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منننن أصننند صنننور اتسنننترضل التننني  تعنننرا لسنننا الطعنننف العمنننف القسنننر  أو العمنننف  ننني 
طعال منن الصناعة أو اتسترضل الجنسي أو اتسترضل  ي التسول،  يعد التسول باأل

،  لننننذا حننننذ  األولنننن الصننننور التنننني تصننننكف  نننني جوصرصننننا لسننننترضت  ل تصنننناديا  بالدرجننننة 
، لنذا األطعنالبالتصريعات الدولية والوطنية تجريم التسول سنيما لذا منا أ تنرن بغسنترضل 

حاولنا  ي صذه الدراسة تب ن مو ف التصريعات منن صنذه الجريمنة وو عننا بالتحد ند ع ن  
 .   نموذجا   ي ذلكمو ف المصرع الجزائر 

 طعف الصارع. ،التسول ،ات تصاد  ،اتسترضل ،الطعف الكلمات المفتاحية:
Abstract 

Exploitation of children in begging is one of the most 

exploitative methods of child abuse, begging children it is from 

images economic exploitation in the first place. Therefore, 

international and national legislations criminalize begging, 

especially if accompanied by the exploitation of children, So we 

tried in this study to determine the opinion of the legislation of 

this crime and we specifically identified the opinion of the 

Algerian legislator as a model. 
Key Words:  Child, exploitation, economic, begging, Child 

Street 

mailto:othmaniabdelkader14@gmail.com
mailto:othmaniabdelkader14@gmail.com
mailto:Benomeur2000@yahoo.fr
mailto:Benomeur2000@yahoo.fr


ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

81 قم العدد التسلسلير  9182السنة  18:عددال 88:مجلدال 

 

185 

 

 
 ة: ـــــــمقدم

نما لكتعت ببيان حاتته  لخت عت التصريعات الجنائية المقارنة  ي تعريعسا ل تسول وا 
والظروف المصددة مبررة ذلك، أن التسول ظاصرة اجتماعية تتعدد أسبابسا ومظاصرصا، 

ه صأنه صأن نوالمصرع الجزائر  من ب ن صذه التصريعات التي لم تعرف التسول  ي تقن 
كتع  بتحد د حالة التسول والعقوبة المقررةصذه التصري  .1عات وا 

غسترضل األطعال  ي التسول وذلك عن طريق تركسم  ي األماكن العامة والقيام  
لباسسم مضبس تث ر الصعقة  تأخذه وما جمعوصم من تبرعات بتقطيع أطرا سم وا 

من وسائ ه  سترضت  صريحا  لجني األموال و وس  ةليعد   ،2العصابات التي أحضرتسم
تسول ال ويعدالدن ئة بحث ا  ي الوصول السريع لل    ب المرء وت   ن لحساسه وصعوره، 

عن ت لتعا ية األمم المتحدة بصأن ، و د 3الصوارع أطعالالتي يقوم بسا  األصياءمن 
ع   ضرورة حماية الطعف من صت  أنواع اإلسترضل  م9191حقوق الطعف لسنة 

، ومن أبرز صور اتسترضل التي  د 4ل تصاديا  أو جنسيا   سواء كان صذا اتسترضل
لقسر  أو العمف  ي الصناعة أو اتسترضل  الجنسي ا تعرا لسا الطعف وصي العمف 
 . 5 غيار بصر ...قطع أو التسول أو لستخدام األطعال ك

ولما كان التسول ظاصرة لجتماعية عر تسا مخت ف المجتمعات ع   حٍد سواء، 
متخذ ن  ي ذلك من  األ رادسبابه ومظاصره،  أصبح التسول مسنة يمارسسا  تتعددت أ

رتبط تسول  األطعال ئة  بأطعال الصوارع  حسب تعريف  األطعالوس  ة لذلك، وا 
الذ ن  األطعال:  ئة 6الصوارع التي  سمتسم ال   ئت ن ألطعالمنظمة ال ونيسف 

الذ ن يعيصون ع    األطعالة يعيصون  ي الصارع ع   وجه الدوام واتستمرارية و ئ
 الصارع بممارستسم لمسن صامصية، ولكنسم  ي لتصال مع أسرصم  جمعسم مسكن واحد،

  ن يمارسون التسول  ي الصارع،تك تا العئ لت
و د كصعت عدة حاتت لعدد من المتسول ن بوتية الجزائر  يام بعا المتسول ن 

منسم  أخر  حسب تصريح حاتت ألجف ج ب لستعطاف الناس، و  أطعالسمبغسترضل 
الحد ثة  األنماط. ويعد التسول من 7من  ج ب أبناء الج ران واألصد اء لنعس الررا
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التي ظسرت بظسور التكنولوجيا  أصبح مجال التسول يسترف   األطعال ي لسترضل 
بمقابف ماد  أو عن طريق  األطعالمن طرف عصابات سرية لما بالتعا د مع أسر 

،وما  8الرضع وترب تسم  ي أماكن خاصة لتصر  سم  يما بعد بالتسول األطعالخطف 
بالتسبب  ي لعا ة أطعالسم كعتق الع ن أو بتر  األسر ند  له الجب ن صو  يام بعا 

الرج  ن أو ال د ن  صد تحق ق عوائد مالية كب رة و د يقوم بسذا العمف المنظمات 
 . 9كذلك

قانون  قد صم سا المصرع الجزائر   ي  انون ولما كان التسول جريمة يعا ب ع  سا ال
المتع ق بحماية الطعف  ي  1191 ول و  91المؤرخ  ي  91-91حماية الطعف ر م 

المادة الثانية عند تعريعه ل طعف  ي خطر: وأصار لل  الحاتت التي تعرا الطعف 
 .ل خطر ومنسا:" التسول بالطعف أو تعريضه ل تسول"

كام ة الذ  يعد ضحية  99لدراسة الذ  لم  تجاوز سن  ي موضوع ا معنيوالطعف ال
سترضل دون التطرق ل طعف الذ  يمارس صذا التسول من ت قاء نعسه وصو  ي إللسذا ا
 ةدراسصذه الخضل كذلك يعد ضحية ل ظروف التي أغرمته ل تسول، ومن  األصف

  ي  التسول،سترضل  األطعال لوصي   ةحاول التطرق لنظرة رجال القانون لسذه األأس
مو ف بعا نظرة اإلسضم و التطرق لو  ،تس يط الضوء ع   صذه الظاصرةخضل  من

و ق اإلصكالية اآلتية: ك ف  يالتي ستصكف محاور بحثالتصريعات الدولية والوطنية 
التسول؟ وما صي لسترضل األطعال  ي  لل  جريمةنظر المصرع الجزائر   واألجنبي  

 ؟صانتصار ل ل حد منالمتخذة  اإلجراءات
المقارن صما المنسج ع   منسج ن  يعتمد  ي دراستسأاإلصكالية  هلإلجابة عن صذ    
وذلك ل و وف ع   ما توص ت لل سا التصريعات المقارنة والمصرع  ،التح   يالمنسج و 

 الجزائر  ل حد من صذه الظاصرة و صذا و ق الخطة اآلتية:
  تسول.لالمبحث األول: اإلطار ألمعاصيمي 

 سترضل األطعال  ي التسول. ل مو ف التصريعات  ي مواجسة جريمةلمبحث الثاني: ا
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 لتسول.لاإلطار المفاهيمي  المبحث األول:
) المط ب األول(  و ي اإلصطضح حاول التطرق لل  تعريف التسول  ي ال رةأس

ل    (.نيالثا)المط ب  تعريف لسترضل األطعال  ي التسولوا 
صطالحا   مفهوم التسول لغةالمطلب األول:   .وا 

من  عف تسول  تسول تسوت   سو متسول، ويقال تسول  ضن التسول  ي ال رة      
ستعط ، ط ب العطية و اإلحسان" سم التسول" من مصدر التسول"  10صخذ سأل وا  وا 
لذن  التسول صو ط ب  .11الصحاذة" ويقال كث ر التسول بالمد نة: اإلستعطاء،

 إلحسان من صخص أخر.الصخص العطية وا
" ط ب الصد ة من األ راد  ي الطرق  يعرُف بأنُه  معسوم التسول لصطضحا  أما     

العامة ويعد التسول  ي بعا البضد جنحة يعا ب ع  سا لذا كان المتسول صحيح 
البدن أو لذا صدد المتسول منه أو لذا دخف مسكن دون استئذان، كما يكون التسول 

 .12مؤسسات خ رية" ح ث توجد ا  محظور 
ويعرف المنصاو  المتسول بأنه "من  تكعف الناس لحسانا   يمد كعه يسألسم      

الكعاف من الرزق والعون  ي الطريق العام أو  ي المحضت العمومية"، ويعرف 
السروجي المتسول " الصخص الذ  يحصف ع   المال بر ر عمف يستحقه"، ويض ف 

 ره دون محاولة منه ل حصول غلذ  يقتات من غذاء بأن المتسول أصبه بالطع  ي ا
 .13ع    غذائه بنعسه"

ويعرف كذلك التسول " الو وف  ي الطرق العامة وط ب المساعدة المادية من       
المارة أو من المحال أو األماكن العمومية أو اتدعاء أو التظاصر بأداء الخدمة لر ره 

ف من األعمال التي تتخذ صعارا  إلخعاء التسول أو عرا ألعاب بس وانية أو القيام بعم
وبجوار المساجد والمنازل وكذلك لسترضل اإلصابات  ،أو المب ت  ي الطر ات
ستعمال أ  وس  ة أخر  من وسائف الرش إلكتساب عطف لبالجروح أو العاصات أو 

 .14الجمسور"
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اصر العا ز ويعرف التسول  ي نظر األستاذ عبد العزيز بن لبراصيم  بن ن      
التسول لجرائيا  صو " ط ب المساعدة من اآلخرين، بغستعمال  وسائف مخت عة إلستدرار 

 .15عطعسم و صعقتسم  و ذلك ل حصول  ع   المال أو منععة ع نية"
ويعرف كذلك التسول " صو ط ب الصد ة من األ راد  ي الطرق العامة أو      

اصر أو بأسال ب تتخذ عددا  من الوسائف المساجد أو األماكن العامة لما بأس وب مب
  .16والح ف لخداع المتصد  ن"

مما سبق،  التسول صو: ط ب العطية و اإلحسان وذلك عن طريق ل سام الناس       
بالتمث ف بمظاصر  خداعة لج ب لستعطا سم بأصياء كاإلصابات أو العاصات أو 

ف إلخعاء التسول  كبيع الجروح، أو عن طريق ممارسة ألعاب بس وانية أو أ  عم
الجرائد أو مسح زجاجات السيارات... وصذا لسدف ط ب العطية المادية و د تكون 

 صذه اإلصابات حقيقة أو مصطنعة...
 في التسول: األطفالستغالل إ: تعريف نيالمطلب الثا

ذصب الدكتور  وسف حسن  وسف  ي تعريعه ل تسول  ي لدراجه ل حاتت الستة التي 
 :17صي لألطعالت  تعد لسترض

غ ر  أونق سم داخ يا ، مصطحب ن  أو"أطعال يقوم أ راد من أسرصم بتسع رصم -9
مصطحب ن من  بف صخص بالغ من األسرة، إلسترضلسم  ي التسول بصورة  ومية 

 ومنتظمة وط ية ال وم.
أطعال يقوم أ راد من خارج أسرصم بأخذصم من أسرصم الموجودة منذ زمن،  انونيا  -1
 بصورة غ ر  انونية، إلسترضلسم  ي التسول بصورة  ومية منتظمة وط  ة ال وم. أو
بنات  ي سن الطعولة الصر رة أو  ي سن المراصقة ) تيات(  تسولن  ي الصوارع -3

ويعم ن  ي الدعارة  التسول لما مسنة مصاحبة أو صو غطاء ل دعارة التي  د تدر 
 العتاة. أول متاجرين بالط عة 

صرار السن أ ف من عام أحيانا  الذ ن  تم لستئجارصم من أسرصم بواسطة  لاألطعا-4
أصخاص أخرين لررا لستخدامسم كننن"ادوات مصاحبة ومساعدة" لقيام صؤتء 

 بالتسول. األصخاص
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لعطف  ستدرارا  لأطعال معو ون  تم لستاجرصم بررا لسترضلسم  ي التسول المنظم -1
 نية وخضل  صف الص ف.المحسن  ن خاصة  ي المواسيم الد 

طعال، مياه ألعب  زصور، مناد ف،) الصر رة األصياءأطعال يعم ون  ي بيع -6
وبعضسم يمررون المخدرات، أو يع مون  ي  األرصعةية(  ي الصوارع وع   نمعد

 الدعارة."
لذن الدكتور  وسف حسن  وسف  د أحص  الحاتت الممكنة التي  تعدد   سا  

خارج  آخرينسول سواٌء كان صذا من أسرصم أو من أصخاص لسترضل األطعال  ي الت
األسرة ، و د يصاحب ممارسة التسول أعمال غ ر مصروعة كبيع المخدرات وممارسة 

 أعمال الدعارة.
ح ث عرف الدكتور محمد التدريج  بالطفل المتشرد، الطفل المتسولو د  رتبط لسم 

سنة مسمف من طرف  99ن الطعف المصرد"  طعف الصارع صو كف طعف يقف عمره ع
أبويه أو من كا  ه أو من ول  أمره، لذ تعثر ع يه متسوت  أو  جمع أعقاب السجائر 
أو يقوم ببعا المسمات الصر رة  ي األسواق مثف بيع األكياس البضستيكية وحمف 

 .18الخضروات المتسو  ن أو  مسح األحذية يقضون  ومسم ول  سم  ي الصارع"
مد التدريج  د سو  ب ن الطعف الصارع والطعف المصرد  المصرد صو لذن لن الدكتور مح

مكانه الطبيعي صو الصارع.لذن ما يم ز الطعف المتسول والطعف المصرد صو الصارع 
 الطعف المصرد يقضي ل  ه ونساره  ي الصارع  تخذه مقر ا امة ثابت، ب نما الطعف 

إل أنه يقضي جف و ته  ي الصارع المتسول   ه  ي العادة ب ت به أسرة  نتمي لل سا ا
 لط ب العطية.

للنن  عصننرة التسننول  تابسننبمالنندكتورة  صيعنناء بنننت عبنند الرحمننان صنن سوب  نني  و تننرجح
-4،البطالنة-3،مصنكضت  العمنف-1،اإل تقار لل  الع نم و المعر نة-9: 19وصيأسباب 
ب ئنننننة -9،ر قننننناء السنننننوء-7،الكنننننوارث اتجتماعينننننة-6األخض ننننني الضنننننعف-1،اإلدمنننننان
يعنند السننبب الننرئيس لظنناصرة الننذ   العقننر-91،التنصننئة اتجتماعيننة الخاطئننة-1،ولالتسنن

 التسول.
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 ستغالل األطفال في التسول.إ موقف التشريعات في مواجهة جريمةالمبحث الثاني: 
 ي  األطعالل  مو ف المصرع الدولي والمصر  من لسترضل لحاول التطرق أس 

من التسول)المط ب الثاني(  ةاإلسضمي الصريعة(، ومو ف األولالتسول)المط ب 
 ي التسول نموذجا )المط ب  األطعالسترضل لومو ف المصرع الجزائر  من جريمة 

 الثالث(
 .ستغالل األطفال في التسولموقف التشريع الدولي والمصري من إالمطلب األول: 

كول  ي البروتو من لسترضل األطعال  ي التسول المتجمع الدولي مو ف  ظسر     
 1111الم حق بغتعا ية األمم المتحدة  لمكا حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  لعام 

، 20بال رمو والخاص بمنع  مع ومعا بة اتتجار باألصخاص وبخاصة النساء واألطعال
لن ظاصرة التسول باألطعال صي نت جة مباصرة لجريمة اتتجار بالبصر وصذا ما عر ه 

تجار  بالبصر  ي مادته الثالثة أثناء تحد ده ل مصط حات البروتوكول المتع ق بات
تجار باألصخاص بأنه " تجن د إلالمستخدمة  ي صذا البروتوكول  المقصود  بتعب ر ا

أصخاص أو نق سم أو تنق سم أو ل واءصم أو لستقبالسم بواسطة التسد د بالقوة أو 
حتيال أو الخداع، أو استعمالسا أو غ ر ذلك من أصكال القسر أو اتختطاف أو ات

استرضل الس طة أو استرضل حالة استضعاف أو بغعطاء أو ت قي مبالغ مالية أو 
مزايا لن ف موا قة صخص له سيطرة ع   صخص آخر  لررا اتسترضل،  و يصمف 
اتسترضل كحد أدن   استرضل دعارة الر ر أو وسائف أصكال اتسترضل الجنسي أو 

أو اتستر اق أو الممارسات الصب سة بالرق أو اإلستعباد أو  السخرة أو الخدمة  سرا  
 .21نزع األعضاء"

قد نص القانون المصر  الخاص بقانون ع   ضوء التصريعات المقارنة العربية،  و 
والذ  حصر حاتت  16 ي المادة  9116لسنة  91الطعف المعدل و المتمم  ر م 

الحالة السابعة "...لذا وجد  التي تصكف تعرا الطعف  ي خطر  وذكر منسا  ي
متسوت ، ويعد من أعمال التسول عرا س ع أو خدمات تا سة أو القيام بألعاب 

 .22 بس وانية وغ ر ذلك مما ت يص ح موردا  جديا  ل عيش.."
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لذن  المصرع المصر  لعتبر الطعف متسوت  لذا تعرا ل مارة  ي  ارعة الطريق       
كانت صذه المساعدة مالية أو مادية، أو لذا مارس عمف  واءٌ طالبا  لياصم بالمساعدة، س

كبيع  س ع أو خدمات أو لذا  ام بأعمال كمسح زجاج السيارات عند لصارات المرور، 
أو  يامه ببيع المناد ف الور ية أو  يامه بألعاب بس وانية مثف العاب الس رك نظ ر 

، ولقد ذكر المصرع صذه 23تحصوله  ع   مقابف مالي، ت ك صذه األ عال تعتبر تسو 
الحاتت ع   سب ف المثال ت الحصر ألنه أضاف لل   ائمة صذه األ عال أ  مورد 

     .24ت يص ح مصدرا ل رزق 
لسنة  64و د ذصب المصرع المصر   ي  انون مكا حة  اتتجار بالبصر ر م       
كف من  تعامف بأية  ي المادة الثانية " يعد مرتكبا لجريمة اتتجار بالبصر  1191

صورة  ي صخص طبيعي بما  ي ذلك  البيع أو الصراء أو الوعد بسما أو اتستخدام 
أو النقف أو التس يم أو اإل واء أو اتستقبال أو التس يم سواء  ي داخف البضد أو عبر 
حدودصا الوطنية لذا تم ذلك بواسطة القوة أو العنف أو التسد د بسما أو بواسطة 

أو اتحتيال أو الخداع أو استرضل الس طة أو استرضل حالة الضعف أو اتختطاف 
الحاجة أو الوعد  بغعطاء أو ت قي مبالغ مالية أو مزايا مقابف الحصول ع   موا قة 
صخص ع   اتتجار بصخص آخر له سيطرة ع يه وذلك ك ه لذا كان التعامف  بقصد 

ل  ي أعمال الدعارة وسائر أصكال اتسترضل أيا  كانت صوره بما  ي ذلك  اتسترض
سترضل األطعال  ي ذلك و ي المواد اإلباحية أو السخرة أو ا  اتسترضل الجنسي و 

الخدمة  سرا او اتستر اق أو الممارسات الصب سة  بالرق أو اتستعباد أو التسول أو 
 .25استئصال  األعضاء أو األنسجة البصرية أو جزء منسا"

حد أصكال العمف القسر  أمر أن اتسترضل  ي التسول صو  ر  الدكتور عادل عا
 .26التي تجبر الضحية ع   التسول

الدولي  ي تعريف اتتجار لن من خضل المقاربة ب ن القانون  ن المصر  و      
بالبصر  ي البروتوكول  الم حق بغتعا ية األمم المتحدة  لمكا حة الجريمة المنظمة 

بال رمو والخاص بمنع  مع ومعا بة اتتجار باألصخاص   1111عبر الوطنية  لعام 
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التسول لفئة وبخاصة النساء واألطعال و انون المصر  أنه أضاف مصط ح 
 األعمال االستغالل.

 التسول.من  يةاإلسالمالشريعة موقف : الثانيالمطلب 
لن التسول من الظواصر التي حث د ننا اإلسضمي ع   محاربتسا و التصد  لل سا 
والنعور منسا و د وردت أحاد ث كث رة عن النبي ص   هللا ع يه وس م تتحدث عن 

اس حت  يأتي  وم صذه الظاصرة ، لقوله ص   هللا ع يه وس م" ما  زال الرجف يسأل الن
 .27القيامة و ليس  ي وجسه مزعة لحم"

و وله أيضا  ص   هللا ع يه وس م " من سأل الناس أموالسم تكثر ا  غنما يسأل جمرا  
  28   نتقف أو ليستكثر"

 . 29و وله ص   هللا ع يه وس م" من سأل من غ ر  قر  كأنما يأكف الجمر"
إلستععاف و التععف وع   حب العمف و د حث النبي ص   هللا ع يه وس م ع   ا

ومداومة صذه اآل ة  بالعمف لقوله ص   هللا ع يه وس م عن أبي صريرة رضي هللا عنه 
أن رسول هللا ص   هللا ع يه وس م  ال " والذ  نعسي ب ده ألن يأخذ أحدكم حب ه 

 .30 يحتطب ع   ظسره خ ر له من أن يأتي رجض   يسأله أعطاه أو منعه"
عمر رضي هللا عنسما أن رسول هللا ص   هللا ع يه وس م  ال وصو ع   وعن لبن 

المنبر، وذكر الصد ة و التععف و المسألة، ال د الع يا خ ر من ال د السع    ال د 
 .31الع يا صي المنعقة و السع   صي السائ ة

و د رو  عن النبي ص   هللا ع يه وس م  يما رواه أنس بن مالك  رضي هللا عنه أن 
رجض  من األنصار أت  النبي ص   هللا ع يه وس م يسأله  قال : أما  ي ب تك صيء؟ 
 ال ب   : ح س ن بس بعضه ونبسط بعضه ، و  عب  نصرب  يه من الماء   قال : 
أتني بسما،  ال  أتاه بسما   أخذصما رسول هللا ص   هللا ع يه وس م ب ده و  ال : من 

بدرصم  ال : من  زيد ع   درصم؟ مرت ن أو ثضثا   يصتر  صذ ن؟  ال رجف أنا أخذصما
 ال رجف أنا أخذصما بدرصم ن  أعطاصما لياه و اخذ الدرصم ن، و أعطاصما األنصار  

صتر باآلخر  دوما   أتني به   أتاه به أ قال : لصتر بأحدصما طعاما   انبذه لل  اص ك و 
 ال له : لذصب  غحتطب و بع  صد  يه رسول هللا ص   هللا ع يه وس م عودا  ب ده ثم 
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و ت أرينك خمسة عصرة  وما .  ذصب الرجف يحتطب و  بيع  جاء و  د أصاب عصرة 
دراصم  اصتر  ببعضسا ثوبا  وببعضسا طعاما ،  قال رسول هللا ص   هللا ع يه وس م : 
صذا خ ر لك أن تجئ المسألة نكتة  ي وجسك  وم القيامة، لن المسألة ت تص ح لت 

 .32ة : لذ   قر مد ع أو لذ  غرم معظع أو لذ  دم موجع"لثضث
لذن  الرسول الكريم   د ب ن لنا أن التسول ت يص ح لت لثضثة أسباب وصي: لذ   قر 

 .35وذ  دم موجع 34وذ  غرم معظع 33 مد ع
 ستغالل األطفال في التسولمن جريمة إ موقف المشرع الجزائري : لثالمطلب الثا

 :نموذجا  
المؤرخ  ي  91-91ر م ف المصرع الجزائر  من جريمة التسول  ي القانون جاء مو 

المتع ق بحماية الطعف  ي المادة الثانية عند تعريعه ل طعف  ي  1191 ول و  91
التسول بالطفل أو خطر: وأصار لل  الحاتت التي تعرا الطعف ل خطر و منسا:" 

 . 36"تعريضه للتسول
  ن ل تسول سواء كان التسول بالطعف وصو لسترضله  ي لذن  المصرع  قد جرم كض العع

ط ب استعطاف الناس و حث مصاعرصم ع   تقديم المال ، أو بععف ط ب األطعال  
  المال مباصرة من المارة و صذا بد عسم لل  ذلك العمف.

لل  نص  انون  943و د أحال المصرع  ي  انون حماية الطعف  ي المادة     
" يعا ب ع   الجرائم األخر  الوا عة ع   الطعف  943ت المادة العقوبات  ح ث نص

تسيما اتسترضل الجنسي ل طعف و لستعماله  ي البراء و ي األعمال اإلباحية 
ختطاف الطعف طبقا  ل تصريع السار   تعريضه  للتسول واإلتجار به والتسول به أو وا 

تطرق  ،  قدوبات الجزائر   انون العقأما  ي  المععول وتسيما  انون العقوبات".
المؤرخ  916-66ألمر ر م ل و قا  المصرع الجزائر  لل  حماية األطعال من التسول 

المتع ق بقانون العقوبات المعدل والمتمم  ي الباب األول:  9166 ون و 9 ي 
الجنايات والجنح ضد الصئ العمومي،  ي العصف السادس: الجنايات و الجنح ضد 

 916مكرر و 911و  911قسم الرابع:التسول والتصرد  ي المواد األمن العمومي ، ال
" يعا ب بالحبس من صسر لل  ستة أصسر كف من اعتاد 911ح ث نصت المادة 
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ممارسة التسول  ي أ  مكان كان وذلك رغم وجود وسائف التعيش لديه أو لمكانه 
 الحصول ع  سا بالعمف أو بأية طريقة مصروعة أخر ".

( أصسر لل  سنت ن 16مكرر ع   " يعا ب بالحبس من ستة ) 911ونصت المادة 
تضاعف  سنة أو يعرضه ل تسول.  99( كف من  تسول بقاصر لم يكمف 11)

 العقوبة عندما يكون العاعف احد أصول القاصر أو أ  صخص له س طة ع يه".
( لل  19" يعد مصردا  و يعا ب بالحبس من صسر) 916وكذا نصت المادة     
صسر كف من ليس له محف ل امة ثابت و ت وسائف تعيش وت يمارس عادة ( أ16ستة)

حر ة أو مسنة رغم  درته ع   العمف ويكون  د عجز عن لثبات أنه  دم ط با  ل عمف 
 أو يكون  د ر ا عمض  بأجر عرا ع يه".

لذن  المصرع الجزائر   د تعرا لل  مسألة التسول وجرمسا بعقوبة الحبس من     
( أصسر لألصخاص الذ ن يمارسون  التسول بالرغم من 16لل  ستة)( 19صسر)

  درتسم ع   العيش بأ  وس  ة مصروعة،  تقع صذه الجريمة لتوا ر عناصر اآلتية :
  تمثف  ي اتعتياد: الركن المادي:

 تكرار ممارسة التسول. -
 تو ر وسائف العيش.-
 لمكانية الحصول ع   عمف.-

ف  ي الع م و اإلرادة ويتجسد  ي القصد الجنائي  ي :  تمثالركن المعنوي ب نما 
 ممارسة التسول بالرغم من لدراكه بجرم صذا الععف.

، و 911حسب نص المادة  ( أصسر16( لل   ستة )19الحبس من صسر ) العقوبة:
ستعمال  اصر  ي عم ية التسول أو تعريضه ل تسول وصذا القاصر الذ  لم ل  ي حالة

الحبس من  مكرر 911نص المادة  حسبالعقوبة  تصبح عاما ، 99 تجاوز سن 
و تضاعف العقوبة لذا كان المتسبب  ي التسول  ،(11( أصسر لل  سنت ن )16ستة)

 صو أحد أصول القاصر أو من  تولون رعا ته بأية صعة كانت.
لذن  المصرع الجزائر   د جرم  عف التسول بمجرد التسول وحدد له معا  ر لذلك 

باتعتياد، بالرغم من تو ره ع   وسائف العيش التي ترنيه ع   ط ب كتكرار التسول 
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الحاجة أو مقدرته ع   العمف،  أما بالنسبة ل متصرد  قد حدد له المصرع معا  ر صو 
رغم بالحر ة أو مسنة  ليس لهوسائف تعيش و يمت ك ليس له محف ل امة وت بأن  اآلخر
 ام يكون  د  بط ب العمف أوقدم  د ته أن  ثبت أنت يستطيع درته ع   العمف و من مق

 سذا يعد مصردا   ي نظر المصرع الجزائر  ويحبس  عرا ع يه بر ا عمف بأجر
 .أصسرمن صسر ال  ستة 

التي تؤد  ال  التسول من خضل  األسبابلإلصارة أن المصرع الجزائر   د حارب 
 339لل   331التي تسئ ل طعف التي صنعسا المصرع   ي المواد  لأل عالتجريمه 

 :37( صور  وصي14من  انون العقوبات الجزائر   ي أربعة )
 ترك مقر األسرة. -9
 التخ ي عن الزوجة الحامف. -1
 اإلصمال المعنو  لألوتد. -3
 عدم تسد د النعقة المقررة  ضاء. -4

 الخاتمة:
لن استرضل األطعال  ي التسول ما صي لت نت جة حتمية لبعا الجرائم و أثر من 

أصم صذه الجرائم اتتجار بالبصر، لضا ة لن ظاصرة تسول األطعال صي  آثارصا، و من
ظاصرة اجتماعية لصيقة بأطعال الصوارع ح ث يعد التسول مسنة يقتات منسا صؤتء 
األطعال،  تسول األطعال  د تد عه ظروف اجتماعية أو سياسية أو ا تصادية  ت 

روف الطعف و تجع ه وس  ة دخف ل طعف   سا و د تد عه عصابات لجرامية تسترف ظ
 :إليها المتوصلومن أهم النتائج من وسائ سا اإلجرامية، 

لن المصرع الجزائر  لم  وسع من دائرة أعمال التسول باألطعال ع   غرار  -
المصرع المصر  الذ  حدد أعمال التسول ع   سب ف المثال ت ع   سب ف الحصر 

 تسوت  مستقبض .  وترك المجال معتوحا  لل  أ  عمف ممكن أن يعد
كف طعف متصرد يمكن أن يمارس التسول، لكن الطعف المتسول ليس  -

 بالضرورة أن يكون متصردا .
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لنتصار تسول األجانب  ي الصوارع الجزائرية وع   أبواب المساجد  -
والمحضت والمرا ق العمومية واألسواق من  ئة األطعال والنساء والرجال النازح ن من 

 ريقي خاصة ودولة سورية وصذا ما يطرح لصكالية  انونية.دول الساحف اإل 
I.  لمشرع الجزائري خاصةل المقترحةومن جملة التوصيات: 
ات تداء بالمصرع المصر   ي تحد د األنصطة التي  د تعد صب سة بالتسول  -

أو من  ي حكمه، كبيع المناد ف مثض  وتحد د صذه األ عال ع   سب ف المثال ت 
 الحصر. 

جميع الوسائف المسببة ل تسول باألطعال وخاصة العقر والتسرب مكا حة  -
 المدرسي و البطالة.

 خ ق مراكز ل رعاية اتجتماعية و الصحية و التع يمية ألطعال الصوارع. -
جتماعي ب ن جميع أ راد األسرة لتجنب خروج األطعال لل  إلالتكا ف ا -

 الصارع، خاصة بعد و اة أحد الوالد ن أو ك   سما. 
 صناد ق مالية لتمويف الس ئات المك عة بمكا حة تصرد أطعال الصوارع. خ ق -
 خ ق سياسية جنائية صام ة لمكا حة ظاصرة التسول. -
 حث المجتمع المدني بخطورة الظاصرة و ضرورة التجند لسا. -

 الهوامش والمراجع المعتمدة:
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 لحتراف التسول واليات مكا حته ب ن الصريعة والقانون الجزائر   مسعودة حم د ، (9)
، تخصص صريعة اإلسضمية)مذكرة مقدمة لن ف صسادة الماجست ر  ي الع وم 

-14ص ،1191/1196 "،9معة الجزائر"، جااإلسضميةك ية الع وم  و انون(،
11. 

أحمد بن صالح بن ناصر البرواني، المواجسة الجنائية لجرائم اتتجار بالبصر  (1)
)دراسة  ي القانون العماني والمقارن(، )رسالة الدكتوارة(، ك ية الحقوق، جامعة 

 .13-11،ص 1191القاصرة، 
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األول ، مؤسسة ط بة ناصر عضم، أطعال الصوارع  نب ة   د اتنعجار، الطبعة  (3)
 .93، ص1111ل نصر و التوزيع، القاصرة، 

صريف س د كامف، الحماية الجنائية لألطعال، الطبعة الثانية، دار النسضة  (4)
 .69-61، ص1116العربية، القاصرة، 

 .13-11أحمد بن صالح بن ناصر البرواني، المرجع السابق، ص (1)
دراسة حالة  ع الجزائر ، ي الصار  األطعالزيتوني عائصة بية، عوامف عمالة  (6)

واتجتماعية، جامعة  اصد   اإلنسانيةمج ة الع وم  ببعا أحياء مد نة عناية،
 .419ص ، ،1197،ديسمبر،39مرباح ور  ة، العدد

 .34مسعودة حم د  ، المرجع السابق،ص (7)
عبد الرحمان عس ر ، األنماط التق  دية و المستحدثة لسوء معام ة األطعال،  (9)

عام ة األطعال و استرضلسم غ ر المصروع، مركز الدراسات و أعمال ندوة سوء م
، 1119، ،174البحوث، أكاديمية نا ف العربية ل ع وم األمنية، الرياا ، العدد 

 .39-37ص
 .39ص نعس المرجع، (1)
 19:31 13/11/1197معجم المعاني الجامع معجم عربي عربي  (91)

،comwww.almaany.  
 نعس المرجع. (99)
 ن ناصر العا ز، األبعاد األمنية لظاصرة التسول  ي  لبراصيمعبد العزيز بن  (91)

المجتمع السعود  ) دراسة مسحية بمد نة الرياا(، ) بحث  مقدم استكمات 
لمتط بات الحصول ع   درجة الماجست ر  ي الع وم الصرطية، تخصص 

ية ل ع وم األمنية، ك ية الدراسات التحق ق و البحث الجنائي، جامعة نا ف العرب
 .11،ص 1114الع يا،  سم الع وم الصرطية، الرياا،

 .19-11المرجع ، صنعس  (93)
 .19نعس المرجع ، ص  (94)
 .11المرجع ، ص نعس  (91)

http://www.almaany.com/
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عبد هللا بن مصبب بن عباد  القحطاني، السياسة الجنائية لمكا حة التسول،  (96)
لمتط بات الحصول  دراسة تطبيقية ع   مد نة الرياا، بحث مقدم استكمات  

ع   درجة الماجست ر  ي العدالة الجنائية، تخصص التصريع الجنائي اإلسضمي، 
 سم العدالة الجنائية، معسد الدراسات الع يا، أكاديمية نا ف  العربية ل ع وم 

 .3صن  ص 9411-9419األمنية، الرياا،
دولي وحما تسم  ي القانون ال األطعال وسف حسن  وسف، جريمة لسترضل  (97)

، ص 1193القانونية،القاصرة،  لإلصدارات،المركز القومي  اإلسضميةوالصريعة 
919-911. 

 وزية محمد النجاحي، لكرام حمودة الجند ، األبعاد اتجتماعية لظاصرة  (99)
الح ول و سبف -المصاكف -تصرد األطعال ،خطورة أطعال الصوارع) األسباب

 93،ص1191العضج(، دار الكتاب الحد ث، القاصرة،
صيعاء بنت عبد الرحمان ص سوب، معو ات مكا حة التسول  ي المم كة  (91)

العربية السعودية، )دراسة مطبقة ع   اتحصائ  ن  ي أجسزة مكا حة التسول، 
، أكاديمية 17، العدد 11المج ة العربية ل دراسات األمنية و التدريب، المج د 

 .  91نا ف العربية  ل ع وم األمنية، ص 
منع و  مع اتتجار باألصخاص و خاصة النساء و األطعال بروتوكول  (11)

المكمف تتعا ية األمم المتحدة لمكا حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمد  وم 
، و الذ  صاد ت ع يه 11/11/1113و دخف ح ز التنع ذ  وم  91/99/1111

مؤرخ  ي  497-13الجزائر بتحعظ بموجب المرسوم الرئاسي ر م 
 .91/99/1113المؤرخة  ي  ،61جريدة رسمية ر م  ،11/99/1113

بابكر عبدهللا الص خ، بروتوكول منع و مع ومعا بة اتتجار باألصخاص  (19)
وبخاصة النساء واألطعال المكمف تتعا ية األمم المتحدة لمكا حة الجريمة 

(، الح قة الع مية: مكا حة اتتجار 1111) بال رمو  المنظمة عبر الوطنية
م، متط بات التنع ذ والجسود المبذولة، جامعة نا ف 11/9/1191-19بالبصر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

81 قم العدد التسلسلير  9182السنة  18:عددال 88:مجلدال 

 

199 

 

.    41ص  ،1191 نا ر العربية ل ع وم األمنية، الرياا،
www.repository.nauss.edu.sa 

، بغصدار  انون الطعف المصر  المعدل و 9116لسنة  91 انون ر م  (11)
 .9116مارس19، الصادرة  ي 93المتمم، الجريدة الرسمية ، العدد 

د العتاح ب ومي حجاز ، المعام ة الجنائية واإلجتماعية لألطعال، دراسة عب (13)
متعمقة  ي  انون الطعف المصر  مقارنة بقانون األحداث أإلمارتي، دار العكر 

 11-19ص ،1111الجامعي، اإلسكندرية،
 .11نعس المرجع ،ص  (14)
 64 انون ر م  1191ما و  1مكرر المؤرخة  ي  99الجريدة الرسمية عدد  (11)

، المتع ق بصأن مكا حة اتتجار بالبصر ع   مو ع جمسورية مصر 1191ةلسن
. ع   المو ع            19:31، 13/11/1197العربية، وزارة الخارجية ،

www.mfa.gov.eg 
، 13/11/1197عادل عامر،  انون  جرم استخدام األطعال  ي التسول،  (16)

   www.alshahed-egy.comع   المو ع   19:31
محمد عبد هللا ولد محمدن، ظاصرة التسول و عض تسا بالجريمة من منظور  (17)

م 1117صن،9419لسضمي، جامعة نا ف العربية ل ع وم األمنية، مكة المكرمة،
 .93ص 

 .94نعس المرجع ،ص (19)
  نعس المرجع.  (11)
 .91المرجع السابق ،صنعس  (31)
 نعس المرجع. (39)
 نعس المرجع. (31)
 ر مد ع:صاحب العقر الصد د.ذو  ق (33)
 ذو غرم معظع:  صاحب د ن  ظيع. (34)
 دم موجع: صاحب دم  وجع القاتف و أولياءه بأن ت زمه الدية. (31)

http://www.alshahed-egy.com/
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، المتع ق بحماية األطعال، 1191 ول و  91المؤرخ  ي  91-91 انون ر م  (36)
 .1، ص 91/17/1191، المؤرخة  ي 31جريدة رسمية  عدد 

الجزائي الخاص، الجرائم ضد  الوج ز  ي القانون  أحسن بوسقيعة، (37)
األصخاص والجرائم ضد األموال وبعا الجرائم الخاصة تسيما تبيا األموال 
وجرائم المخدرات، الجزء األول، الطبعة العاصرة، دار صومة ل طباعة والنصر 

 .941،ص1111والتوزيع، الجزائر،


