـي أن 

لــــى أهلیــــة الوجــــوب ولــــیس یمتــــع هــــذا الشــــخص بأهلیــــة الوجــــوب لقیــــام أهلیــــة األداء ع

، وبناًء علیه فأهلیة الوجوب یكتسبها الطفل منذ والتـه لكـن ال یمكنـه ممارسـتها 2العكس

بنفســـه إال عـــن طریـــق ممثـــل قـــانوني وتثبـــت أهلیـــة األداء ببلـــوغ الطفـــل الســـن القانونیـــة 

مـن القـانون المـدني الجزائـري، لـذا سـن  40سنة كاملة حسب نص المـادة  19المحددة 

ألشــخاص مـا  إمكانیــة ممارسـة هــذا الحــق للطفـل نیابــة عنـه ولمصــلحته، وهــذا  المشـرع

مـــن قـــانون األســـرة الجزائـــري وهـــم الـــولي والوصـــي  81حســـب مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

ــم یبلــغ ســن التمیــز المحــددة ب ســنة  13والمقــدم، وتعــد جمیــع تصــرفات الطفــل الــذي ل

جزائـري، فالوالیـة هـي التـي مـن القـانون المـدني ال 42بطالن مطلقـًا حسـب نـص المـادة 

تثبـــت لـــألب علـــى أوالده القصـــر، وفـــي حالـــة وفاتـــه أو غیابـــه أو حصـــول مـــانع تســـند 

، أمــا الوصــي 3الوالیــة لــألم، وفــي حالــة الطــالق تســند الوالیــة لمــن أســندت لــه الحضــانة

، أمـــا 4للقاصــر فیعــین مــن طــرف األب أو الجــد فــي حالــة غیــاب األم أو عــدم أهلیتهــا

خص الــذي تعینــه المحكمــة علــى كــل مــن فاقــد األهلیــة أو ناقصــها فــي المقــدم هــو الشــ

حالـــة عـــدم وجـــود الـــولي أو الوصـــي، بطلـــب مـــن أقـــارب الطفـــل أو النیابـــة أو مـــن لـــه 

ــــك ــــي ذل ــــة 5مصــــلحة ف ــــى ممارســــة الوالی ــــا لإلشــــراف عل ، ویكــــون للقاضــــي دورا جوهری

األب لتثبتهـا والوصایة والقوامة، حیث یجب عرض الوصایة على القاضي بمجرد وفاة 

                                                           
  .05السابق، ص حسام األهواني، المرجع1
  .07، صنفسهالمرجع 2
  .11-84من القانون رقم  87المادة 3
  . من نفس القانون 92المادة 4
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أو فرضها، ویمكن للقاضي كذلك عـزل الوصـي أو المقـدم إذا لـم تتـوفر فیهمـا الشـروط 

 .  1المطلوبة

. إ.ق.مــن 19إلــى  14تــم التطــرق إلــى هــذه النصــوص فــي المــواد  :  الشــروط الشــكلیة  -ب

 .  هما عریضة افتتاح الدعوى والتكلیف بالحضور: ج، والتي نوردها في شرطین أساسین.إ.م

ج یشترط في العریضة أن .إ.إ م.من ق 14حسب المادة : عریضة افتتاح الدعوى-1

تكــون مكتوبــة وموقعــة ومؤرخــة تــودع بأمانــة الضــبط مــن طــرف المــدعي أو وكلیــه أو 

ـــه بعـــدد نســـخ أطـــراف الـــدعوى، ومـــن البیانـــات األساســـیة واإللزامیـــة فـــي فحـــوى  محامی

  :العریضة تحت طائلة رفضها شكالً 

  ئیة التي ترفع أمامها الدعوى،الجهة القضا"-1

  إسم ولقب المدعي وموطنه،-2

  إسم ولقب وموطن المدعي علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له،-3

اإلشـــارة إلـــى تســـمیة وطبیعـــة الشـــخص المعنـــوي، ومقـــره االجتمـــاعي وصـــفة ممثلـــه -4

  القانوني أو اإلتفاقي، 

  التي تؤسس علیها الدعوى، عرضًا موجزًا للوقائع والطلبات والوسائل-5

  2."اإلشارة عند االقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى-6

ج ، بعــد تســلم أمــین الضــبط العریضــة یقیــدها فــي .إ.م.إ.ق 17و 16وطبقــًا لــنص المــادتین 

ســجل خــاص حســب ترتیــب ورودهــا وأســماء وألقــاب الخصــوم ورقــم القضــیة وتــاریخ أول جلســة 

ضـــیة وتـــاریخ أول جلســـة علـــى نســـخ العریضـــة االفتتاحیـــة ویســـلمها للمـــدعي ثـــم یـــدون رقـــم الق

یومـــًا مـــن تـــاریخ  20لغـــرض تبلیـــغ الخصـــوم، ویجـــب أن یكـــون تـــاریخ أول جلســـة علـــى األقـــل 

                                                           
  .204الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  1

ریــة ، الجریــدة المتعلــق بقــانون اإلجــراءات المدنیــة واإلدا 2008فیفــري   25المــؤرخ فــي  09-08مــن قــانون رقــم  15المــادة 2

  .23/04/2008، مؤرخة في 21الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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التبلیــغ بالحضــور مــا لــم یــنص القــانون علــى خــالف ذلــك، ویشــترط  فــي تقییــد العریضــة دفــع 

  . لى خالف ذلكالرسوم المحددة قانونًا ما لم ینص القانون ع

بعــد تســلم المــدعي نســخة مــن العریضــة االفتتاحیــة یبلغهــا إلــى : التكلیــف بالحضــور-2

خصــوم الــدعوى عــن طریــق المحضــر القضــائي الــذي یحــرر تكلیفــًا بالحضــور یتضــمن 

  :ج هي.إ.م.إ.ق 18البیانات اآلتیة المنصوص علیها في المادة 

ه وتوقیعــــه وتــــاریخ التبلیــــغ إســــم ولقــــب المحضــــر القضــــائي وعنوانــــه المهنــــي وحتمــــ-1

  الرسمي وساعته،

  إسم ولقب المدعي وموطنه،-2

  إسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،-3

ــــه القــــانوني أو -4 تســــمیة وطبیعــــة الشــــخص المعنــــوي، ومقــــره االجتمــــاعي صــــفة ممثل

  اإلتفاقي،

  .تاریخ أول جلسة وساعة انعقادها-5

 65و  63و 3الــدعوى المدنیــة فــي المــواد أمــا المشــرع المصــري فقــد تطــرق إلــى شــروط رفــع

، وهـي نفـس الشـروط  سـیما الموضـوعیة 1من قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة 115و 67و

التــي نــص علیهــا المشــرع الجزائــري، عــدا األهلیــة التــي یعــدها المشــرع المصــري شــرط جــوهري 

  . 2في قیام أي دعوى جنائیة أو مدنیة

  

  

                                                           
المتضــمن قــانون المرافعــات واإلثبــات والتحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة المعــدل والمــتمم  1968لســنة  13قــانون رقــم  1

  .19، العدد 1968مایو سنة  9الجریدة الرسمیة المصریة المؤرخة في 
  .320سمیة، المرجع السابق، ص بوحادة  2
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  . ایة للطفل المجني علیهتدابیر الحم: المطلب الثاني

ــن المشــرع الجزائــري الطفــل المجنــي علیــه مــن تــدابیر حمائیــة لــه علــى غــرار الطفــل   لــم ُیَمكِّ

الجــانح أو الطفــل المعــرض لالنحــراف،  حیــث تــرك القــوانین التــي تســري علــى المجنــي علیــه 

األحكـام البالغ هـي نفسـها التـي تسـري علـى الطفـل المنجـي علیـه، إال مـا اسـتثني  منهـا بعـض 

التــي أخــتص بهــا الطفــل المجنــي علیــه والتــي نجــدها متنــاثرة مــا بــین القــوانین كقــانون الســجون 

  .مثالً 

ــیهم مــن تــدابیر حمایــة أثنــاء  وننــوه أن المشــرع الجزائــري كــان قــد مكــن األطفــال المجنــي عل

ـــه فـــي المـــادتین  ـــات، حســـب مـــا نـــص علی  493وبعـــد وقـــوعهم ضـــحایا  جـــرائم الجـــنح والجنای

مــن قــانون الطفــل   149ج، إال أنــه ألغــى هــذین المــادتین بموجــب المــادة .ج.إ.ق مــن 494و

ــــدابیر المقــــررة فــــي المــــادتین 15-12 ــــب مضــــمون هــــذه الت ، وعلیــــه ســــأتناول فــــي هــــذا المطل

وقـانون السـجون،  مـن  12-15الملغاتین، إضـافة إلـى الحمایـة المقـررة فـي قـانون الطفـل رقـم 

   للطفــــل المجنــــي علیــــه فــــي قــــانون اإلجــــراءات الجزائیــــة  خــــالل  التطــــرق إلــــى تــــدابیر الحمایــــة

ــــه فــــي قــــانون الطفــــل وقــــانون الســــجون )الفــــرع األول(   ، وتــــدابیر الحمایــــة للطفــــل المجنــــي علی

  ).الفرع الثاني(

  .تدابیر الحمایة للطفل المجني علیه في قانون اإلجراءات الجزائیة: الفرع األول

ج فــي المــادة .ج.إ.طفــال المجنــي علــیهم فــي  قأقــر المشــرع الجزائــري  حمایــة خاصــة لأل 

في الباب السادس المعنون بحمایة األطفال المجني علیهم فـي جنایـات أو  494والمادة  493

ــم یبلــغ "  493، حیــث نصــت المــادة 1جــنح إذا وقعــت جنایــة أو جنحــة علــى شــخص قاصــر ل

أن یقــرر بمجــرد السادســة عشــرة مــن والدیــه أو وصــیه أو حاضــنه فإنــه یمكــن قاضــي األحــداث 

أمــر منــه بنــاء علــى طلــب النیابــة العامــة أو مــن تلقــاء نفســه بعــد ســماع رأي النیابــة أن یــودع 

الحــدث المجنــي علیــه فــي الجریمــة، إمــا لــدى شــخص جــدیر بالثقــة وٕامــا فــي مؤسســة وٕامــا أن 

". وال یكـــون هـــذا القـــرار قـــابال للطعـــن. یعهـــد بـــه للمصـــلحة العمومیـــة المكلفـــة برعایـــة الطفولـــة

إذا صدر حكم باإلدانة في جنایة أو جنحة ارتكبت علـى شـخص حـدث "  494نصت المادة و 

                                                           
  .149طبقا لنص المادة  12-15بموجب قانون حمایة الطفل الجزائري رقم  494و 493تم إلغاء المادتین 1
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ـــك أن ترفـــع األمـــر إلـــى قســـم  جـــاز للنیابـــة العامـــة إذا تبـــین لهـــا أن مصـــلحة الحـــدث تبـــرر ذل

  ".األحداث لكي یأمر باتخاذ جمیع تدابیر حمایته

ابیر لصــالح الطفــل المجنــي وتبعــًا لهــذین المــادتین نالحــظ أنهمــا تتفقــان علــى إقــرار ثالثــة تــد

  :علیه إما

  .إیداع الطفل المجني علیه لدى شخص جدیر بالثقة -1

 .إیداعه في مؤسسة -2

 .إیداعه في مصلحة عمومیة مكلفة برعایة الطفولة -3

وعلیه تنفذ على الطفل المجني علیه إحدى هذه التـدابیر سـواُء كـان الُمعتـدي أحـد والدیـه أو 

ُر أمــر هــذا التــدبیر قاضــي األحــداث بعــد صــدور وصــیه أو حاضــنه أو شــخص آخــر، وُیصــد

 .1حكم نهائي باإلدانة

یجـوز عنـد الضـرورة  فـي كـل " م .ج.إ.مـن ق 365أما التشریع المصري فقد نصت المـادة 

جنایـة أو جنحـة تقــع علـى نفـس الصــغیر الـذي لـم یبلــغ مـن العمـر خمــس عشـرة سـنة أن یــؤمر 

فظــة علیــه، أو إلــى معهــد خیــري معتــرف بتســلیمه إلــى شــخص مــؤتمن یتعهــد بمالحظتــه والمحا

بــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعیــة حتــى یفصــل فــي الــدعوى، ویصــدر األمــر بــذلك مــن قاضــي 

التحقیق سواٌء من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب النیابة العامة أو من مستشار اإلحالـة أو مـن 

شــرع المصــري یقتصــر ، وعلیــه فالم."2المحكمــة المنظــورة أمامهــا الــدعوى علــى حســب األحــوال

  .عاماً  15على توفیر تدابیر الحمایة للطفل الذي لم یبلغ 

تدابیر الحمایـة للطفـل المجنـي علیـه فـي قـانون حمایـة الطفـل وقـانون تنظـیم : الفرع الثاني

  .السجون

مـن قـانون العقوبـات التـي كانـت تمكـن  494و 493بعد  إلغاء المشرع الجزائري المـادتین  

یهم من تدابیر حمایـة أثنـاء وبعـد وقـوعهم ضـحایا  جـرائم الجـنح والجنایـات األطفال المجني عل

                                                           
  .283حمو إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص 1

  . 1950لسنة  150المعدل والمتمم رقم  من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري 365المادة 2
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  )البنــــد األول( 12-15ســــأحاول التطــــرق إلــــى تــــدابیر هــــذه الحمایــــة وفــــق قــــانون الطفــــل رقــــم 

  ).  البند الثاني(وقانون تنظیم السجون 

  .12-15تدابیر حمایة الطفل المجني علیه في قانون الطفل الجزائري رقم : البند األول

لــم یشــر المشــرع صــراحة علــى تطبیــق تــدابیر خاصــة بالطفــل المجنــي علیــه خــالف مــا أقــره 

للطفـــل الجـــانح والطفـــل المعـــرض للخطـــر، ولكـــن یفهـــم مـــن التـــدابیر التـــي تســـري علـــى الطفـــل 

المعــرض للخطــر باعتبــار أن الطفــل المعــرض للخطــر هــو ضــحیة  لجــرم محقــق مســتقبًال، لــذا 

المتعلقــة  41-40و 36-35لمؤقتــة والنهائیــة  المقــررة فــي المــواد تســري علیــه نفــس التــدابیر ا

ـــه هـــو فـــي  ـــي علی ـــل المجن ـــة، وبمـــا أن الطف بـــأمر الحراســـة وأمـــر الوضـــع فـــي الحـــاالت المؤقت

األســــاس ضــــحیة، وبالتـــــالي فهــــو یخضـــــع لــــنفس التـــــدابیر المقــــررة للطفـــــل المعــــرض للخطـــــر 

  .12-15المنصوص علیها في قانون 

حمایة الطفل المجني علیـه فـي قـانون تنظـیم السـجون وٕاعـادة اإلدمـاج  تدابیر: البند الثاني

  .041-05االجتماعي للمحبوسین رقم 

رأفــة بالطفــل المجنــي علیــه والــذي یعــد أساســًا ضــحیة لجنحــة أو جنایــة ، نــص قــانون تنظــیم 

 16السجون في  الفصل الثالث الخاص بالتأجیل المؤقـت لتنفیـذ األحكـام الجزائیـة، فـي المـادة 

یجـــوز مـــنح المحكـــوم علیـــه نهائیـــًا االســـتفادة مـــن التأجیـــل المؤقـــت لتنفیـــذ األحكـــام : " منـــه بأنـــه

إذا كــان زوجــه محبوســًا أیضــًا وكــان مــن شــأن  -6 -:.... الســالبة للحریــة فــي الحــاالت اآلتیــة

حبســه هــو اآلخــر إلحــاق ضــرر بــالغ بــاألوالد القصــر أو بــأي  فــرد مــن أفــراد العائلــة اآلخــرین 

إذا  كانـت امـرأة حـامًال أو كانـت أمـًا لولـد یقـل سـنه عـن أربعـة  -7نهم أو العجـزة، المرضـي مـ

التــي حـددت مــدة التأجیـل فــي الحـاالت المنصــوص  17، وحســب المـادة "شـهرا) 24(وعشـرین 

فــي حالــة "أشــهر  عــدا بعــض الحــاالت التــي منهــا  6بــأن ال تزیــد عــن  16علیهــا فــي المــادة 

حملهــا بشــهرین كــاملین حــال وضــعها لــه میتــًا وٕالــى أربعــة  الحمــل وٕالــى مــا بعــد وضــع الحامــل

، ویقــدم طلــب التأجیــل مــن طــرف المعنــي مرفقــًا بالوثــائق "وعشــرین شــهرًا حــال وضــعها لــه حیــاً 

                                                           
المتضمن قانون  تنظیم السجون و إعادة  اإلدماج االجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة  04-05قانون رقم 1

  .13/02/2005، المؤرخة في 12الجزائریة، العدد
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التي تثبت الوقـائع والوضـعیة المحتـاج إلیهـا إلـى النائـب العـام لمكـان تنفیـذ الجریمـة الـذي یبـث 

أشــهر، أمــا الحــاالت التــي تزیــد فیهــا العقوبــة  6عــن  فــي الحــاالت التــي تقــل فیهــا مــدة العقوبــة 

إال بقرار من وزیـر  17شهرًا، وأیضًا المنصوص علیها في المادة  24أشهر وتقل عن  6عن 

  .  العدل حافظ األختام

ولإلشـــارة أیضـــًا أن المشـــرع الجزائـــري أقـــر التنفیـــذ المعجـــل لمصـــلحة الطفـــل  وفـــق قــــانون 

سـنوات، وبغرامـة مالیـة تتـراوح  3أشهر إلـى  6بة الحبس من العقوبات الجزائري الذي أقر عقو 

ـــى  50.000مـــن  ـــة لمـــدة  300.000دج إل دج علـــى كـــل مـــن امتنـــع عمـــدًا عـــن تســـدید النفق

تتجاوز الشهرین  المقررة قضاًء إلعالة أسرته رغـم صـدور حكـم بـدفع النفقـة إلـیهم وهـذا الحكـم 

،  وهــذا إلقــراره 1أو االســتئناف اســتثناءً المقــرر للنفقــة  یخضــع للنفــاذ المعجــل رغــم المعارضــة 

  . المصلحة الفضلى للطفل الضحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
م، الــذي یتضــمن 08/06/1966، المــؤرخ فــي 156-66األمــر رقــمیعــدل ویــتمم  23-06رقــم مــن  القــانون  331المــادة  

  .الجزائريالمتعلق بقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  09-08قانون رقم من  323ئري ؛ والمادة  العقوبات الجزا قانون
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  . خالصة الباب الثاني

الحمایـــة اإلجرائیـــة للطفـــل مـــن اإلســـتغالل مـــن خـــالل مـــا تقـــدم فـــي هـــذا البـــاب  الموســـوم ب

الحمایــــة اإلجرائیــــة للطفــــل مــــن اإلســــتغالل  إلــــى اإلقتصــــادي، فقــــد تطرقنــــا فــــي الفصــــل األول

تصــادي فــي نطــاق عالقــات العمــل مــن خــالل تحدیــد الــدور الــذي یلعبــه مفــتش العمــل فــي اإلق

مدى تطبیق وتجسید قوانین العمل والتشریعات المنظمة له في مجال عمل األطفـال، حیـث أن 

مفــتش العمــل یعــد موظــف عمــومي لــدى الدولــة فــي تنظــیم عالقــات العالقــات العمــل ال ســیما 

ه الفعــــال فــــي تجســــید تلــــك الحمایــــة اإلجرائیــــة لألطفــــال خشــــیة الفردیــــة منهــــا، وقــــد أبرزنــــا دور 

اإلســـــتغالل اإلقتصـــــادي لهـــــم،  وقـــــد ظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــالل الزیـــــارات المیدانیـــــة للمؤسســـــات 

المســـتخدمة، وتـــدابیر الـــردع والعقوبـــة التـــي تصـــدرها المحكمـــة إثـــر محاضـــر المخالفـــات التـــي 

لضـــبطیة القضـــائیة، وفــــي ذات یرتكبهـــا المســـتخدمین بمناســـبة ممارســــة مفـــتش العمـــل صــــفة ا

الفصــل فقــد أبرزنــا للـــدور المهــم الــذي تلعبـــه لجــان الرقابــة الداخلیـــة المنشــأة  داخــل المؤسســـة 

ودورهــا اإلیجــابي فــي بســط الحمایــة لألطفــال فــي مجــال قواعــد الوقایــة الصــحیة واألمــن وطــب 

 العمـــــل مـــــن خـــــالل طـــــب العمـــــل ومختلـــــف اللجـــــان الداخلیـــــة علـــــى مســـــتوى ذات المؤسســـــات

  .المستخدمة

أمــا الفصــل الثــاني فقــد تمحــور حــول الحمایــة اإلجرائیــة للطفــل مــن اإلســتغالل اإلقتصــادي 

إلـــى الحمایـــة اإلجرائیـــة للطفـــل وفـــق قـــانون خـــارج نطـــاق عالقـــات العمـــل، مـــن خـــالل التطـــرق 

إجتماعیـة، ثـم لألطفال المعرضین للخطر، أین ضمن لهم المشرع حمایـة  12-15الطفل رقم 

ة، أمـا الشـق األخیـر مـن ذات الفصــل فقـد عالجنـا فیـه  إجـراءات الحمایـة للطفــل حمایـة قضـائی

المجنــي علیــه الــذي وقــع ضــحیة جــرائم اإلســتغالل اإلقتصــادي و كیــف أن المشــرع واجــه هــذه 

  .الجرائم عن طریق تحریك الدعوى العمومیة ثم  تدابیر الحمایة لألطفال المجني علیهم
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  :الخاتمة

بـالرغم مــن حـرص المواثیــق واإلتفاقیـات الدولیــة والتشـریعات الوطنیــة والمقارنـة لتحقیــق مبــدأ 

المصــلحة الفضــلى للطفــل وجعلهــا مقدمــة كــل إجــراء ومحــل كــل إعتبــار، إال أن الطفــل الزال 

  . ُیستغُل إلى حد اآلن في جمیع المجاالت، سیما اإلستغالل اإلقتصادي

قًا من ذلك ُیعد الفقر أهم مسببات اإلستغالل  اإلقتصادي لألطفال من خـالل إجبـار وٕانطال

ر إلســتغالل أطفالهــا بطــرق غیــر مشــروعة، والفقــر هــو الــذي یمهــد األطفــال للعمــل، ودفــع األُســ

  .ویتیح الفرصة للعصابات اإلجرامیة بإستغالل األطفال

فــي مــدى كفایــة الحمایــة الجنائیــة وعلیــه مــن خــالل هــذه الرســالة، إســتوقفتنا بعــض النتــائج 

لألطفـــال مـــن اإلســـتغالل اإلقتصـــادي فـــي نطـــاق القـــانون اإلجتمـــاعي وقـــانون الطفـــل والقـــانون 

  .الجنائي

  .على مستوى الحمایة الموضوعیة: أوالً 

إعتبــــر المشــــرع الجزائــــري اإلســــتغالل اإلقتصــــادي مــــن ضــــمن حــــاالت تعــــرض الطفــــل  -1

الطفـل، لكنـه لـم یضـع تعریفـًا لإلسـتغالل  مـن قـانون حمایـة 02للخطر في نص المادة 

اإلقتصـــادي، ولــــم یصـــف الحــــاالت التــــي یمكـــن أن تعتبــــر إســـتغالًال إقتصــــادیًا، حیــــث  

ُیالحـظ أن المشـرع الجزائـري قـد ربـط اإلسـتغالل اإلقتصـادي لألطفـال بـالمفهوم الضـیق 

 .الذي یقتصر على العمل فقط

ـــم یســـتثني المشـــرع فـــي قـــانون   -2 نظمـــة لعمـــل األطفـــال، وهـــذا مـــا األحكـــام الم 90/11ل

لمسناه في تحدید السن األدنى للتوظیف وعدم مزاولة األعمال الخطـرة فـي نـص المـادة 

عامًا حسـب نـص  19، وحظر مزاولة العمل اللیلي  للعمال دون سن 90/11 من 15

 .90/11من قانون  28المادة 

  90/11رقـــم  عـــدم تناســـب الجـــزاء مـــع الســـلوك اإلجرامـــي المرتكـــب فـــي قـــانون العمـــل -3

وتضــاعف  ،حیــث تعــد جمیــع جــرائم العمــل مجــرد مخالفــات توجــب العقوبــة المالیــة فقــط

 .هذه العقوبة المالیة في حالة العود مع إضافة عقوبة الحبس
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جـــاءت عامـــة تمـــس كـــل مخـــالف ألحكـــام هـــذا  90/11العقوبـــات المقـــررة فـــي قـــانون   -4

تشــمل كــل مــن ارتكــب مخالفــة  ، وعلیــه فالعقوبــة"یعاقــب كــل مــن ارتكــب"القــانون بعبــارة 

 .سواء كان المستخدم أو العامل البالغ أو القاصر

لــم یتطــرق المشــرع إلــى تحدیــد فئــة األعمــال الخطــرة التــي یحظــر علــى الطفــل القاصــر   -5

 . مزاولتها، مما أشكل ذلك على مفتش العمل خالل عملیات التفتیش

ات الراحــة التــي تتخللهــا األطفــال، وال حتــى فتــر  لــم یحــدد المشــرع  حــدود ســاعات عمــل  -6

 .وال المدة القصوى لبقاء الطفل في العمل

لــم  یتطــرق المشــرع الجزائــري إلــى كیفیــة تســلیم أجــرة الطفــل العامــل، بــل تركهــا تســري  -7

 .لنفس تطبیق إجراءات العامل البالغ

هنالــــك بعــــض األعمــــال  یقــــوم بهــــا األطفــــال ال تــــدخل  فــــي دائــــرة التجــــریم كتشــــغیل  -8

 .90/11زل، والتي لم یتناولها المشرع في قانون األطفال في المنا

قـــانون العقوبــات الجزائــري علـــى عقوبــة الحــبس مـــن شــهرین إلـــى  320نصــت المــادة   -9

دج للصور الثالثـة المشـكلة لجریمـة التخلـي 20000إلى  500ستة أشهر وبغرامة من 

بمثابـة عن الطفل بنیة الحصول على فائدة، بالرغم من خطورة هذه الجریمة والتي تعـد 

بیــع الطفــل، إال أن العقوبــة المقــررة جــاءت مخففــة، لــذا نــدعوا المشــرع إلــى تــدارك هــذا 

مكــرر مــن قــانون  319األمــر وذلــك بتشــدید العقوبــة حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة 

 .العقوبات الجزائري

ـــة اإلســـتغالل اإلقتصـــادي المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة  -10 ـــانون حمایـــة  139عقوب مـــن ق

 تتوافــق مــع طبیعــة الجــرم المرتكــب وصــفة المجنــي علیــه، والمحــددة الطفــل الجزائــري ال

 .دج100000الى  50000ثالثة سنوات وبغرامة من ) 03(إلى ) 01(بسنة 

 .لم یحدد المشرع الجزائري قائمة األعمال التي یمكن اعتبارها تسوالً  -11
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  :ثانیًا على مستوى الحمایة اإلجرائیة

عالقة عمـل بـین المسـتخدم والعامـل،  إال  یكمن تدخل مفتش العمل في حالة وجود -1

أنــه مــن الناحیــة التطبیقیــة ، یجــد مفــتش العمــل صــعوبة فــي إثبــات هــذه العالقــة فــي 

تشـــغیل األطفـــال  خاصـــة فـــي بعـــض مهـــن الحـــرف التقلیدیـــة، وفـــي العمـــل المـــوازي 

 .ضمن القطاعات غیر الرسمیة

وى الجنائیـة المباشـرة تثار إشكالیة في تشریع قانون العمـل بإمكانیـة وضـع حـد للـدع -2

ـــك مـــن قـــانون  155بتقـــدیم غرامـــة صـــلح طبقـــًا لـــنص المـــادة  ضـــد المســـتخدم، وذل

  1مكـــرر 37مكـــرر، 37، إضـــافة إلجـــراءات الوســـاطة طبقـــًا لـــنص المـــادة 90/11

، الــــــذي 08/06/1966، المــــــؤرخ فــــــي 155-66 األمــــــر رقــــــممــــــن  2مكــــــرر 37

مـؤرخ فــي  02-15رقــم  ألمربـایتضـمن قـانون اإلجــراءات الجزائیـة المعــدل والمـتمم 

 . مما یعطي للمستخدم فرصة لإلفالت من العقوبة، 2015یولیو 23

لـــم یشـــمل الطفـــل المجنـــي علیـــه بحمایـــة إجتماعیـــة وقضـــائیة خاصـــة، علـــى غـــرار  -3

الطفل الجانح والطفل المعرض للخطر، بل ترك لنفس اإلجراءات التي تسري علـى 

 .المجني علیه البالغ

ة، یتجنــب مصــالح الوســط المفتــوح التــدخل فــي بعــض حــاالت مــن الناحیــة التطبیقیــ  -4

تعــرض الطفــل للخطــر، منهــا تشــغیل األطفــال فــي أســواق الخضــر والفواكــه، أو فــي 

حاالت تسول األطفال في الشوارع، ألن تـدخلهم فـي إنقـاذ الطفـل فـي تلـك الحـاالت 

فـي یخلق مشاكل أخرى، منها إبعاد الطفل عن أسـرته وهـم فـي أمـس الحاجـة إلیـه و 

 . العمل الذي یزاوله الذي یعد بمثابة مردود ومدخول للطفل وأسرته
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  :وعلى ضوء هذه النتائج نقترح ما یلي

 .15/12إنشاء تقنین خاص ینظم عمل األطفال وٕارفاقه بقانون حمایة الطفل رقم  -1

تحدیـــد قائمـــة باألعمـــال الخطـــرة التـــي یحظـــر علـــى الطفـــل القیـــام بهـــا وضـــبطها حســـب  -2

 .للتشغیلالسن األدنى 

ـــ ضــبط حــدود ســاعات عمــل  -3 ســاعات یومیــًا كحــد أقصــى، تتخللهــا فتــرات  06الطفــل بـــ

للراحة ال تقل عن الساعة الواحـدة، وضـبط المـدة القصـوى لبقـاء الطفـل فـي العمـل بـأن 

  .ساعات یومیًا، وهذا إقتداًء بالمشرع المصري 07ال تتجاوز 

 . 90/11من  قانون إدراج أحكام تنظم تشغیل  األطفال في المنازل ض -4

تنظم كیفیة تسلیم األجـرة أو المكافـأة، أو أي مسـتحق مـالي للطفـل العامـل إدراج أحكام  -5

عـــن طریـــق ولیـــه الشـــرعي، أو عـــن طریـــق حوالـــة بریدیـــة، أو أي وســـیلة مؤتمنـــة للـــدفع 

 . تثبت حصول الطفل العامل على أجرته

ئل التـــي تشــكل تشـــغیًال التكــوین المســتمر لمفتشـــي العمــل وتحــین معلومـــاتهم فــي المســا -6

 . لألطفال

إذا كــان الطفــل العامــل یحظــى بمجموعــة مــن الحقــوق وااللتزامــات التــي تقییــد صــاحب  -7

العمــل، فالدولــة فــي هــذا المجــال ملزمــة بتعــویض أو تحفیــز جبــائي لصــالح رب العمــل 

ـــال  یعكـــس الطـــابع اإلجتمـــاعي الـــذي   ـــال، حیـــث أن عمـــل األطف نتیجـــة تشـــغیله لألطف

 .رار واألمن للدولةیحقق االستق

إنشاء ضبطیة قضائیة خاصة باألطفال تتشكل مـن  الهیئـة المشـرفة علـى الطفولـة مـن  -8

 .مصالح الوسط المفتوح

إشراك الجمعیات الخیریة في حمایة الطفولة وذلك بالتنسیق مـع الهیئـات المشـرفة علـى  -9

ة الطفولـــة خاصـــة مصـــالح الوســـط المفتـــوح، ویكـــون تـــدخل هـــذه الجمعیـــات تحـــت رقابـــ

 .أجهزة الدولة

 .إنشاء صندوق للتكفل باألطفال الذین في خطر أو المجني علیهم -10



  خاتمةال

  

  

344 
 

تحـــین القـــوانین الخاصـــة باإلســـتغالل الجنســـي لألطفـــال فـــي األعمـــال اإلباحیـــة، وعبـــر   -11

 .شبكة األنترنیت بما یتوافق مع التكنولوجیا الحدیثة

نســیة وهــذه القــوانین ســن قــوانین رادعــة لحمایــة األطفــال مــن اســتغاللهم فــي الســیاحة الج -12

 .تكون بمثابة تدابیر وقائیة

وفــي األخیــر نــذكر أن هــذه الجــرائم التــي تمــت معالجتهــا فــي هــذه الدراســة لیســت إال علــى 

سبیل المثال ال الحصـر، حیـث أن هنالـك جـرائم كثیـرة ومتعـددة تعـد إسـتغالًال إقتصـادیًا للطفـل 

  .اإلستغالل اإلقتصادي للطفل المعاقمنها جرائم إستغالل للذمة المالیة للطفل أو جرائم 

  

  .یبقى المجال مفتوحًا للسادة الباحثین في هذا المجال
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  :المصادر

  .القرءان الكریم -

  باللغة العربیة-

  .المراجع العامة:أوًال 

بعـة األولـى، دار أبي الحسن مسلم بـن الحجـاج القشـیري النیسـابوري، صـحیح مسـلم، الط .1

  .2006طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، 

أبــي عبــد اهللا محمــد بــن إســماعیل البخــاري، صــحیح البخــاري، الطبعــة األولــى، دار إبــن  .2

 .2002كثیر للطباعة والنشر، دمشق، 

ــــد الثالــــث، األحكــــام أبــــي عیســــى محمــــد بــــن عیســــى الترمــــذي، .3  -الجــــامع الكبیــــر، المجل

 . 1996، بیروت،دار الغرب اإلسالمي  الوصایا

دار الكتـب  أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، الجـامع الصـحیح وهـو سـنن الترمـذي، .4

  )ن.ت.د(العلمیة، بیروت، 

العقوبــــات المصــــري قــــانون  ،أشــــرف الجــــوهري المنشــــاوي، أحمــــد محســــن أحمــــد بحیــــري .5

ـــــم  ـــــا ألحـــــدث التعـــــدیالت، 1938لســـــنة  58الصـــــادر بالقـــــانون رق ـــــة الطبعـــــة  طبق الثانی

المطـــابع األمیریـــة لـــوزارة التجـــارة والصـــناعة الهیئـــة العامـــة لشـــؤون المطـــابع  ،والعشـــرون

 .2017مصر، األمیریة،

القـاهرة  ،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیـة .6

1985. 

أحمــد غــاي ، الــوجیز فــي تنظــیم ومهــام الشــرطة القضــائیة، الطبعــة الخامســة، دار هومــة   .7

 .2011الجزائر، باعة والنشر والتوزیع،للط

: أحمیــة ســلیمان، التنظــیم القــانوني لعالقــات العمــل فــي التشــریع الجزائــري، الجــزء األول .8

 .2010مبادئ قانون العمل، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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والجـرائم أحسن بوسقیعة، الـوجیز فـي القـانون الجزائـي الخـاص، الجـرائم ضـد األشـخاص  .9

الجــزء  ضـد األمــوال وبعــض الجــرائم الخاصــة ال سـیما تبــیض األمــوال وجــرائم المخــدرات،

  .2009 ،الجزائر األول، الطبعة العاشرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،

ت القانونیــــة ار اصـــدإینـــاس محمــــد البهجـــي، جــــرائم االتجـــار بالبشــــر، المركـــز القــــومي لإل .10

 .2013القاهرة، 

الحمایــة الخاصــة فــي إطــار -المــولى حســن، المخــاطر التــي تواجــه األطفــال،إلهــام عبــد  .11

 .2018، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، -األمم المتحدة والمجتمع المدني

  .1998-1997السید عید نایل، قانون العمل، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .12

حمایـة حقـوق العمـال، مكتبـة الطیب فرجـان بـن سـلیمان، دور منظمـة العمـل الدولیـة فـي  .13

 .2017الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، 

ـــــوان  .14 ـــــة، دی ـــــات الدولی ـــــي الشـــــریعة اإلســـــالمیة واالتفاقی ـــــل ف ـــــوق الطف ـــــي، حق ـــــي بخت العرب

 .2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الغـــوثي بــــن ملحــــة، قــــانون األســــرة علــــى ضـــوء الفقــــه والقضــــاء، الطبعــــة الثالثــــة، دیــــوان  .15

 .2015معیة، الجزائر،المطبوعات الجا

تجــار بالبشــر وبخاصــة األطفــال مــن وجهــة النظــر العلمیــة أمیــرة محمــد بكــر البحیــري، اال .16

 .2011والقانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  واالجتماعیةالنفسیة 

أنـــیس حســـیب الســـید المحـــالوي، نطـــاق الحمایـــة الجنائیـــة لألطفـــال، دارســـة مقارنـــة، دار  .17

  .2016سكندریة،الفكر الجامعي، اإل

ـــي الیاســـین، الحمایـــة القانونیـــة الدولیـــة للطفـــل، دراســـة إحصـــائیة  .18 جعفـــر عبـــد األمیـــر عل

 .2015قانونیة إجتماعیة، مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة، لبنان،

دراســة  هالــة محمــد إمــام، الجوانــب الموضــوعیة واإلجرائیــة للمســؤولیة الجنائیــة لألطفــال، .19

  .2015لنشر والتوزیع، القاهرة، دار النهضة العربیة ل مقارنة،

وجــــدي شــــفیق فــــرح، المســــؤولیة الجنائیــــة للطفــــل فــــي ضــــوء نصــــوص القــــانون والمــــذكرة  .20

اإلیضاحیة وآراء الفقه وأحكـام محكمـة الـنقض، مزیـل بشـرح جریمـة ختـان األنثـى، یونیتـد 

  .2010، )ن.ب.د(لإلصدارات القانونیة، 
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منظمـة عـابرة للحـدود بـین األسـباب  تجـار فـي البشـر كجریمـةحامد سید محمـد حامـد، اال .21

  .2013التداعیات الرؤى اإلستراتیجیة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، 

حمــدي رجــب عطیــة، المســئولیة الجنائیــة للطفــل فــي تشــریعات الــدول العربیــة والشــریعة  .22

  ).ن.ت .د(،)ن.ب.د(اإلسالمیة، مطابع جامعة المنوفیة ،

دار  دى، حقـــوق الطفـــل بــین الشـــریعة اإلســالمیة والقـــانون الـــدولي،ین المحمـــدى بــوانحســ .23

 .2005 الفكر الجامعي، اإلسكندریة،

یاســر عبــد الواجــد، وآخــرون، الحقــوق القانونیــة للطفلــة، رحلــة فــي عــالم القــانون، جمعیــة  .24

 .2004التنمیة الصحیة والبیئة، القاهرة، 

دار الكتــاب  الثــاني عشــر،الجــزء ، النــوويصــحیح مســلم بشــرح  ،یحــي بــن شــرف النــووي .25

 .م1987-ه1407العربي، بیروت لبنان،

مبـــروك بوخزنـــة، المســـؤولیة الجزائیـــة للشـــخص المعنـــوي فـــي التشـــریع الجزائـــري، مكتبـــة  .26

 . 2010الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، 

مهــــا األبجــــي ، جــــرائم وقضــــاء األطفــــال فــــي إطــــار التشــــریعات العربیــــة، مكتبــــة الوفــــاء  .27

 .2017ندریة،القانونیة، اإلسك

محمد أنور حامد علي، حقـوق وواجبـات العمـال فـي ظـل قـانون العمـل الصـادر بالقـانون  .28

 .2012والقوانین ذات الصلة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2003لسنة  12

بــو عــامر، اإلجــراءات الجنائیــة، مرحلــة جمــع االســتدالالت، ســیر الــدعوى أمحمــد زكــي  .29

رتبطة بهـا والتحقیـق والحكـم والطعـن فـي الحكـم الصـادر فـي الجنائیة والدعوى المدنیة الم

 .2010الدعوى الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

وتطبیقاتهـا فـي " دراسـة مقارنـة" محمد محمـد مصـباح القاضـي، الحمایـة الجنائیـة للطفولـة .30

 .1996نظم المملكة العربیة السعودیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،

ي ســــكیكر، شــــرح قــــانون الطفــــل المصــــري، دراســــة تحلیلیــــة تأصــــیلیة مقارنــــة محمــــد علــــ .31

 .2012، )ن.ب.د(، )ن.د.د(
محمــد علــي عمــران، الوســیط فــي شــرح أحكــام قــانون العمــل الجدیــد، دار نصــر للطباعــة  .32

  .2005-2004والنشر، مصر، 
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محمـــد علـــي قطـــب، الجـــرائم المســـتحدثة وطـــرق مواجهتهـــا، قـــراءة فـــي المشـــهد القـــانوني  .33

  .2009ألمني وعالقته بالشریعة اإلسالمیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، وا

محمـد شــریف عبــد الـرحمن أحمــد عبــد الـرحمن، أركــان عقــد العمـل، دار النهضــة العربیــة  .34

 .2016القاهرة، 

أكادیمیـة نـایف العربیـة للعلـوم محمود أحمد طه ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیـه،  .35

  .1999ریاض، ال ،األمنیة

 الــركن المــادي للجریمــة، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، لبنــان معــز أحمــد محمــد الحیــاري، .36

2010. 

منتصــر ســعید حمــودة ، إنحــراف األحــداث دراســة فقهیــة فــي ضــوء علــم اإلجــرام والعقــاب  .37

 .2007والشریعة اإلسالمیة ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 

قیــد االنفجــار، الطبعــة األولــى، مؤسســة طیبــة للنشــر ناصــر عــالم، أطفــال الشــوارع قنبلــة  .38

  .2009والتوزیع، القاهرة، 

نبیلة إسـماعیل رسـالن، حقـوق الطفـل فـي القـانون المصـري شـرح ألحكـام القـانون الطفـل  .39

  .1996،)ن.ب.د(بو المجد للطباعة بالهرم، أدار  ،1996لسنة  12رقم 

   ى ضــــوء االجتهــــاد القضــــائي نجیمــــي جمــــال، قــــانون اإلجــــراءات الجزائیــــة الجزائــــري علــــ .40

، الجـــزء الثـــاني، فـــي جهـــات الحكـــم وطـــرق الطعـــن غیـــر العادیـــة بـــدءًا مـــن )مـــادة بمـــادة(

الــى نهایــة القــانون، الطبعــة الثانیــة، دار هومــة للطباعــة و النشــر والتوزیــع  212المــادة 

 .2016الجزائر 

هومـة  دار ادة،نجیمي جمال، قانون حمایة الطفـل فـي الجزائـر تحلیـل وتأصـیل  مـادة بمـ .41

 .2016للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

ســلیمان بــدري الناصــري، الــوجیز فــي قــانون العمــل والضــمان اإلجتمــاعي، دراســة مقارنــة  .42

 .2010-2009المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 

سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء األول، الطبعـة الخامسـة، مصـر  .43

  .1992دة، الجدی

سفیان محمود الخوالدة، الحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوبـات، دراسـة مقارنـة، دار  .44

 .2013وائل للنشر والتوزیع، عمان،
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عـــادل عبـــداهللا المســـدى، الحمایـــة الدولیـــة لألطفـــال فـــي أوقـــات النزاعـــات المســـلحة، دار  .45

  .2007القاهرة، النهضة العربیة،

فس جنائي وتنامي الجرائم األخالقیـة المعاصـرة المؤسسـة عباس محمود مكي، الخبیر الن .46

 . 2007الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت، 

أبـــو خزیمـــة، الحمایـــة الدولیـــة لألطفـــال أثنـــاء النزاعـــات  عبـــد العزیـــز منـــدوة عبـــد العزیـــز .47

امعي المسلحة، دراسة مقارنة بـین الفقـه اإلسـالمي والقـانون الـدولي العـام، دار الفكـر الجـ

  .2010اإلسكندریة، 

عبـد الفتـاح بیـومي حجـازي، المعاملـة الجنائیـة واإلجتماعیـة لألطفـال، دراسـة متعمقـة فــي  .48

ــــــانون األحــــــداث اإلمــــــار  تي، دار الفكــــــر الجــــــامعي اقــــــانون الطفــــــل المصــــــري مقارنــــــة بق

 .2005اإلسكندریة،

لتحـري، الطبعــة التحقیـق وا عبـداهللا أوهایبیـة، شـرح قــانون اإلجـراءات الجزائیـة الجزائــري، .49

  .2013الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

عبــد الباســط عبــد المحســن، دور التأمینــات اإلجتماعیـــة فــي الحــد مــن عمالــة األطفـــال  .50

 .1999، القاهرة ، )ن.د.د(

نحــراف،  جامعــة نــایف العربیــة إلوا األطفــالعبــد الرحمــان بــن محمــد عســیري، تشــغیل  .51

 .116-115ص 2005 الریاض،، األمنیةللعلوم 

عبد الرحمان خلیفي، قانون العمل الجزائـري معلـق علیـه ومثـرى بفقـه القضـاء الجزائـري  .52

 .2016 ،روفقه القضاء المقارن، الدار العثمانیة، الجزائ

عبــد الرحمــان خلفــي، محاضــرات فــي قــانون اإلجــراءات الجزائیــة، دار الهــدى للطباعــة  .53

  . 2010والنشر والتوزیع، الجزائر،

علي عبد القـادر القهـوجي، شـرح قـانون العقوبـات القسـم العـام دراسـة مقارنـة، منشـورات  .54

 . 2002الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

بإصـدار  1996لسنة  12القانون رقم  بو دنیا، عادل عبد التواب بكري،أعلي سلیمان  .55

لســـنة  2075قـــانون الطفـــل والئحتـــه التنفیذیـــة الصـــادرة بقـــرار رئـــیس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

المطـــــابع األمیریـــــة لـــــوزارة التجـــــارة  الطبعـــــة التاســـــعة، طبقـــــا ألحـــــدث التعـــــدیالت، 2010

 .2017مصر، والصناعة الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة،
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 12علــي عــوض حســن، الــوجیز فــي شــرح قــانون العمــل الجدیــد الصــادر بالقــانون رقــم  .56

 .2003، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 2003لسنة 

 فوزیة محمد النجاحي، إكرام حمودة الجندي، األبعاد االجتماعیة لظاهرة تشـرد األطفـال .57

  ، دار الكتـاب الحـدیث)الحلـول وسـبل العـالج-المشـاكل -األسباب( خطورة أطفال الشوارع

 .2015 القاهرة،

فوزیـــة عبـــد الســـتار، المعاملـــة الجنائیـــة لألطفـــال، دراســـة مقارنـــة، دار النهضـــة العربیـــة  .58

 .1999لقاهرة، ا

حقــوق الطفــل فـي الشــریعة اإلســالمیة واإلتفاقیــات الدولیــة، مكتبــة  ریبـوار صــابر محمــد، .59

  .2015 الوفاء القانونیة، اإلسكندریة،

شــحط عبــد القــادر، نبیــل صــقر، اإلثبــات فــي المــواد الجزائیــة فــي ضــوء الفقــه واإلجتهــاد  .60

 .2006القضائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

خالـــد حســـن أحمـــد، االلتزامـــات التبادلیـــة بـــین صـــاحب العمـــل والعامـــل  فـــي ظـــل نظـــام  .61

 46/العمــل الســعودي وفقــًا ألخــر تعــدیالت تمــت علیــه الصــادرة  بالمرســوم  الملكــي رقــم م

ـــاریخ  ـــى مخالفتهـــا، 5/6/1436وت ، مركـــز -دراســـة مقارنـــة -هــــ والجـــزاءات  المترتبـــة عل

  .2016زیع، مصر، الدراسات العربیة للنشر والتو 
خالد مصـطفى فهمـي، النظـام القـانوني لحمایـة الطفـل ومسـؤولیته الجنائیـة والمدنیـة فـي  .62

إطـــار االتفاقیـــات الدولیـــة والتشـــریعات الوطنیـــة والشـــریعة اإلســـالمیة، دراســـة مقارنـــة، دار 

 .2012 الفكر الجامعي، اإلسكندریة،

یة واإلتفاقیـات الدولیـة، منشـورات غالیة ریاض النبشة، حقوق الطفل بین القوانین الداخل .63

 .2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  .المراجع المتخصصة: ثانیاً 

 ل حیــان الغامــدي، الحمایــة الجنائیــة للمــراهقین مــن المــؤثرات الجنســیةآأحمــد علــي ســعید  .1

 .2015دارسة مقارنة، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 

سـتغالل الجنسـي فـي القـانون الـدولي العـام إلایة الطفـل مـن اأمید كریم رشید البرزنجي، حم .2

 .2015مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة،
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حمدي رجب عطیة، اإلجراءات الجنائیة بشـأن األطفـال الجـانحین والمعرضـین للخطـر فـي  .3

  .2013، )ن.ب.د( تشریعات الدول العربیة، مطابع حورس جرافیك،

      نائیــــة للطفــــل فــــي التشــــریع الجزائــــري والقــــانون المقــــارنحمــــو إبــــراهیم فخــــار، الحمایــــة الج .4

 .2016، الجزائر،)ن .د .د(

عمالـة األطفـال وفقـا -خـدم المنـازل(یاسر أحمد بدر، الحمایة القانونیة للفئـات المستضـعفة  .5

ـــامین االجتمـــاعي-و قـــانون العمـــل 2014لدســـتور  قـــانون التـــامین االجتمـــاعي -قـــانون الت

ـــانون الطفـــل-التجـــار بالبشـــرقـــانون مكافحـــة ا-الشـــامل   شـــركة نـــاس للطباعـــة، القـــاهرة ،)ق

2017. 

یوســـف حســـن یوســـف، جریمـــة إســـتغالل األطفـــال وحمـــایتهم فـــي القـــانون الـــدولي والشـــریعة  .6

 .2013 ت القانونیة، القاهرة،اصدار اإلسالمیة، المركز القومي لإل

مكتبـة  -راسـة مقارنـةد-كیفي مغدید قادر، المسـؤولیة العقدیـة الناشـئة عـن تشـغیل األحـداث .7

  .2016زین الحقوقیة واألدبیة، بیروت، 

ـــة األطفـــال ، .8 ـــال محمـــد عبـــاس،  عمال ـــة والقانونیـــة -من دار المعرفـــة  ،-األبعـــاد االجتماعی

  .2011الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، اإلسكندریة، 

عــــات مــــن مخــــاطر النزا(الحمایــــة العربیــــة والدولیــــة للطفــــل  منــــال رفعــــت، الطفولــــة والقهــــر .9

 .2018 ، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة)المسلحة واالعتداء الجنسي والعمالة والفقر

سالمة عبد التواب عبد الحلیم، حمایة الطفولة دراسة مقارنـة فـي معـاییر العمـل الدولیـة  .10

 .)ن.س.د(والعربیة وقانون العمل، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ة الموضوعیة لألطفال المستخدمین، دار الفكـر الجـامعي فاطمة بحري، الحمایة الجنائی .11

 .2008 اإلسكندریة،

ــــین  .12 ــــي حســــن، التنظــــیم القــــانوني لتشــــغیل األطفــــال، دراســــة مقارنــــة ب صــــالح علــــي عل

االتفاقیـــــات الدولیـــــة والعربیـــــة وتشـــــریعات الـــــدول العربیـــــة، دار النهضـــــة العربیـــــة، القـــــاهرة 

2008. 

 ســتغالل اإلقتصــادي لألطفــال دراســة مقارنــةصــالح رزق عبــد الغفــار یــونس، جــرائم اإل .13

 .2015دار الفكر  والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، 
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  النهضـــة العربیـــة دار ،الطبعـــة الثانیـــةشـــریف ســـید كامـــل، الحمایـــة الجنائیـــة لألطفـــال،  .14

 .2006القاهرة، 

  .العلمیة المجالت: ثالثاً 

لقانونیـة للحــد مـن سـوء معاملــة بـن عـومر محمـد الصــالح، عثمـاني عبـد القــادر، الحلـول ا .1

األطفال في التشـریع الجزائـري والمواثیـق الدولیـة، مجلـة القـانون والعلـوم السیاسـیة، معهـد 

ـــوم السیاســـیة، المركـــز الجـــامعي صـــالحي أحمـــد بالنعامـــة، العـــدد الســـادس    الحقـــوق والعل

  .2017جوان 

لمنــازل، المجلــة بــن عــومر محمــد الصــالح، عثمــاني عبــد القــادر، تشــغیل األطفــال فــي ا .2

، العــدد 02اإلفریقیــة للدراســات القانونیــة والسیاســیة، جامعــة أحمــد درایــة، أدرار، المجلــد 

  .2018، السنة دیسمبر 02

بــن عــومر محمــد الصــالح، عثمــاني عبــد القــادر، جریمــة إســتغالل األطفــال فــي التســول  .3

م العــــدد ، رقــــ01، العــــدد 11مجلــــة آفــــاق علمیــــة، المركــــز الجــــامعي لتامنغســــت، المجلــــد

  . 2019، أفریل 18التسلسلي 

مجلـة العلـوم اإلنسـانیة  عوامـل عمالـة األطفـال فـي الشـارع الجزائـري، زیتوني عائشة بیة، .4

  .2017، دیسمبر 31جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد واالجتماعیة،

تسـاق قـانون العمـل احسام األهواني، حقـوق الطفـل فـي قـانون العمـل، دراسـة حـول مـدى  .5

ع أحكـــــام إتفاقیـــــة األمـــــم المتحـــــدة لحقـــــوق الطفـــــل، مجلـــــة العلـــــوم القانونیـــــة المصـــــري مـــــ

 .1994، ینایر سنة 36مصر، العدد األول، السنة  واالقتصادیة، جامعة عین شمس،

محمـــد أمـــین المیـــداني، إتفاقیـــة مجلـــس أوروبـــا لمكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر، مجلـــة الجنـــان  .6

 12لبنـــــان، عـــــدد ،طـــــرابلس ان،لحقـــــوق اإلنســـــان، قســـــم حقـــــوق اإلنســـــان، جامعـــــة الجنـــــ

 .2017یونیو،

مكـــي خالدیـــة ،الحمایـــة القانونیـــة للعامـــل القاصـــر فـــي الجزائـــر، مجلـــة مصـــر المعاصـــرة  .7

  .2012، أبریل 506الجمعیة المصریة لإلقتصاد السیاسي واإلحصاء والتشریع، العدد 
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 15/12مســعود راضــیة ، التــدابیر المتخــذة بشــأن الطفــل فــي حالــة خطــر وفــق القــانون  .8

بـــــالمركز  ،المتعلــــق بحمایـــــة الطفـــــل، مجلــــة االجتهـــــاد للدارســـــات القانونیــــة واإلقتصـــــادیة

  .2018، السنة 02، العدد07الجامعي لتامنغست ، المجلد 

، اإلجـراءات والتـدابیر المؤقتـة المتخـذة مـن قبـل قاضـي األحـداث وآخـرونمقران سماح ،  .9

زائــــري مجلــــة الدراســــات الج 12-15لحمایــــة األطفــــال علــــى ضــــوء أحكــــام القــــانون رقــــم 

ـــر الدراســـات والبحـــوث فـــي القـــانون واألســـرة والتنمیـــة  والبحـــوث القانونیـــة ، ـــةمخب   اإلداری

  .2018جامعة محمد بوضیاف المسیلة، العدد التاسع ، جوان 

عباســي ســعاد، االعتــداء الجنســي علــى األطفــال أشــكاله وتبعاتــه حســب الــذكور واألنــات  .10

ربیـــة، مخبـــر الطفولـــة والتربیـــة مـــا قبـــل التمـــدرس، جامعـــة المجلـــة الجزائریـــة للطفولـــة والت

  .2014فریل أ، 2، العدد 2، المجلد 2البلیدة

صـــالح علـــي علـــي حســـن، تفتـــیش العمـــل وحمایـــة الحقـــوق العمالیـــة، دراســـة مقارنـــة بـــین  .11

التشــــــریعات العربیــــــة والمســــــتویات الدولیــــــة، مجلــــــة حقــــــوق حلــــــوان للدراســــــات القانونیــــــة 

قــوق جامعــة حلــوان، ملحــق العــدد العشــرون والحــادي والعشــرون واإلقتصــادیة، كلیــة الح

  .2009دیسمبر  -ینایر

ــــدان، .12 ــــة  فاطمــــة شــــحاته زی ــــال مــــن اإلســــتغالل الجنســــي، المجل ــــة لألطف ــــة الدولی الحمای

  .2003 مصر، القانونیة اإلقتصادیة، جامعة الزقازیق، العدد الخامس عشر،

عـن التشـغیل الغیـر القـانوني للقصـر  رویس عبـد القـادر، المسـؤولیة الجزائیـة لـرب العمـل .13

 .2016، دیسمبر07مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة غلیزان،  العدد

خــواثرة ســامیة ، دور مفتشــیة العمــل فــي رقابــة تطبیــق قواعــد تشــغیل األطفــال،  حولیــات  .14

  .2018، الجزء الرابع، دیسمبر 32، العدد 1جامعة الجزائر

  .الرسائل العلمیة: رابعاً 

   .الدكتوراة أطروحات  - أ

دراســة -المواجهــة الجنائیــة لجــرائم اإلتجــار بالبشــر أحمــد بــن صــالح بــن ناصــر البروانــي، .1

، كلیة الحقـوق، جامعـة الدكتوراة، رسالة مقدمة لنیل درجة -في القانون العماني والمقارن

  .2015القاهرة، 
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قدمــة لنیــل شــهادة ، أطروحــة م-دراســة مقارنــة-بوحــادة ســمیة، العدالــة الجنائیــة لألحــداث .2

الـــدكتوراه فـــي الحقـــوق تخصـــص حقـــوق، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة أحمـــد 

  .2017/2018درایة أدرار،

هالــــة أمیــــر الطــــاهر عبــــد اهللا، تــــأثیر المنظمــــات الدولیــــة فــــي صــــنع  السیاســــات العامــــة  .3

بـالتركیز لمواجهة عمالة األطفال مع التطبیق  على منظمتي العمل الدولیة  والیونیسیف 

الفلسفة فـي  هعلى مصر، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتورا

  .)ج.س.د(اإلدارة العامة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،

، كلیـة الحقـوق والعلـوم  هنترنت دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراهروال هبة نبیلة، جرائم اإل .4

  .2013/2014بي بكر بلقاید تلمسان، السیاسیة، جامعة أ

حـــاج ســـودي محمـــد، التنظـــیم القـــانوني لتشـــغیل األطفـــال، دراســـة مقارنـــة،  رســـالة  لنیـــل  .5

في القـانون الخـاص، كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة، جامعـة أبـي بكـر  هشهادة الدكتورا

  .2015/2016بلقاید تلمسان، 

دراســة مقارنــة، أطروحــة لنیــل شــهادة حمــاس هــدیات، الحمایــة  الجنائیــة للطفــل الضــحیة  .6

ــــد  ــــوم السیاســــیة، جامعــــة أبــــوبكر بلقای ــــة الحقــــوق والعل ــــانون العــــام، كلی ــــدكتوارة فــــي الق ال

  .2014/2015تلمسان، 

كابویــــة رشــــیدة، الحــــق فــــي الســــالمة الجســــدیة لإلنســــان بــــین الفقــــه اإلســــالمي والقــــانون  .7

لــوم اإلســالمیة تخصــص الوضــعي، أطروحــة  مقدمــة لنیــل درجــة الــدكتوارة علــوم فــي الع

شــــریعة وقــــانون، كلیــــة العلــــوم اإلنســــانیة واالجتماعیــــة والعلــــوم اإلســــالمیة، قســــم العلــــوم 

  .2016-2015اإلسالمیة، جامعة أحمد درایة أدرار،

مرخـــوص فاطمـــة، المســـؤولیة الجزائیـــة فـــي إطـــار عالقـــات العمـــل، رســـالة لنیـــل شـــهادة  .8

بـي بكـر أالحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة الدكتوراه في القانون الجنائي لألعمال، كلیة 

 .2017-2016، الموسم الجامعي بلقاید تلمسان
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  :الماجستیر  -  ب

ـــل  .1 ـــة الجزائیـــة للطفـــل فـــي القـــانون الجزائـــري، مـــذكرة مقدمـــة لنی بلقاســـم  ســـویقات، الحمای

شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوق نخصــص قــانون جنــائي، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة 

  .2010/2011مرباح ورقلة، جامعة قاصدي 

بنیـزة جمـال،  رقابـة مفتیشـیة العمـل علــى تطبیـق أحكـام القـانون االجتمـاعي، مـذكرة لنیــل  .2

  .2011/2012شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

جهـــل محمـــد، األحكـــام الجزائیـــة الخاصـــة بعالقـــات العمـــل، مـــذكرة لنیـــل الماجســـتیر فـــي  .3

  .2011/2012الجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،القانون ا

ــــة األطفــــال، .4 ــــة، رســــالة لنیــــل درجــــة الماجســــتیر فــــي  یحــــي مهمــــالت، عمال دراســــة مقارن

  .2011الحقوق، كلیة الحقوق، الدراسات العلیا، القانون  الخاص ، جامعة حلب ،

عتـــــداءات لطفـــــل مـــــن االمحمـــــد عبـــــداهللا جاســـــم المهنـــــدى ، الحمایـــــة الجنائیـــــة لعـــــرض ا .5

واإلســتغالل الجنســي، دراســة مقارنــة، رســالة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي القــانون الجنــائي 

  .كلیة الحقوق، جامعة القاهرة

عبـــداهللا بـــن مشـــبب بـــن عبـــادي القحطـــاني، السیاســـة الجنائیـــة لمكافحـــة التســـول، دراســـة  .6

ول علـــى درجـــة تطبیقیـــة علـــى مدینـــة الریـــاض، بحـــث مقـــدم اســـتكماال لمتطلبـــات الحصـــ

ــة الجنائیــة ، تخصــص التشــریع الجنــائي اإلســالمي، قســم  العدالــة  الماجســتیر فــي العدال

-1421معهد الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیـة للعلـوم األمنیـة الریـاض، الجنائیة،

 .ه 1422

عبــد العزیــز بــن إبــراهیم بــن ناصــر الفــایز، األبعــاد األمنیــة لظــاهرة التســول فــي المجتمــع  .7

ستكماًال لمتطلبات الحصول علـى االسعودي، دراسة مسحیة بمدینة الریاض، بحث مقدم 

درجة الماجستیر في العلوم الشرطیة، تخصص التحقیـق والبحـث الجنـائي، جامعـة نـایف 

  .2004العربیة للعلوم األمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الشرطیة، الریاض،

أسوأ أشكال عمل األطفال فـي بنـي سـویف وأسـیوط سعاد صالح محمد علي ، محددات  .8

وســــوهاج والبحــــر األحمــــر، جــــزء مــــن متطلبــــات الحصــــول علــــى درجــــة الماجســــتیر فــــي 

معهد الدراسـات والبحـوث  اإلحصاء الحیوي والسكاني، قسم اإلحصاء الحیوي والسكاني،

  .2012اإلحصائیة، جامعة القاهرة، 
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سـة مقارنـة بـین الجزائـر وتـونس، مـذكرة نیــل تریكـي العربـي، واقـع اإلسـتثمار السـیاحي درا .9

شـــهادة الماجســـتیر فـــي علـــوم التســـییر تخصـــص اإلدارة البیئیـــة والســـیاحیة، كلیـــة العلـــوم 

  .2012/2013، 3اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

  :بحوث مؤتمرات وندوات: خامساً 

لیـة والعالمیـة  لقضـیة عمالـة المح األبعـاد، بحث بعنـوان وآخرونعلي خمیس علي  آمال .1

ـــــال ـــــوى العاملـــــة بمحافظـــــة  صـــــادر عـــــن، األطف  اإلســـــكندریة، مصـــــر، لعـــــاممدیریـــــة الق

2013/2014.  

م 25/01/2012-21مكافحــة االتجــار بالبشــر : بــابكر عبــد اهللا الشــیخ، الحلقــة العلمیــة .2

المكمــل  األطفــالوبخاصــة النســاء و  باألشــخاصبروتوكــول منــع  قمــع و معاقبــة االتجــار 

ــــر األمــــمتفاقیــــة  إل ــــة  المتحــــدة لمكافحــــة الجریمــــة المنظمــــة عب ــــالیرمو( الوطنی ) 2000ب

، الریـــاض األمنیـــة، جامعـــة نـــایف العربیـــة للعلـــوم  )متطلبـــات التنفیـــذ والجهـــود المبذولـــة(

 2012ینایر

جلیــد شــریف، الحمایــة القانونیــة للعامــل القاصــر فــي التشــریع الجزائــري، الملتقــى الــدولي  .3

  02ة األطفــال بــین الواقــع والمــأمول المــنظم مــن طــرف جامعــة البلیــدة األول حــول عمالــ

  .2018نوفمبر  22-21ومخبر القانون والعقار، یومي 

معمــري كمــال، النظــام القــانوني لعمالــة األطفــال فــي التشــریع الــوطني والمقــارن، الملتقــى  .4

عـة البلیـدة الدولي األول حول عمالة األطفال بین الواقع والمأمول المـنظم مـن طـرف جام

  .2018نوفمبر  22-21ومخبر القانون والعقار، یومي   02

ـــال، الملتقـــى الـــدولي  .5 عـــادل مســـتاري، زهـــرة غضـــبان، خطـــر االســـتغالل الجنســـي لألطف

 14-13السادس، الحمایة القانونیة للطفل في الدول المغاریبیة، یومي االثنـین والثالثـاء 

ـــوم السیاســـیة، جا ،2017مـــارس ـــة الحقـــوق والعل ـــوادي  معـــة الشـــهید حمـــة لخضـــر،كلی ال

 .2017الجزائر،

عبد الرحمان عسیري، األنماط التقلیدیـة والمسـتحدثة لسـوء معاملـة األطفـال، أعمـال نـدوة  .6

  ســوء معاملــة األطفــال وٕاســتغاللهم غیــر المشــروع، أكادیمیــة نــایف العربیــة للعلــوم األمنیــة

  .2001الریاض، 
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إللتحاق بالعمـل فـي التشـریع الجزائـري، الملتقـى عمارة مسعودة، األهلیة القانونیة للطفل ل .7

الدولي األول حول عمالة األطفال بین الواقع والمأمول المـنظم مـن طـرف جامعـة البلیـدة 

  .2018نوفمبر  22-21ومخبر القانون والعقار، یومي   02

ـــة حقـــوق الطفـــل، الملتقـــى  .8 ـــیم السیاســـات العمومیـــة فـــي مجـــال حمای رضـــوان العنبـــي، تقی

یــومي االثنــین والثالثــاء  ادس، الحمایــة القانونیــة للطفــل فــي الــدول المغاریبیــة،الــدولي الســ

،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة الشـــهید حمـــة لخضـــر 2017مـــارس 13-14

 .2017الوادي، الجزائر،

  .النصوص القانونیة والتنظیمیة: سادساً 

 .الجزائري التشریع -)أ

ــــدة رســــمیة1996نــــوفمبر  28دســــتور  - 1 دیســــمبر  08، المؤرخــــة فــــي 76عــــدد  ، جری

   2016مــارس  06 ؤرخ فــيالمــ 01-16قــانون رقــم ، المعــدل والمــتمم بموجــب ال1996

  .2016مارس  07المؤرخة في  14جریدة رسمیة عدد 

  .القوانین-1

، المتضــمن قــانون األســرة المعــدل 1984یونیــو ســنة  9المــؤرخ فــي  11-84قــانون رقــم  .1

  .12/06/1984، مؤرخة في 24والمتمم ، جریدة رسمیة عدد 

ـــانون رقـــم  .2 ـــة الصـــحیة واألمـــن  1988ینـــایر  26المـــؤرخ فـــي  07-88ق المتعلـــق بالوقای

 .27/01/1988مؤرخة في  04وطب العمل، الجریدة الرسمیة ، عدد

المــؤرخ  156-66 ، یعــدل ویــتمم األمــر1988یولیــو  12المــؤرخ فــي   26-88القــانون  .3

 28، جریـــــدة رســـــمیة عــــــــدد  الجزائـــــري بـــــاتالمتعلـــــق بقـــــانون العقو  1966یونیـــــو 8فـــــي 

  .1988یولیو  13المؤرخة في

المتضــــمن الموافقــــة علــــى العهــــد  1989بریــــل أ 25المــــؤرخ فــــي  08-89القــــانون رقــــم  .4

ــــدولي الخــــاص  ــــة والعهــــد ال ــــالحقوق االقتصــــادیة واالجتماعیــــة والثقافی الــــدولي الخــــاص ب

 . 1989ابریل  26رخة في ، المؤ 17بالحقوق المدنیة والسیاسیة جریدة رسمیة، عدد 



  قائمة المراجع
  
  
  
 

359 
 

یتضــــــمن الموافقــــــة علــــــى  1989ابریــــــل ســــــنة  25المــــــؤرخ فــــــي  09-89القــــــانون رقــــــم  .5

 1949غشــــت ســــنة  12البروتوكــــولین اإلضــــافیین إلــــى اتفاقیــــات جنیــــف المعقــــودة فــــي 

والمنازعـــات ) 1البروتوكـــول ( والمتعلقـــین بحمایـــة ضـــحایا المنازعـــات  الدولیـــة المســـلحة 

غشت سـنة  08والمصادق علیهما في جنیف یوم ) 2البروتوكول ( المسلحة غیر الدولیة

  .26/04/1989، مؤرخة في 17، جریدة رسمیة عدد 1977

ـــم  .6 ـــدة 1990فبرایـــر  06مـــؤرخ فـــي  03-90قـــانون رق ـــق بمفتشـــیة العمـــل، الجری ، المتعل

  .07/02/1990المؤرخة في 06عدد  الرسمیة،

بعالقات العمل، جریدة رسـمیة ، یتعلق 1990أفریل  21المؤرخ في  11-90قانون رقم  .7

  .25/04/1990، مؤرخة في 17عدد

 155-66، یعـــدل ویـــتمم األمـــر رقـــم1990وت أ 18المـــؤرخ فـــي  24-90القـــانون رقـــم  .8

جــراءات الجزائیـــة، جریـــدة رســـمیة عـــدد المتضـــمن قـــانون اإل 08/06/1966المــؤرخ فـــي 

 .1990أوت  22مؤرخة في  36

المتضـــــمن القـــــانون  2004ســـــبتمبر  06المـــــؤرخ فـــــي  11-04القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  .9

  .09/2004/ 08، مؤرخة في 57األساسي للقضاء، جریدة رسمیة عدد 

 156-66،  یعـــدل ویـــتمم األمـــر رقـــم10/11/2004المـــؤرخ فـــي  15-04القـــانون رقـــم  .10

 71م، الــذي یتضــمن قــانون العقوبــات ، جریــدة رســمیة عــدد 08/06/1966المــؤرخ فــي 

  .10/11/2004مؤرخة في 

، یتعلق بالوقایة من المخـدرات  2004دیسمبر سنة  25المؤرخ في  18-04قانون رقم  .11

ــــدة رســــمیة  ــــر المشــــروعین بهــــا، جری ــــة وقمــــع اإلســــتعمال واإلتجــــار غی والمــــؤثرات العقلی

  .  26/12/2004، المؤرخة في 83عدد

المتضـــمن قـــانون  تنظـــیم الســـجون و إعـــادة  اإلدمـــاج االجتمـــاعي  04-05قـــانون رقـــم  .12

  .13/02/2005، مؤرخة في 12والمتمم، جریدة رسمیة عدد  للمحبوسین المعدل

ـــــم  .13 ـــــي  22-06قـــــانون رق ـــــتمم  20/12/2006مـــــؤرخ ف ـــــمیعـــــدل وی   155-66األمـــــر رق

جریــدة رســمیة  م، الــذي یتضــمن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة،08/06/1966المــؤرخ فــي 

  .2006دیسمبر  24المؤرخة في  ،84عدد
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 156-66األمـــــر رقـــــمیعـــــدل ویــــتمم  20/12/2006مــــؤرخ فـــــي  23-06القــــانون رقـــــم  .14

 84م، الــذي یتضــمن قــانون العقوبــات، جریــدة رســمیة عــدد 08/06/1966المــؤرخ فــي 

  .24/12/2006مؤرخة في 

المتعلــق بقــانون اإلجــراءات المدنیــة  2008فیفــري  25المــؤرخ فــي  09-08قــانون رقــم  .15

  .23/04/2008، مؤرخة في 21واإلداریة، جریدة رسمیة عدد 

 156-66یعــــدل ویــــتمم األمــــر رقــــم 25/02/2009المــــؤرخ فــــي  01-09القــــانون رقــــم  .16

 15جریـــدة رســـمیة عـــدد م، الـــذي یتضـــمن قـــانون العقوبـــات،08/06/1966المـــؤرخ فـــي 

  .08/03/2009مؤرخة 

 156-66، یعـــدل ویـــتمم األمـــر رقـــم04/02/2014المـــؤرخ فـــي  01-14القـــانون رقـــم  .17

لجزائــري ، جریــدة رســمیة م، الــذي یتضــمن قــانون العقوبــات ا08/06/1966المــؤرخ فــي 

  .16/02/2014، مؤرخة في 07عدد 

، یتعلــــق بحمایــــة األطفــــال، جریــــدة 2015یولیــــو  15المــــؤرخ فــــي  12-15قــــانون رقــــم  .18

  .2015یولیو سنة  19المؤرخة في  ،39رسمیة عدد 

المتضــــمن قــــانون المالیــــة لســــنة  2017دیســــمبر  27المــــؤرخ فــــي  11-17قــــانون رقــــم  .19

  .2017دیسمبر  28المؤرخة في  ،76، جریدة رسمیة عدد 2018

، یحــدد القواعــد المطبقــة فــي مجــال 2018یونیــو  10المــؤرخ فــي  10-18رقــمالقــانون   .20

  .2018یونیو 13، مؤرخة في 35،  جریدة رسمیة عدد التمهین

المتعلـق بالصــحة، جریـدة رســمیة   2018یولیـو ســنة  2المـؤرخ فــي  11-18قـانون رقــم  .21

  .2018یولیو  29المؤرخة في  ،46عدد 

  :األوامر-2

یتضــمن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة  1966یونیــو   8المــؤرخ فــي  155-66رقــم األمــر  .1

  .1966یونیو 10، المؤرخة في 48جریدة رسمیة عدد 

یتضــمن قــانون العقوبــات الجزائــري  ،1966/ 08/06، المــؤرخ فــي 156-66األمــر رقــم .2

 .1966یولیو 11، مؤرخة في 49جریدة رسمیة عدد 
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-66 ، یتضمن تتمـیم وتعـدیل األمـر1969سبتمبر  16المؤرخ في  73-69األمر رقم  .3

الجزائیـة، جریــدة رســمیة  اإلجــراءاتن قـانون متضــالم 1966یونیـو   8المـؤرخ فــي  155

 .1969سبتمبر 19المؤرخة في  ،80عدد 

جریـــدة رســـمیة ، المتضـــمن القـــانون المـــدني 26/09/1975المـــؤرخ فـــي  58-75األمـــر  .4

  30/09/1975، مؤرخة في 78عدد

یحــدد المــدة القانونیــة للعمــل، جریــدة  1997ینــایر  11المــؤرخ فــي  03-97األمــر  رقــم  .5

  ، 1997ینایر  12، مؤرخة في 3رسمیة عدد 

، المتضـمن قـانون المالیـة التكمیلـي 2015یولیـو سـنة  23الموافـق  01-15مر  رقـم األ .6

  .2015یولیو  23، المؤرخة في 40، جریدة رسمیة عدد2015لسنة 

 155-66، یعــــدل ویــــتمم األمــــر رقــــم2015یولیــــو 23مــــؤرخ فــــي  02-15رقــــم  األمــــر .7

م، الـذي یتضـمن قـانون اإلجـراءات الجزائیـة، جریـدة الرسـمیة 08/06/1966المؤرخ فـي 

  .2015یولیو  23، الصادرة بتاریخ 40عدد

  :المراسیم -3

، یتضــمن المصــادقة مــع 19/12/1992المــؤرخ فــي  461-92رئاســي رقــم المرســوم ال .1

یحات التفســـیریة علـــى اتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل التـــي وافقـــت علیهـــا الجمعیـــة العامـــة التصـــر 

ـــــــاریخ لأل ـــــــوفمیر20مـــــــم المتحـــــــدة بت ـــــــدة رســـــــمیة عـــــــدد 1989ن ـــــــي   91، جری مؤرخـــــــة ف

23/12/1992. 

، المتضــمن المصــادقة 28/11/2000المــؤرخ فــي  387-2000المرســوم الرئاســي رقــم  .2

شـكال عمـل األطفـال واإلجـراءات الفوریـة المتعلقة بحظر أسـوء أ 182على اإلتفاقیة رقم 

، مؤرخــــة فــــي 73، جریــــدة رســــمیة عــــدد 190للقضــــاء علیهــــا المكملــــة بالتوصــــیة رقــــم 

03/12/2000.  

المتضمن مصـادقة الجزائـر  2003یولیو  8الموافق ل  242-03المرسوم الرئاسي رقم  .3

  1990یـــودیس بابـــا فـــي یولأعلـــى المیثـــاق اإلفریقـــي لحقـــوق الطفـــل ورفاهیتـــه المعتمـــد بـــ

  . 2003یولیو 9، المؤرخة في 41جریدة رسمیة  عدد 
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بروتوكـول المصـادق علـى  09/11/2003المـؤرخ فـي  417-03المرسوم الرئاسي رقم  .4

منع وقمع اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال المكمـل إلتفاقیـة األمـم المتحـدة 

، مؤرخـــــة فـــــي 69جریـــــدة رســـــمیة عـــــدد  لمكافحـــــة الجریمـــــة المنظمـــــة عبـــــر الوطنیـــــة، 

12/11/2003.  

، یتعلـق بتـدابیر الحمایـة مـن 11/04/2005مؤرخ فـي  117-05رئاسي رقم المرسوم ال .5

  .13/04/2005، مؤرخة في 27اإلشعاعات المؤینة، جریدة رسمیة عدد

، المتضـمن التصـدیق علـى 02/09/2006المؤرخ في  229-06المرسوم الرئاسي رقم  .6

 واســـتغاللتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن بیـــع األطفـــال تیـــاري الملحـــق بإخالبروتوكـــول  اإل

جریــدة  25/05/2000األطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحیــة المعتمــد  بنیویــورك فــي 

  .06/09/2006، مؤرخة في 55رسمیة عدد 

، المتضـمن التصـدیق علـى 02/09/2006المؤرخ في  300-06المرسوم الرئاسي رقم  .7

شــــتراك األطفــــال فــــي المنازعــــات اوق الطفــــل بشــــأن البروتوكــــول اإلختیــــاري إلتفاقیــــة حقــــ

مؤرخـــة فـــي  55، جریــدة رســـمیة عــدد 2000مـــایو  25المســلحة المعتمـــد بنیویــورك فـــي 

06/09/2006.  

ـــم  .8 ـــة  26/09/2016المـــؤرخ فـــي  249-16المرســـوم الرئاســـي رق المتضـــمن إنشـــاء لجن

مؤرخـة فـي  ،57الوطنیة للوقایة من االتجار باألشخاص  ومكافحتـه، جریـدة رسـمیة عـدد

28/09/2016.  

، المتضـمن المصـادقة علـى اإلتفاقیـة 3/09/1983المـؤرخ فـي  518-83المرسوم رقـم  .9

مؤرخـة فـي  37المتعلقـة بالسـن األدنـى للقبـول فـي العمـل، جریـدة رسـمیة عـدد  138رقم 

06/09/1983.  

المتعلــق بالنظــام  1990ســبتمبر ســنة  29المــؤرخ فــي  290-90تنفیــذي رقــم الالمرســوم  .10

مؤرخـة  ،42اص بعالقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات، الجریدة الرسـمیة عـددالخ

  .03/10/1990في 

، یتعلــــق بالقواعــــد العامــــة 19/01/1991المــــؤرخ فــــي  05-91المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  .11

ــــى حفــــظ الصــــحة واألمــــن فــــي  ــــة التــــي تطبــــق عل ــــدة رســــمیة  أللحمای مــــاكن العمــــل، جری

  . 23/01/1991، مؤرخة في 04عدد
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المتعلـــق بتنظـــیم طـــب  1993مـــاي  15المـــؤرخ فـــي  120-93رســـوم التنفیـــذي رقـــم الم .12

  .19/05/1993، مؤرخة في 33العمل، جریدة الرسمیة  عدد

، یحــدد قائمــة الــدفاتر والســجالت الخاصــة التــي یلــزم بهــا 98-96تنفیــذي رقــم المرســوم ال .13

ؤرخــة ، م17، جریــدة رســمیة عــدد 06/03/1996المســتخدمون ومحتواهــا، المــؤرخ فــي 

  .1996مارس 13في 

یحــدد تشــكیل المجلــس  1996یونیــو  05المــؤرخ فــي  209-96المرســوم التنفیــذي رقــم  .14

 الـــوطني للوقایـــة الصـــحیة واألمـــن فـــي وســـط العمـــل و تنظیمـــه وســـیره، الجریـــدة الرســـمیة

  .09/06/1996مؤرخة في  ،35عدد

جـان المتسـاویة المتعلـق بالل 2005ینایر  08المؤرخ في  09-05المرسوم التنفیذي رقم  .15

مؤرخــــة فــــي  ،04األعضــــاء ومنــــدوبي الوقایــــة الصــــحیة واألمــــن، الجریــــدة الرســــمیة عــــدد

09/01/2005.  

المتعلـق بصـالحیات لجنـة  2005ینـایر  08المـؤرخ فـي  10-05المرسوم التنفیذي رقم  .16

ــــدة  ــــة  الصــــحیة واألمــــن وتشــــكیلها وتنظیمهــــا وســــیرها، الجری ــــین المؤسســــات للوقای مــــا ب

   09/01/2005مؤرخة في  04الرسمیة ، عدد

المتعلـــق بشـــروط إنشـــاء  2005ینـــایر  08المـــؤرخ فـــي  11-05المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  .17

مصــلحة الوقایــة الصــحیة واألمــن فــي وســط العمــل وتنظیمهــا وســیرها وكــذا صــالحیاتها 

  .09/01/2005، مؤرخة في 04جریدة رسمیة، عدد

ة العلیـا للقضـاء وكیفیـات سـیرها المحـدد لتنظـیم المدرسـ 159-16المرسوم التنفیذي رقـم  .18

ـــدة  وشـــروط االلتحـــاق بهـــا ونظـــام الدراســـة فیهـــا وحقـــوق الطلبـــة القضـــاة وواجبـــاتهم، جری

  .2016یونیو  05المؤرخة في  ،33رسمیة عدد 

المحـــــدد لشـــــروط  2016دیســـــمبر  19المـــــؤرخ فـــــي  334-16تنفیـــــذي رقـــــم المرســـــوم ال .19

 قیـــــة الطفولـــــة، الجریـــــدة الرســـــمیةوكیفیـــــات تنظـــــیم و ســـــیر الهیئـــــة الوطنیـــــة لحمایـــــة وتر 

 .2016دیسمبر 21المؤرخة في  ،75عددال للجمهوریة الجزائریة،
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  :القررات-4

یحـدد قائمـة األشـغال التـي یكـون العمـال  1997یونیـو  09قرار وزراي مشترك مؤرخ فـي   .1

نــــوفمبر  12، مؤرخــــة فـــي 75فیهـــا معرضـــین بشــــدة ألخطـــار مهنیـــة، جریــــدة رســـمیة عـــدد

1997.  

  :المصري شریعالت-)ب

 3، الجریـــدة الرســـمیة، العـــدد 2014 دســـتور جمهوریـــة مصـــر العربیـــة المعـــدل فـــي ســـنة -1

  .2014ینایر  18في ) أ(مكرر

   .قوانینال-1

، المتضـمن قـانون العقوبــات 1937یولیـو   31المـؤرخ فــي  1937لسـنة  58قـانون رقـم  .1

  .71، العدد 05/08/1937المصري ، الوقائع المصریة، المؤرخة في 

المتضــمن قــانون اإلجــراءات الجنائیــة المصــري، الوقــائع  1950لســنة  150نون  رقــم قــا .2

  .90، العدد 15/10/1951المصریة، المؤرخة في 

المتعلــق مكافحــة المخــدرات  وتنظــیم إســتعمالها واإلتجــار  1960لســنة  182قــانون رقــم  .3

  .1960جوان 13مؤرخة في  ،131فیها، جریدة رسمیة مصریة عدد 

 ، المتعلــــق بمكافحــــة الــــدعارة14/03/1961المــــؤرخ فــــي  1961لســــنة  10قــــانون رقــــم  .4

 .62العدد المصریة الجریدة الرسمیة 

و التحكــیم فــي المــواد  واإلثبــاتالمرافعــات المتضــمن قــانون  1968لســنة  13رقــم قــانون  .5

مــایو ســنة  9 فــي المصــریة المؤرخــة الجریــدة الرســمیةالمعــدل والمــتمم،  المدنیــة والتجاریــة

 .19عدد ال ، 1968

بإصــدار قــانون الطفــل المعــدل والمــتمم ، الجریــدة الرســمیة  1996لســنة  12القــانون رقــم  .6

  .1996مارس28الصادر في ) تابع(13العدد 

مؤرخـة فـي  ،مكـرر 14جریدة رسمیة عدد  ،2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  .7

07/04/2003.  
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م زرع األعضــــاء بشــــان تنظــــی 05/03/2010مــــؤرخ فــــي  2010لســــنة  05قــــانون رقــــم  .8

  .06/03/2010مؤرخ في   ،)مكرر(9البشریة، الجریدة الرسمیة المصریة العدد 

بشـان مكافحـة اإلتجـار بالبشـر، جریـدة رسـمیة مصـریة عـدد  2010لسنة  64قانون رقم  .9

  .09/05/2010، المؤرخ في )مكرر(18

  :القرارات-2

ـــة رقـــم  .1 ـــس القـــومي بشـــأن  1988جـــانفي  24المـــؤرخ فـــي  54قـــرار رئـــیس الجمهوری المجل

المعـدل  1988فیفـري  04، المؤرخـة فـي 5للطفولة واألمومة، جریدة رسـمیة مصـریة عـدد 

یولیــو  17المؤرخــة فــي  28، جریــدة رســمیة مصــریة عــدد 1989لســنة  273بــالقرار رقــم  

1989. 

المتعلــق  21/07/2010المـؤرخ فـي  2010لسـنة  2075قـرار رئـیس مجلـس الـوزراء رقـم  .2

 29، جریــدة رســمیة عــدد 1996لســنة  12تنفیذیــة لقــانون الطفــل  رقــم بإصــدار الالئحــة ال

 .22/07/2010الصادر في  ،)أ(تابع 

بشـأن  2010 دیسمبر 08المؤرخ في  2010 لسنة 3093قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  .3

الوقـائع ل ــــــتشكیل المجلس االستشـاري األعلـى للسـالمة والصـحة المهنیـة وتـامین بیئـة العم

  .2010دیسمبر  15، المؤرخة في 528لعددالمصریة ا

المتعلق بقواعد التَّكلیف بتفتیش أماكن العمل لیًال وفـي غیـر  2003لسنة  111القرار رقم  .4

 .2003یولیو  19، المؤرخة في 161، الوقائع المصریة العدد  أوقات العمل الرسمیة

نظــام تشــغیل ، یحــدد  2003جــوان 30،المــؤرخ فــي 2003لســنة  118القــرار الــوزاري رقــم  .5

األطفـــال والظـــروف والشـــروط واألحـــوال التـــي یـــتم فیهـــا التشـــغیل وكـــذلك األعمـــال والمهـــن 

والصـــناعات التـــي یحظـــر تشـــغیلهم فیهـــا وفقـــًا لمراحـــل الســـن المختلفـــة، الوقـــائع المصـــریة  

 .161، العدد 19/07/2003مؤرخة في 

در عـــن وزیـــر الصـــا، 30/06/2003المـــؤرخ فـــي  2003لســـنة  114القـــرار الـــوزاري رقـــم  .6

واإلجراءات الخاصة بالبحوث والدراسات في مجال القوى العاملة والهجرة المتعلق بالقواعد 

المؤرخــة فــي  161الســالمة والصــحة المهنیــة وتــأمین بیئــة العمــل، الوقــائع المصــریة العــدد 

19/07/2003. 
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ن بتطبیـــق أحكـــام قـــانو  لجهـــات اإلداریـــة المختصـــةلحـــدد الم 2003لســـنة  116قـــرار رقـــم  .7

، المؤرخـــــــــــة فـــــــــــي 161الوقـــــــــــائع المصـــــــــــریة العـــــــــــدد  ،2003لســـــــــــنة  12العمـــــــــــل رقـــــــــــم 

19/07/2003.  

، الصـــادر عـــن وزارة 19/07/2003المـــؤرخ فـــي  2003لســـنة  134القـــرار الـــوزاري رقـــم  .8

التـي تلتـزم بإنشـاء أجهـزة وظیفیـة ولجـان السـالمة  للمنشـآتالقوى العاملـة والهجـرة  المحـدد 

العمل والجهات  التـي تتـولى التـدریب والقواعـد التـي تتبـع فـي  والصحة المهنیة وتأمین بیئة

 .02/08/2003المؤرخة في ) تابع(172الوقائع المصریة ، العدد هذا الشأن، 

بتحدیــد المتعلــق  القــوى العاملــة و الهجــرة یــروز الصــادر عــن  2003لســنة  134قــرار رقــم  .9

وتـأمین بیئـة  الصـحة المهنیـة المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظیفیة و لجـان للسـالمة و

الوقـائع المصـریة ، العمل والجهات التي تتولى التدریب و القواعد التي تتبع فـي هـذا الشـأن

  .20/08/2003في  ، المؤرخة 172العدد 

الصـادر عـن وزیـر  11/08/2003المـؤرخ فـي  2003لسـنة  152القرار الـوزاري رقـم  .10

اصــــات ونظــــام عمــــل اللجــــان االستشــــاریة القــــوى العاملــــة والهجــــرة المتعلــــق بتحدیــــد اختص

الوقــائع المصـریة المؤرخـة فــي للسـالمة والصـحة المهنیـة وتــأمین بیئـة العمـل بالمحافظـات، 

19/08/2003. 
الصـادر عـن وزیـر القـوى العاملـة والهجـرة، بشـأن الكشـف  2003لسـنة  153قرار رقـم  .11

 187العـدد  ،المصـریة الطبي على العامل قبل االلتحاق بالعمل وكشف القـدرات، الوقـائع 

 .2003-8-19في المؤرخة 
زیـــر القــوى العاملــة والهجـــرة  بشــأن تنظـــیم و الصــادر عــن  2003لســـنة 180قــرار رقــم  .12

 .27/9/2003في  ة، المؤرخ220الرعایة الطبیة، الوقائع المصریة  العدد 

  .واإلقلیمیةالوثائق واالتفاقیات الدولیة : سابعاً 

  :اإلتفاقیات الدولیة  - أ

 .1959ق الطفلإعالن حقو  .1

  .1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة .2

  .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  .3
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 .1926إتفاقیة الخاصة بالرق  لسنة   .4

  .المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي 1930لسنة  29إتفاقیة رقم  .5

  .1949ستغالل دعارة الغیر إتفاقیة حظر اإلتجار باألشخاص وإ  .6

اإلتفاقیــة التكمیلیــة إللغــاء الــرق واإلتجــار بــالرقیق واألنظمــة والممارســات المشــابهة للــرق  .7

  . 1956لسنة 

  .الخاصة بإلغاء العمل الجبري 1957لسنة  105إتفاقیة رقم  .8

  .1989تفاقیة حقوق الطفل إ .9

تـــي یجـــوز فیهـــا تشـــغیل المتعلقـــة بالحـــد األدنـــى للســـن  ال 1919لســـنة  05اإلتفاقیـــة رقـــم  .10

  .األحداث في األعمال الصناعیة

  .المتعلقة بعمل األحداث لیًال في الصناعة 1919لسنة  06اإلتفاقیة رقم  .11

بشــأن تحدیــد الحــد األدنــى للســن التــي یجــوز فیهــا تشــغیل األحــداث فــي  07إتفاقیــة رقــم  .12

  . 1920العمل البحري 

ـــة رقـــم .13 ـــة الحـــد 1921لســـنة  10اإلتفاقی ـــى للســـن التـــي یجـــوز فیهـــا  الخاصـــة بإتفاقی األدن

  .إستخدام األحداث في الزراعة

ــــى للســــن التــــي یجــــوز فیهــــا تشــــغیل 1921لســــنة  15اإلتفاقیــــة رقــــم  .14 ــــد األدن بشــــأن تحدی

 . األحداث وقادین أو مساعدي وقادین

بشــــأن الفحــــص الطبــــي اإلجبــــاري لألطفــــال واألحــــداث  1921لســــنة 16اإلتفاقیــــة رقــــم  .15

  .المستخدمین على ظهر السفن

  .بشأن إستخدام  األحداث في األعمال غیر الصناعیة 1932لسنة  33تفاقیة رقم إ .16

بشـــأن تحدیـــد الحـــد األدنـــى لســن تشـــغیل األحـــداث فـــي العمـــل البحـــري  58اإلتفاقیــة رقـــم  .17

  . 1936لسنة 

المتعلقة بشأن الحد األدنى للسن التـي یجـوز فیهـا تشـغیل  1937لسنة  59اإلتفاقیة رقم  .18

 .لصناعیةاألحداث في األعمال ا

المتعلقــة بشــأن ســن  إســتخدام األحــداث فــي األعمــال غیــر  1937لســنة  60إتفاقیــة رقــم  .19

  .الصناعیة
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والمتعلقـــــة بـــــالفحص الطبـــــي لتقریـــــر لیاقـــــة األحـــــداث  1946لســـــنة   77اإلتفاقیـــــة رقـــــم  .20

  .والشباب للعمل في الصناعة

واألحــــداث المتعلقــــة بــــالفحص الطبــــي للیاقــــة األطفــــال  1946لســــنة   78اإلتفاقیــــة رقــــم  .21

 .لإلستخدام في المهن غیر الصناعیة

المتعلقة بتقییـد العمـل اللیلـي لألطفـال واألحـداث فـي المهـن  1946لسنة  79إتفاقیة رقم  .22

  .غیر الصناعیة

 .المتعلقة بشأن عمل األحداث لیًال في الصناعة 1948لسنة  90اإلتفاقیة رقم  .23

ى لســـن إســـتخدام الصـــیادین بشـــأن تحدیـــد الحـــد األدنـــ 1959لســـنة  112اإلتفاقیـــة رقـــم  .24

  .األسماك

  .بشأن تحدید الفحص الطبي لصیادي األسماك 1959لسنة  113اإلتفاقیة رقم  .25

المتعلقة بشأن الحد األدنى لسن اإلستخدام تحـت سـطح  1965لسنة  123اإلتفاقیة رقم  .26

  .األرض في المناجم

لضــــمان المتعلقــــة بشــــأن الفحــــص الطبــــي لألحــــداث  1965لســــنة  124اإلتفاقیــــة رقــــم   .27

  .لیاقتهم لإلستخدام في المناجم تحت  سطح األرض

  .بشأن الحد األدنى لسن اإلستخدام 1973لسنة  138إتفاقیة رقم  .28
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  :الملخص

حمایــة الطفــل مــن اإلســتغالل  1989مــن الحقــوق التــي أقرتهــا إتفاقیــة حقــوق الطفــل لســنة 

اإلقتصـادي ومــن مزاولــة أي عمــل یـرجح أن یشــكل خطــرًا علــى حالـة الطفــل الصــحیة والنفســیة 

 1999لســنة  182دولیــة عبــر إتفاقیــة رقــم واألخالقیــة والتعلیمیــة، لــذا بــادرت  منظمــة العمــل ال

فـــي تصـــنیف األعمـــال التـــي یحظـــر علـــى الطفـــل مزاولتهـــا، خاصـــة أنهـــا تشـــكل جـــرائم إنســـانیة 

كانــــت قــــد تطرقــــت إلیهــــا اإلتفاقیــــات الدولیــــة كــــالرق والممارســــات الشــــبیهة بــــه قــــدیمًا وحــــدیثًا، 

مســـلحة وأعمـــال البغـــاء واإلتجـــار بالبشـــر وبیـــع األطفـــال، وٕاســـتغالل األطفـــال فـــي النزاعـــات ال

  .والدعارة والمواد اإلباحیة

وعلیه جاء مضـمون هـذه الرسـالة فـي محاكـاة هـذه اإلتفاقیـات الدولیـة مـع التشـریع الجزائـري 

والمقــــارن مـــــن خـــــالل الوقــــوف علـــــى الحمایـــــة الجنائیــــة للطفـــــل مـــــن كافــــة صـــــور اإلســـــتغالل 

ات هذه الحمایة الموضـوعیة اإلقتصادي بمفهومه المطلق والواسع، وكیف بسطت هذه التشریع

 .واإلجرائیة عبر قانون الطفل وقانون العمل والقانون الجنائي

  :الكلمات المفتاحیة 

 الطفــــل، اإلســــتغالل اإلقتصــــادي، الحمایــــة الجنائیــــة، بیــــع األطفــــال،  بیــــع األعضــــاء البشــــریة

  .تشغیل األطفال، التسول

Abstract : 

Some of the rights recognized by the Convention issued in 1989 are the rights to 
protect the child from economic exploitation and from performing any work that 
is likely to pose a threat to children's health and psychological conditions and 
moral education, so the International Labor Organization initiated through the 
Convention No 182 of 1999 the classification of labors prohibited to be done by 
children. This Convention prohibited children from doing any activities 
considered humanitarian crimes as slavery, human trafficking and sale of 
children. Among these prohibitive activities also are the participation of children 
in armed conflicts, the practice of prostitution and pornography.  

Thus the substance of this thesis is to make simulation of these international 
conventions with Algerian legislation by standing on the criminal protection of 
children from all forms of economic exploitation, and how this legislation 
streamlined the substantive and procedural protection through the Child Labor 
Act and Criminal Law.  
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Résumé : 

 Les droits reconnus par la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 
pour protéger l’enfant contre l’exploitation économique et tout travail qui est 
susceptible de constituer une menace pour la santé des enfants et la condition 
psychologique et éducation morale, donc l’Organisation International du Travail 
initiée par la Convention N° 182 de 1999 relatif à la classification d’affaires 
Interdit de journalisme de l’enfant, notamment comme crimes humanitaires ont 
été adressés par les conventions internationales, comme l’esclavage et de 
pratiques esclavagistes, anciens et nouveaux, de traite des êtres humains et de 
vente d’enfants, exploitation des enfants dans les conflits armés et les actes de 
prostitution, la prostitution et la pornographie. Ainsi vint la substance de cette 
thèse sur la simulation de ces conventions internationales avec la législation 
algérienne et comparative par debout sur la protection pénale des enfants contre 
toutes les formes d’exploitation économique et compris, et comment cette 
législation simplifiée de la protection de fond et de procédure par le biais de la 
loi sur les enfants Droit du travail et droit pénal.  

 Mots-clés : enfants, exploitation économique, protection, vente d’enfants, la 
vente d’organes humains, la mendicité. 
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