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 إىداء

مي التي ليا ألى إو كانت معي في السراء و الضراء  لى التي حممتني وىنا عمى وىن,إ  

 

 الفضل

 

االن, يونا عمأفيما   

 

,العمل ىدي ليما ىذاأبي الذي وقف معي دائما و كان سندا لي أ  

 

ساتذتي في كل مشواري الدراسي.ألى جميع إ  

 

,ىدي عمميأختطاف طفال ضحايا اإللى كل األإ  

 

لى من نسييم قممي و لم ينسيم قمبي,إ لى كل طمبة الحقوق,إ  

زمالئي,و صدقائي ألى جميع إ   
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المتواضع ىدي ليم جميعا ىذا العملأ  

 

 شكر

 من باب من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل,

 

تمام ىذا العمل,إلوال و قبل كل شيء اهلل عز و جل الذي وفقنا أنشكر   

 

حة" التي قبمت االشراف عمى ىذه المذكرة,فاتستاذة المشرفة "مجبر نتقدم بالشكر الى األ  

 

 نشكر لجنة المناقشة عمى قبوليم الدعوة,

 

 نشكر جميع اساتذتنا طوال المشوار الدراسي,

 

و من بعيد.أتمام ىذه المذكرة من قريب إو نشكر جميع من ساعدنا في   

 

 

المتواضع ىدي ليم جميعا ىذا العملأ  
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 قائمة المختصرات                                                      

 قائمة المختصرات بالمغة العربية

 جريدة رسميةج ر : 

 دون طبعة دط :

 دون سنة دن :

 دراسة مقارنة دم :

 صفحة ص :

 طبعة ط :

 قانون اإلجراءات الجزائية ق إ ج :

 قانون األسرة  ق أ :

 قانون العقوبات ق ع :

 قانون مدني ق م :
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 مقدمة                                                                

ىتمام الباحثين و العمماء, لما ليا من إتعد الجريمة من الظواىر التي ال زالت تستقطب      
جريمة و  فراد المادية و المعنويةجتماعية و تمس بسالمة األاإل, ار الحياةسثار تنعكس عمى مأ
ن ىذه أذلك  نسان,اإل عتداء عمى حريةإالتي تشكل  رةيختطاف القصر من الجرائم الخطإ

,حيث تعتبر ىذه الجريمة من  ستقرارهإ  منو وأاالخيرة تمس بحياة القاصر المخطوف و 
حكام ألمنافية و المجتمع  عرافأكونيا تتعارض مع  المجتمع الجزائري, الجرائم الدخيمة عمى

المساس بيا لقول منع الفردية و الحريات  حمى رهو سالم بدن اإلأفنجد  سالمية,الشريعة اإل
,ونجد  "احرار أمياتيم أ "متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم رضي اهلل عنو عمر بن الخطاب

مرنا أ,و  غميظا سماه ميثاقاو  كتاب اهلل عز وجل قد بين مكانة الحرية الفردية و قدس الزواج
"الَماُل و قولو تعالى ىذا الزواج باعتبارىا منبع السعادة و لذة الحياة لبالمحافظة عمى ثمرة 

 1زيَنُة َحياة الُدنَيا". البُنونُ 

قبل وجوده بأمر بإختيار الرجل الصالح و المرأة  سالم حقوقا لمطفل,اإلأقر  لقدو      
ىذا  و في, حاطتو بكل وسائل التي تكفل نموه و سالمتوإ ةكد عمى ضرور أو  ,الصالحة 

يَ ْم وَ ياَلْق َنْحُن َنْرُزقُ إمْ الصدد يقول جل جاللو "َواَل َتْقُتمو َاْوالَدُكْم خشَيَة  َن َقتَميْم َكاَن إاُكْم ا 
  .2َخطَئا َكبيرَا"

نتياكات لحقوق ىذه الفئة من صبحت ىناك الكثير من اإلأنو بمرور الزمن ألكن نجد      
  3.الجرائم صبحت تمارس ضدىم العديد منوأالمجتمع 

                                                           
 من سورة الكيف. 46االية - 1
 سورة االسراء .من  31االية - 2

خميل سالم أحمد أبو سميم , شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , الجرائم الواقعة عمى األشخاص , الطبعة األولى ,  - 3
 .6, ص 2014دار صفاء , األردن , 
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 مقدمة                                                                 

واقعة لم تعد بصورتيا البدائية كما كانت  ي مجتمع من المجتمعات حقيقةأالجريمة في و    
ومن بين ىذه الجرائم التي  ,خرىأعاد أبخذت أر قد ضفدوافعيا في الحااألول,  ظيورىا عند

 لما نظرا التي تعد من جرائم الضرر ي جريمة إختطاف األطفال ىأصبحت حديث الساعة 

 و المجتمعأسرتو أو أسواءا بالنسبة لمشخص المختطف   معنوية,و ضرار مادية أمن تخمفو 
  4.ككل

الجنسية كيتك  الرغبات شباع رغبات متعددة منياإلى يعود السبب وراء ىذا الفعل إ و      
لمقمق و يبعث عمى  وىذا ما يدعو نتقام,و اإل خرى كالقتلأورغبات   غتصاباإلو العرض 

اة لدى اإلنسان و أغمى ما عنده اإلىتمام مادام أن اإلعتداء يقع عمى ما يمثل جوىر الحي
ىي الحرية ىذا من جية ,ومن جية أخرى فإن المعتدي عميو يحتاج إلى حماية أكبر كونو و 

 ن تعمل ىيئات المجتمع والدولة عمى حمايتو .أينبغي ر, لذلك قاص

الدولة بمواجية ىذا النوع من الجرائم و ذالك بسن مجموعة من القوانين التي  قامت ولقد   
تي في مقدمة ىذه القوانين دستور الجميورية أوي ى تكريس حماية جنائية لمقاصر,إلتيدف 

الحريات التي تنص بأن  منو  1الفقرة  38دة وذلك في نص الما 1996الجزائرية لسنة 
ن إسرة فأن القاصر يكون في كنف أالمواطن مضمونة و بما و  ساسية وحقوق االنساناأل

سرة تقضي "تحضى األ منو و التي 72سرة في المادة الدستور الجزائري نص عمى حماية األ
 .5بحماية الدولة و المجتمع"

                                                           
شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , الجرائم الواقعة عمى األشخاص , الطبعة األولى ,  خميل سالم أحمد أبو سميم , _ 4

 .7, ص 2014دار صفاء , األردن , 
 

,معدل بالقانون رقم 1996ديسمبر  8المؤرخ في  76دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,ج.ر.ج.ج,رقم - 5
 .2017مارس  7المؤرخ في  14 , ,ج.ر2016مارس  6مؤرخ في  01_16
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 مقدمة                                                                                 

ختطاف نواع الحماية القانونية لحماية القصر من اإلأىم أتعتبر الحماية الجنائية من كما     
بموجب القانون الجنائي الذي تنصب  المعتدين,  قصى العقوبات عمى الجناةأوذلك بتطبيق 

جاء قانون ف جرائية عمى حماية قيم و مصالح وحقوق القصر,إلاو قواعده الموضوعية 
 ورطين في تشخاص المعطى الحق لمسمطة القضائية الحكم بتقييد حرية األأالعقوبات الذي 

رى في الدولية ىي االخ المنظمات و الييئاتوقد نصت  , جراء عقابيإالجريمة  كىذه 
 وجو,ل كمأمواثقيا عمى حماية الطفولة و حفظيا و توفير كل الضمانات لمقيام بدورىا عمى 

مم المتحدة في عالن ميثاق حقوق الطفل الصادر عن األإتتجمى مظاىر ىذه الحماية في  و
 . 1948ديسمبر  10لحقوق االنسان الصادر في  عالن العالميواإل 1989نوفمبر  20

 :المتمثمة في ىمية ألوقد تطرقنا لدراسة ىذا البحث نظرا      

غمى ما يمتمكو أفموضوع دراستنا ينصب عمى  :نسانيولى تتعمق بالجانب اإلأل_النقطة ا
كذالك تزايد نسبة  جتماعي,عدي عمييا ىو تعدي عمى النظام اإلنسان, ىي  الحرية و التاإل

 نتياكات الواقعة عمى القصر. الجرائم واإل

سباب ظيور أالذي نحاول من خاللو الوقوف عمى  :_النقطة الثانية تتعمق بالجانب العممي
 لىإدت أجتماعية والعوامل التي إر التي نحن بصدد دراستيا كظاىرة ختطاف القصإجريمة 

وخطورة الجرائم  ستقرار في المجتمع,من و اإلثيرىا عمى األأتفشييا في المجتمع الجزائري و ت
 ا .المرتبطة بي

 نذكر منيا:  إخترنا ىذا الموضوع لعدة أسبابلقد      

 رغبة منا سباب التي جعمتنا نقبل عمى درسة ىذه الجريمة,من بين األ :سباب الشخصيةأل_ا
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 مقدمة                                                                 

ضعف عنصر في أليذه الجريمة خاصة انيا تقع ضد  التفشي الكبير البحث في الموضوع,
 جرام وسط المجتمع الجزائري عمى القصر.كذالك تزايد نسبة اإل, المجتمع

حداثة ىذا النوع من  بحاث في ىذا الموضوع,تتمثل في قمة األ سباب الموضوعية:_األ
 ختطاف القصرإىذه الجرائم المرتبطة بجريمة  كذالك خطورة, الجرائم في المجتمع الجزائري

ىمية و خطورة ىذه الجريمة عمى الصعيد أس بحسيسرة والمجتمع ,التثيرىا عمى األأوت
 الوطني .

حيث يتم بواسطتو عرض و تحميل ومناقشة  التحيمي,  المنيج إعتمدنا في دراستنا عمى   
مختمف المواد القانونية المتعمقة بالموضوع, و من حيث عرض موضوع جريمة اإلختطاف 

سواءا من حيث تعريفيا أو تحديد عناصرىا أو من حيث الوقوف عمى دوافعيا أو أغراضيا , 
إظافة إلى المنيج الوصفي و ذلك من خالل وصف الجريمة وصفا كامال بعرض المفيوم 

وكذا األنواع و األغراض من ىذه الجريمة, ووصف السموكيات المصاحبة ليا قصد الوصول 
 ية .ألليات المكافحة و المواج

التي واجيتنا ونحن بصدد إعداد ىذا البحث ىو قمة المراجع  الصعوباتومن أىم    
المتخصصة و باألخص المتعمقة بالقانون الجزائري, إرتباط جريمة إختطاف القصر بعدة 

جرائم أخرى مما يصعب عمينا تحديد عناصر الموضوع ووضع خطة شاممة لمدراسة, إظافة 
 ع ذو أىمية كبيرة يستوجب وقت أكبر .إلى ظيق الوقت ألن الموضو 

ما ىي اإلجراءات التي إتخذىا التالية, طرح اإلشكالية عالجنا ىذا الموضوع من خالل     
 األطفال ؟ و إلى أي مدى وقف في ذلك ؟ الجزائري في مجال مكافحة إختطاف المشرع
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 الفصل األول                             ماىية جريمة إختطاف األطفال

عمى تناولنا فيو  الفصل االول, فصمين الى ىاقسمناو  اإلشكاليةعمى ىذه أجبنا لقد    
تمحور حول مفيوم ول األ  مبحثين,الى  طفال والذي قسمناه بدورهاأل ختطافإماىية جريمة 

ركان ىذه الجريمة عمى أ المبحث الثانيتناولنا في  طفال في حينختطاف األإ جريمة
ابعة و الجزاء المترتب جراءات المتإقمنا بتسميط الضوء عمى  الفصل الثاني فيما أوصورىا, 

ركزنا عمى الجانب  ولاأل المبحث  مبحثين,لى إختطاف القصر والذي يتفرع إعن جريمة 
 .خصصناه لمجزاء المترتب عن وقوع ىذه الجريمة  المبحث الثانيما أجرائي, اإل
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  ماىية جريمة إختطاف األطفال                           الفصل األول  

غمى ما يممك القاصر أخطر الجرائم التي تيدد أطفال من بين ختطاف األإتعتبر جريمة    
موجودة ىو حريتو وحقو في الحياة, وتعتبر ىذه الجريمة من الناحية التاريخية و  في الوجود,

 خيرة تفشت بصورة كبيرة في المجتمع الجزائري.     ونة األمنذ القدم, لكن في األ

الحذر لى الخوف و إصبح يدعو أجرامية بيذا الشكل الكبير تفشي ىذه الظاىرة اإلو    
 6.طفالو أطمئنان عمى مان و اإلال يشعر باأل صبحأن الفرد أالشديد في نفس الوقت, حيث 

 طفال   ختطاف األإفيوم جريمة م : ولالمبحث األ 

ضعف عنصر في أ, التي ترتكب ضد يعةطفال من الجرائم الشنختطاف األإتعد جريمة    
ساسية , و تحرمو من ممارسة حقوقو , حيث تمس جوىر حقوقو و حريتو األالمجتمع

 نسان .عالن العالمي لحقوق اإللمكرسة دستوريا والتي جاء بيا اإلا

 طفالختطاف األإف جريمة تعري : ولالمطمب األ 

ختطاف و الطبيعة القانونية لو يتطمب تقديم تعريف من الناحية الوقوف عمى ماىية اإلن إ   
طمب مالجانب القانوني, ىذا ما سوف نتناولو في ىذا ال لك منصطالحية و كذاإلو  المغوية

تعريفيا  و)الفرع االول(, اختطاف االطفال من الناحية المغوية في حيث سنعرف جريمة
 )الفرع الثالث(.وتقديم تعريفيا القانوني في ني(,)الفرع الثاصطالحا فيإ

 طفالختطاف األإ التعريف المغوي لجريمة ول:الفرع األ 

     مقصرل : التعريف المغويأوال

 يقالو جز عنو عذا إمر قصورا يقال قصر عن األ ,سم فاعل من قصر الثالثيإالقاصر 

                                                           
 . 33خميل سالم أحمد أبو سميم , المرجع السابق , ص - 6
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  ماىية جريمة إختطاف األطفال                           الفصل األول  

 7قصرا. ذا لم يبمغو و قصرإالسيم عن اليدف قصر 

خالف الطول, و قصرت من  جاء في لسان العرب: الُقصر والقصر في كل شيء     
قصر عن صاغر و األأصغر و أقصر مثل: أ قصرت قصرا , و القصير خالفأالصالة, 

 8مر يقصر قصور.األ

العجز و يقال القاصر قصورا عن ساس البالغة القصور بمعنى التقصير و أو جاء في    
 ي عجز و كف عنو و القاصر جسديا فيو قصور .أمر: األ

 ختطافلإلالتعريف المغوي ثانيا: 

ختطاف إختالس بسرعة, و كممة لسمب السريع, او اإلخذ و ااأل يقصد بالخطف لغة   
 9نقضاض, "مثل يخطف النسر فريستو" .باإل نتزع,إخذ و أي أمشتقة من لفظ: خطف, 

خذه قسرا أمسك بو و أنتزع بسرعة " خطف شخصا " إستمب و إيقال خطف خطفا :   
 خر .أمر أبتغاء في إ أوحتجزه في مكان ما طبعا في فدية ا  و 

تعالى "َيَكاُد الَبرُق  يات القرانية , منيا قولورد ىذا المصطمح في العديد من األوقد و    
 بَصاَرُىم" .أيَخطُف 

 . ي يذىب بتمك االبصار ويسمبيا الشتداد ضوء البرقأ 

 

                                                           
احمد بن عبد العزيز الحداد , احكام القصر في ضوء الشريعة االسالمية و قانون االحوال الشخصية االماراتي , دار - 7

 . 25, ص 2006الثقافة , االمارات العربية المتحدة , 
 . 95, ص  1991لسان العرب المحيط , الطبعة الثانية , دار الصادر ,  ابن المنظور ,- 8
 310, ص 2003المنجد الوسيط في العربية المعاصرة , الطبعة االولى , دار المشرق , بيروت ,  - 9
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 الفصل األول                             ماىية جريمة إختطاف األطفال

الحيوانات مثل: الذئب و النسر  ستعمل العرب قديما مصطمح الخطف عمى بعضإكما      
سم إطمقو أجرام, حيث سم في موضع اإليضا ىذا اإلأستخدموا ا  الفريسة بسرعة, و خذ أنيا تأل

  10.الخطاف عمى الرجل المص 

 طفالختطاف األإو التعريف القانوني لجريمة لفقييالفرع الثاني : التعريف ا

 ختطاف لإل _التعريف الفقيي1

ما قدمو  ىمياأف فقد وردت العديد من التعريفات ختطاموقف الفقو من تعريف اإلبالنسبة ل   
و أستخدام قوة مادية إخذ السريع بنو :األأالمعمري عمى حمد أستاذ عبد الوىاب عبد اهلل األ

و تحويل خط سيره بتمام أبعاده عن مكانو, إستدراج و و اإلأالحيمة   معنوية عن طريق
 11.السيطرة عميو 

 يي لمقصر_التعريف الفق2

 نو من لم يبمغ سن الرشد القانوني .أباصر فقياء القانون القعرف    

السن التي حددىا القانون  حددىا القانون لمتمييز ولم يتجاوزالتي فالقاصر ىو صغير السن 
 12.لبموغ سن الرشد 

 

                                                           
 . 20,  19, ص 2001عنتر عكيك , جريمة االختطاف , دار اليدى , الجزائر , - 10
مقتضيات نيل شيادة  منامنة وزاني , جريمة اختطاف االطفال و اليات مكافحتيا في القانون الجزائري , مذكرة مكممة - 11

 . 9, ص 2015الماستر في الحقوق , تخصص قانون جنائي , جامعة محمد خيضر , بسكرة ,
بن يحي ام كمثوم , القاصر مفيومو و اىميتو في الفقو االسالمي و  - 12
, تم االطالع عميو يوم  id=10276 aspx.com/NewsDetails islammessage.http://fiqh? قانون,ال

 . 12:30عمى الساعة   27/02/2019
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النفسية الناحية الجسمانية  و العقمية و  نسان غير مؤىل منإالقاصر بطبيعتو يتميز بكونو    
ي الواجبات, مع المجتمع, فال يعتبر ىذا األخير مؤىال لإللتزام بأ ندماجحتى يستطيع اإل

يشمل القاصر كل من لم تعتبر التي يتميز بيا القصر عن الراشدين,  وىذه ىي الخصوصية
الجنين و الصغير و المجنون ومن في حكمو  فيشمل داء,لوجوب دون أىمية األىمية افيو أ

 13كالمعتوه و السفيو و المفقود .

 ختطاف قانونا_ تعريف اإل3

التشريعات لم تولد تعريف دقيق لإلختطاف بل تركت ن جل نظرا لحداثة ىذه الجريمة فإ   
سموب باقي الدول ولم تعطي تعريف صريح األمر لمفقو و القضاء, و الجزائر إتبعت نفس أ

 14ليذا المصطمح في قانون العقوبات المقررة قانونا ليذه الجريمة .

ختطاف ف ليذا المصطمح فمنيم من يعرف اإلعطاء تعريإتجو فقياء القانون الى إليذا      
 15. بعاده عنو بتمام السيطرة عميو "ا  و المعنوي من مكانو و أيء المادي نتزاع الشإنو: "أعمى 

من نتزاع المجني عميو إ: ىو تيختطاف عمى النحو األيعرف اإلكذلك ىناك من الفقياء من 
ستدراج إو ىو كل فعل يقصد بو أ, , و شرطأمر خر تنفيذا ألأمكان تواجده, ونقمو الى مكان   

     شكال العنف و التيديد و التحايلأو بكل أكراه التدليس و اإلساليب أ المخطوف بكل 

                                                           
عبد الغفور اقشيشو , القانون و الواقع , - 13

24626/?_rdc=1&_rdrhttps://web.facebook.com14863580316  04/03/2019,تم االطالع عميو يوم 
 . 13:10عمى الساعة 

 .  28عنتر عكيك , المرجع السابق , ص - 14
لويزة اوقاسي ليمة اوكيل , جرائم خطف االطفال , مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق , قانون جنائي ,جامعة عبد - 15

 . 4,ص 2014الرحمان ميرة , بجاية , 

https://web.facebook.com1486358031624626/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com1486358031624626/?_rdc=1&_rdr
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    16و حرمانو من حريتو الشخصية . لى سمب حرية المخطوفإالرامي و 

 _التعريف القانوني لمقاصر 4

جراءات و قانون اإلأريف القاصر في قانون العقوبات , لم يذكر المشرع الجزائري تع   
كتفى بذكر السن الجزائي , مثال في قانون العقوبات ذكر موانع المسؤولية إ نماإالجزائية و 

 كذالك حدد السن الجنائي بتمام 442ج في المادة  إو في قانون  49الجزائية في المادة 
 . 18الثامنة عشر سنة 

جاءت المادة الثانية بصريح العبارة , يقصد بمفيوم  2015لكن بصدور قانون الطفل سنة 
 17.يمي : "الطفل كل شخص من لم يبمغ سن الثامن عشر سنة كاممة "  نون ماىذا القا

 نتشارىاإطفال و عوامل  ختطاف األإخصائص جريمة  : المطمب الثاني

لكل جريمة خصائص تميزىا عن غيرىا من الجرائم و ىذا ما ينطبق مع ىذه          
الجريمة محل الدراسة و التي تعتبر من الجرائم المركبة و السريعة التنفيذ, كما تعتبر من 

 جرائم الضرر .

 طفالختطاف األإول : خصائص جريمةالفرع األ 

خصائص ىذه الجريمة محل النقاش ىم أل تسميط الضوء في ىذا الفرع عمى سنحاو    
 دناه . أح كل خاصية عمى حدى كما ىو مبين بتوضي

                                                           

,  21/21/2009, تم ادراجو يوم:  dz.com/forum/showthread.p - http://www.droitراجع ىذا الموقع : -16 
 . 12:30, عمى الساعة  08/04/2019, تم االطالع عميو يوم  04:50عمى الساعة 

,  39حماية الطفل , ج.ر.ج.ج , العدد  , يتضمن قانون 1936رمضان عام  28مؤرخ في  12-15قانون رقم  - 17
 . 15/07/2015بتاريخ 

http://www.droit/
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 طفال من الجرائم المركبة ختطاف األإال : جريمة و أ

بعاد عن مكان اإلخذ بالسرعة, و نيا تعني األأختطاف نجد بالرجوع الى مفيوم جريمة اإل   
ال بتوافر الفعمين إين عن بعضيما فال تتحقق الجريمة تواجد الطفل القاصر, فالفعمين مستقم

 18.ختطاف أنيا جريمة أ حد ىذين الفعمين ال تكيف عمىأذا تخمف إمعا و 

مال مادية من طبيعة عأرتكاب عدة إنيا جرم يفترض أيقصد بالجريمة المركبة عمى    
ام الركن المادي لمجريمة تما قواعد في الزمان و المكان, و إلتفصمين أمختمفة يمكن 

 19. عاد القاصر من مكان تواجدهإبخذ و أيستوجب 

ول يكون ختطاف القصر تستوجب فعمين األإيمة ن جر أذن من كل ما تقدم ذكره يتضح إ   
ن أمام جريمة مركبة, و يمكن أتحد الفعمين نكون إذا إخذ فو الثاني باأل بعادعن طريق اإل
القاصر بسرعة  خذأكثر من فعل حيث يتم أحتوائيا عمى ختطاف إلإنيا جريمة أنكيفيا عمى 

 بعاده عنو .إظافة الى إمن مكان تواجده 

 جريمة سريعة التنفيذ  طفالختطاف األإثانيا : جريمة 

نيا ترتكب خمسة تنفيذىا, ألرىا من الجرائم بسرعة ختطاف القصر عن غيإتمتاز جريمة     
مر الجاني من جية وال يمقى أضعف عنصر في المجتمع, و ذلك كي ال ينكشف أو ضد 

 20.جية اخرى ستيجان من المجتمع من اإل

                                                           
ظاىرة اختطاف االطفال في المجتمع الجزائري ,مجمسة الدراسات القانونية ,العدد االول , جامعة منتوري –فوزية ىامل - 18

 .  201, ص 2013, قسنطينة , 
, ص  1999المؤسسة الجامعية لمدراسات , لبنان , جيرارد كورنو , معجم المصطمحات القانونية , الطبعة االولى , - 19

616 . 
 . 211فوزية ىامل , المرجع السابق , ص- 20
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حقرىا, فيو أبشع الطرق و ألى غايتو المنشودة إجل الوصول يستخدم الجاني من أ     
 ستدراج المجني عميو لكي يكون لقمة سيمة, فالجاني يستغلإجل أكراه من يستعمل الحيمة واإل

لى مبتغاه, و في ىذا الموقف يقول اهلل جل جاللو إضعف الضحية و قمة حيمتو لموصول 
 21"وَ َيمُكروَن و يمُكُر اهلُل َو اهلُل َخُير الَماكرين "

 من الجرائم الجسمية  طفالختطاف األإثالثا : جريمة 

و بالنظر  ختطاف القصر من الجرائم الجسمية و ذالك بالرجوع الى العقوبة ,إتعتبر جريمة   
ختطاف ن عقوبات جريمة اإلأح ق ع ج يتض 1 مكرر 293و  326وبتيا في المواد لى عقإ

الجزائري  رعن المشأف المصاحبة لمجريمة و كذالك نجد عقوبات متفاوتة بحسب الظرو 
اية, نظرا لجسامة ىذه نيا جنأخرى يكيفيا عمى أنيا جنحة و تارة أيكيف ىذه الجريمة عمى 

تقادم سنوات من يوم وقوع الجريمة و ت 10ن الدعوى العمومية تنقضي مرور إالجريمة, ف
 22.نيائي  بتداءا من اليوم الذي يصبح الحكمإسنة  20العقوبة بمضي 

 من جرائم الضرر طفالاألختطاف إرابعا : جريمة 

جرامية مة توصف من حيث طبيعة نتائجيا اإلن جريألى قانون العقوبات نجد إبالرجوع    
" ذالك مية جرايقصد بالنتيجة اإل و من جرائم التعريض لمخطر أ ضرر,النيا من جرائم أب

و مجرد ضررا أ ماإيكون و  جرامي الذي قام بو الجاني,وك اإلثر لمسمأالتغيير الذي يحدث ك
 23.خطر" 

                                                           
 من سورة االنفال . 30االية رقم  - 21
مزروقي فريدة , جرائم اختطاف القاصر , مذكرة من اجل الحصول عمى شيادة الماجستر في الحقوق , فرع القانون - 22

 . 84, ص 2010,2011_يوسف بن خدة , 01عة الجزائرنون , جامالجنائي , كمية الحقوق ابن عك
 . 21مرزوقي فريدة , المرجع السابق , ص -23
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ما دة تكون عنصرا في ركنيا المادي, أيقصد بجرائم الضرر التي تحدث نتيجة ظاىرة محد   
ة بل لمخطر ىي تمك الجرائم التي ال يتطمب القانون فييا حدوث نتيجة ظاىر جرائم التعريض 

 24.حداث ضرر بالمخطوف يكتفي حدوث فعل ذو خطر من شأنو إ

تعتبر جريمة خطف القصر من الجرائم المادية التي تحدث ضررا بالمخطوف, و الضرر    
بعاد المخطوف, من بيئتو الطبيعة التي يتواجد فييا رغما ىذه الجريمة يتمثل في إالناتج عن 

 عنو فيو ضرر عادي .

ضرار بحق المعتدي عميو اف القصر من نتائج مادية تمثل أتطخوما ينتج عن فعل إ   
القانونية, و يتمثل في ابعاد المخطوف من بيئتو الطبيعية التي يتواجد فييا محل الحماية 

 رغما عنو فيو ضرر مادي .

ضرارا بحق المعتدي عميو محل تطاف القصر من نتائج مادية تمثل أوما ينتج عن فعل اخ   
عتداء الواقع عمى حرية و سالمة جسم و عرض القانونية, و يتمثل ذالك في اإلالحماية 

 25.المخطوف و حتى عمى نفسيتو 

ختطاف القصر من بين الجرائم ذات طبيعة خاصة, لكونيا  مما تقدم نستنتج أن جريمة إ   
بعاد خصائص و التي قمنا بذكرىا أعاله, حيث يكون فييا فعل األخذ و اإلتتميز بعدة 

 و تعريض حياة القاصر لمخطر .و يكون فييا الضرر محقق الوقوع أ بسرعة

 

 

                                                           
 . 211فوزية ىامل , المرجع السابق , ص- 24
 . 6لويزة اوقاسي , المرجع السابق , ص- 25
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 طفال الفرع الثاني : عوامل إنتشار جريمة إختطاف األ

من طفال بضالليا عمى المجتمع الجزائري, و خمفت حالة ألقت جريمة إختطاف األ   
لقمق و التوتر الدائم عمى صبحو في وضع من افي قموب األولياء الذين أ الخوف و الذعر

بعض حاالت  نالقتل و التنكيل بجثثيم السيما أ ختطاف وسالمة أبنائيم من حوادث اإل
صبحت ىذه الجريمة المخطوف بأبشع الطرق, و أ ىاق روح القاصرالخطف تكون نتيجتيا إز 

ف و ىذا كمو راجع إلى عدة أسباب و عوامل أدت بيذه الجريمة إلى ة في تزايد مخيالشنيع
 خيرة في المجتمع الجزائري .التفشي في األونة األ

نعكاسات وامل في مجموعة من الظروف التي تؤثر سمبا عمى المجرم, واإلتتمثل ىذه الع   
ية أو السياسية أو كل الميادين سواء من الناحية اإلجتماعية أو الثقاف حياتو في السمبية عمى

 قتصادية .اإل

  جتماعية أوال : العوامل اإل

تعتبر العوامل اإلجتماعية أو البيئة اإلجتماعية من العوامل الرئيسة إلنتشار ىذا النوع من    
ثال و ليس الحصر, البطالة كعامل بين ىذه العوامل نذكر عمى سبيل الم ومن اإلجرام,

ي من البطالة يعاني من ختطاف, فالشاب الذي يعانإجتماعي عمى إنتشار جريمة اإل
جرام نتيجة لتمك لك يؤثر عمى نفسيتو مما يؤدي بو إلى اإلقتصادية العسيرة, ذالظروف اإل

رتكاب ىذا عقمو إلى إييتدي بو  جل البحث عن المالالضغوطات التي يعاني منيا, و من أ
 26و قمة الحيمة من الضعف الجسدي عتبارىم يمتازون بلنوع من الجرائم عمى فئة القصر بإا

 
                                                           

 منامنة وزاني , جريمة اختطاف االطفال و اليات مكافحتيا في القانون الجزائري , مذكرة مكممة وزاني امنة ,  - 26
 . 20ر , بسكرة , صمقتضيات نيل شيادة الماستر في الحقوق , تخصص قانون جنائي , جامعة محمد خيض
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لفئة جل طمب فدية, فالبطالة عامل خطير يؤثر عمى سالمة المجتمع و كذا عمى ىذه اأ

 27.ستقرار الدولة عمى أمن وا   لى نتائج وخيمةالحساسة من المجتمع و تؤدي إ

نجد ما يحيط بالجاني من عوامل تؤثر عمى سموكو من  جتماعيةمن بين الظروف اإل    
 ىميا :أ

 سرةاأل_1

ثر في سموكو و تفكيره, و غالبا ما األسرة ىي الخمية األولى لتكوين شخصية الطفل و تؤ 
التفكك األسري مى أسرتو و كذالك الطفل ذكريات مؤلمة عن ماضيو و ع يكون في نفسية

الالمباالة من طرف األم او األب و فقدان الطفل الحنان  وبسبب الطالق و التيميش أ
التجربة تكتب ما مجرمة, فالطفل صفحة بيضاء و  سري يجعل من الطفل شخصيةوالعطف األ

 28تشاء .

 المدرسة_2

الداخمي و في المحيط تعد المدرسة العائمة الثانية لمطفل الذي يقضي جل وقتو و حيات
الطفل من خالل القسوة الشديدة  يؤثر بشكل سمبي عمى شخصية ستاذ قدلممؤسسة فاأل

ن شخصية الجاني تكوي زمالئو في الدراسة, من ىنا يبدأ ماموالمعاممة السيئة و ذالك بتحقيره أ
 جرام في وجيو.و تظير عالمات اإل

جاني أن السبب وراء صر يكتشف بعد التحقيق مع الختطاف القفي كثير من حاالت إ   
ظطراب  يصاب عوامل نفسية, و ذلك نتيجة لسموك أو إلى اإلختطاف يعود إ رتكابو لجريمةإ

  رتكاب ىذا النوع من الجرائم,ىي التي تجعل الجاني يقدم عمى إ بو الجاني و ىذه البواعث
                                                           

 . 21ص , المرجع السابق امنة وزاني ,  - 27
 . 14السابق , صقاسي ليمة وكيل , المرجع و لويزة ا- 28
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 ثانيا : العوامل النفسية  

تكاب الجريمة ر دافع نفسي أن الجاني يقوم بإ و المالحظ في الجرائم التي يكون سببيا   
بمفرده و ذلك راجع إلى باعثين أساسيين ىما: الباعث اإلنتقامي و دافع اإلعتداء الجنسي, 

 تي بيانو .وذالك عمى النحو األ

 نتقامي الدافع اإل_1

يتميز و ختطاف يكون غالبا بين خصمان بينيما عالقات شخصية متوترة, اإلىذا النوع من    
رتكاب الجريمة في ي تنفيذه, و لكن ىذا ال يمنع في إمن الجرائم بطول الوقت فىذا النوع 

ن ىذه طفال عرضة ليا, بحيث يكون اليدف مالحالة غالبا ما يكون األ مدة قصيرة و في ىذه
 من ذوي الضحية القاصر . ثرالجريمة ىدف نفسي و ىو التأ

مبية عمى شخصية ثار سال بد من اإلشارة إلى أن ىذا النوع  من الخطف يكون لو أ   
 29يولد عقد نفسية و خوف رىيب في شخصية المجني عميو . القاصر, و ىذا ما

 عتداء الجنسيدافع اإل_2

الجنسي عمى القاصر عتداء ب وراء إرتكاب جريمة اإلختطاف اإلفي ىذه الحالة يكون السب  
  غمب جثث المخطوفين التي يتم العثورىذا ما تؤكده اإلحصائيات, حيث أ المخطوف و

نى معرفة الفاعل, و ىذا الدافع عمييا يكون معتدى عمييم جنسيا, و يتم قتميم حتى ال يتس
 جتماعي, وىو ما يعرفجة عن الكبت اإلمراض نفسية ناتإلرتكاب الجريمة يكون وليدا أل

 
                                                           

, عمى  21/12/2009, تم ادراجو يوم: com/forum/showthread.p-h.http://www.droitع راجع ىذا الموق- 29
 . 16:37, عمى الساعة  11/03/2019, تم االطالع عميو يوم:  05:04الساعة 
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  30.غتيال براءة الطفولة بالشذوذ الجنسي و يعد عامل أساسي في ظيور ظاىرة إ

 قتصادية ثالثا : العوامل اإل

لجريمة و الجاني يتأثر بيذه نتشار ىذه اإن العامل اإلقتصادي يمعب دورا كبيرا في إ   
سعار و التي سوف ندرسيا كل عمى من بين أىم العوامل نجد الفقر و إرتفاع األ العوامل و

 حدى:

 الفقر _1

و "عدم القدرة عمى تحقيق الحد نالفقر عمى أ 1990في العالم لعام  يعرف تقرير التنمية   
 31".دنى من مستوى المعيشة األ

تظير اإلحصائيات أن ر عمى ظاىرة اإلجرام في المجتمع, حيث ثر غير مباشو لمفقر أ   
ي بصورة كبيرة, فالفقير قد يرغم إلى جرام متفشدان التي تعاني من الفقر معدل اإلغمب البمأ

 32حتياجاتو اليومية.المجوء لمجريمة من أجل قضاء إ

جرام وسط المجتمع, حيث تقع يعتبر الفقر من بين العوامل األساسية لتفشي ظاىرة اإل   
و ىم األطفال ومن بين ىذه المجازر  ة الحساسة في المجتمعالجرائم عمى الفئ معظم ىذه

 33.خطف القصر جريمة 

                                                           
 . 20امينة وزاني , المرجع السابق , ص- 30
, الطبعة العربية , مؤسسة االىرام , القاىرة ,  1990تقرير التمنية في العالم سنة البنك الدولي لالنشاء و التعمير , - 31

 . 41, ص 1990
, عمى  21/12/2009, تم ادراجو يوم: com/forum/showthread.p-h.http://www.droitراجع ىذا الموقع , - 32

 . 18:37, عمى الساعة  12/03/2019, تم االطالع عميو يوم:  05:04الساعة 
 . 18قاسي , ليمة وكيل , المرجع السابق , صو لويزة ا-33
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 سعارإرتفاع األ_2

فراد ياة اإلقتصادية لألقتصادية التي تعصف بالبالد تمقي بظالليا عمى الحإن األزمات اإل    
عمى حالة األسعار, فإرتفاع األسعار و غالء المعيشة من بين أسباب ظيور  سمبامما يؤثر 

رورية ساسية و الضال يستطيع ىؤالء االفراد إشباع حاجتيم األ جرام في المجتمع حيثاإل
ى ساسية عمفيتخذون سبيل الجريمة بكل أشكاليا من أجل الحصول عمى متطمباتيم األ

المجرم من إشباع رغباتو  بين الطرق التي تمكن قصر منحساب األبرياء فإختطاف ال
القاصر في التسول  ستخداملك من خالل: بيع القاصر المخطوف أو إمتطمباتو و يظير ذو 
طمب فدية من ذوي القاصر, و بالتالي تفشت ىذه الجريمة في المجتمع  و و الدعارة و الرقأ

 34.و دق ناقوس الخطر 

ىناك عدة عوامل و أسباب لتفشي ظاىرة إختطاف من خالل ما سبق دراستو يتضح أن    
سباب أة تؤثر في نفسية الجاني, و كذلك لى ظروف نفسيإالمجتمع, و ىذا راجع  طفال فياأل
تساع إرد و كثرة البطالة مما يؤدي الى قتصادية, كتدني  الظروف المعيشة  لمفإجتماعية و إ

 جرام .اإلدائرة 

 

 

 

 

                                                           
 . 19قاسي , ليمة وكيل , المرجع السابق , صو لويزة ا - 34
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 طفال و صورىاالمبحث الثاني: أركان جريمة إختطاف األ

ساسية التي يستمزم توفرىا لكي تعتبر جريمة محققة تعتبر أركان الجريمة من العناصرة األ   
يا, من بين ىذه تمامب وجود عدة جوانب إلقانونا, و ىي ذات طبيعة مختمطة بحيث يستوج

الذي يمثل الشرعية الجزائية و ىو النص الذي يجرم الفعل و يجعمو ركان الركن الشرعي, األ
يتمثل فيما ينتج عن مرتكبيا من أفعال وما تؤدي إلى  محظورا, كذلك الركن المادي الذي

رادة الذي يدفع الشخص إلى ما الركن المعنوي الذي يتمثل في العمم و اإلنتائج و أثار, أ
سوف نقوم بتسميط  )المطمب الثاني(ما , أ )المطمب االول(ما سوف نتناولو في رتكابيا, ىذا إ

ريمة و التي بدورىا تتمثل في: اإلختطاف بإستعمال العنف الضوء عمى صور ىذه الج
 كراه.اه و الصورة الثانية تتمثل في اإلختطاف بدون إستعمال العنف و اإلكر واإل

 طفالالمطمب االول: أركان جريمة إختطاف األ

التي تتطمب لقياميا توافر ثالث  ركان ىذه الجريمة, وفي ىذا المطمب سوف ندرس أ   
 تي .لك الركن المعنوي عمى الترتيب األركان: الركن الشرعي و الركن المادي و و كذأ

 طفالالفرع األول : الركن الشرعي لجريمة إختطاف األ

حت القصر في الباب الثاني من ق ع تتطاف نص المشرع الجزائري عمى جريمة إخلقد    
ول منو, بعنوان جنايات عنوان الجنايات و الجنح ضد األفراد و ذلك من خالل الفصل األ

حرمة و عتداء الواقع عمى الحريات الفردية ع بعنوان اإلبشخاص ضمن القسم الراجنح ضد األو 
 35.المنازل و الخطف 

                                                           
مجمسة الدراسات القانونية ,العدد االول , جامعة منتوري  ظاىرة اختطاف االطفال في المجتمع الجزائري ,فوزية ىامل,  - 35

 . 209ص  , 2013, قسنطينة , 
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داب العامة ضمن ي بعنوان الجنايات و الجنح ضد األسرة و األيضا في الفصل الثانو أ   
 ىالقسم الرابع تحت عنوان في خطف القصر و عدم تسميميم وما ييمنا في دراستنا ىذه مت

الثامن بعاد قاصر لم يكتمل متعمقة بخطف و إال 326ضمن المواد : ورد في ىذا القسم 
 من قانون العقوبات . 1مكرر  293عشرة سنة و المادة 

بعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة سنة وذلك التي تنص: "كل من خطف أو أ 326لمادة ا   
 و شرع في ذلك ...."أو تيديد أو تحايل أ بغير عنف

الرشد ن المشرع الجزائري عاقب كل من خطف قاصرا لم يكتمل سن في ىذه المادة نجد أ   
ستعمال انية عشر سنة حتى و لو كان ذلك بإرادة المخطوف و بدون إبتمام ثم الجنائي و ىو

 خيرة نصت عمى جرم الخطف قائم بثالثة شروط ىي :                                              األ الخاطف لمعنف, و ىذه

 بعاده .خطفو أو إ ن يكون القاصر قد تم_أ1

 سنة ,18و المبعد ال يتجاوز عمره المخطوف أ _أن يكون الشخص2

 36.جرامية _أن تكون لممتيم النية اإل3

و يحاول خطف قاصر لم خطف أ"يعاقب بالسجن المؤدب كل من ي 1مكرر  293المادة    
و غيرىا من الوسائل عشرة سنة, عن طريق العنف أو التيديد أو اإلستدراج أ يكمل ثماني

.".... 

 

 

                                                           
 . 210المرجع السابق , صفوزية ىامل, - 36
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الركن الشرعي لمجريمة, ىو المبدأ الذي يجرم الفعل الذي  نمما تقدم ذكره نستنتج أ   
الجزائية : ال جريمة و ال عقوبة أو تدابير الشرعية  أو جناية طبقا لمبدأ نو جنحةيوصف بأ

 ولى من قانون العقوبات الجزائري .قانون المنصوص عميو في المادة األمن بغير أ

 طفالالركن المادي و المعنوي لجريمة إختطاف األ : الفرع الثاني

 أوال: الركن المادي

الم الخارجي, فال تتحقق الجريمة لى العرز بو الجريمة إالركن المادي ىو المظير التي تب   
و اإلعتقاد أو النية أممموس, وال يحاسب الشخص بمجرد ذا تجسدت في مظير خارجي إال إ

ما لم تظير لمعالم الخارجي, و  فكارقانون ال يعاقب عمى النوايا و األالتفكير في الجريمة, فال
 37جرامي الذي يجعمو محال لمعقاب .إنما يعاقب السموك اإل

ذا تجسد و لو لم يحقق نتيجة مادية ب عمى الفعل اإلجرامي حتى إن القانون يعاقكما أ   
 38.من ق ع ج  30يتعمق بالشروع  المنصوص عميو في المادة  ماممموسة و ىو 

نو ال يتمثل في نتيجة ىذا إذ أن الركن المادي ىو العمل أو اإلمتناع عن العمل غير أ   
 39.الفعل 

لتحقيق الركن المادي لجريمة إختطاف القصر, البد أن يكون الخطف باإلكراه أي جبرا    
 نتزاع الطفل من بالتحايل أو التدليس, فيتم فعل الخطف بإعن المخطوف و رغما عن إرادتو 

                                                           
 . 90عنتر عكيك , المرجع السابق , ص- 37
يتضمن قانون  1966يونيو  8, الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156_66من االمر  30انظر المادة - 38

 . 1966, لسنة  49عدد العقوبات , 
رقية حمداوي , جريمة اختطاف القصر في ظل القانون الجزائري القوانين المقارنة , مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر - 39

 . 29, ص 14/07/2015,  2015,2016السنة الدراسية في القانون الخاص , 
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بيئتو و نقمو إلى مكان أخر و إخفاءه و إحتجازه دون وجو حق, و عمى ذلك فإن الركن 
صورة ىذا النشاط ىو خطف قاصر و إبعاده  تيو الفاعل والمادي يتوفر عمى نشاط إرادي يأ
 40.ىمو إلى مكان بعيد  و قطع صمتو بأ

ال يتصور أن تتابع   قامة الدليل عمييا سيل حيث م الركن المادي في الجريمة يجعل إقيا   
و الفعل المادي لجريمة  شخاص عن جرائم لم يصدر فييا سموك مادي,السمطة العامة أ

يا لبناء الييكل النموذجي لتمام ليدة عناصر مادية يحتاج إستوجب ضم عختطاف القصر يإ
ركان ىذه الجريمة و تتمثل ىذه العناصر الثالثة في: فعل الخطف و العالقة السببية و أ

 تي:و عمى النحو األجرامية و الذي سنفصملك النتيجة اإلكذ

 _ فعل الخطف1

جرامية, لتحقيق النتيجة اإلصدر عن الجاني ىو ذلك السموك و النشاط المادي الذي ي   
لجريمة و الخطف يتجمى في مظيرين إيجابي و سمبي, المظير األول وىي وسيمة في تنفيذ ا

ظير الثاني السيطرة عميو ما الممن مكان تواجده, أ بعاد القاصريتجمى في فعل الخطف أو إ
يمة إختطاف حويل خط سيره من المحيط المعتاد إلى مكان مجيول, و جر و تو سمبو إرادتو أ

 ركبة التي تستوجب توفر عنصرين األخذطفال كما سبق ذكره ىي من الجرائم الماأل

 41بعاد .واإل 

 

 
                                                           

الجرائم الواقعة عمى محمد سعيد نمور , الجرائم الواقعة عمى االشخاص , شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , - 40
 . 296, ص 2008االشخاص , الجزء االول , الطبعة االولى , دار الثقافة , االردن , 
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 خذ المخطوف و السيطرة عميو أأ_

مكان ما, و ىذا إما  يتمثل ىذا الفعل في إستدراج و أخذ المخطوف بغير موافقتو إلى   
  42.ستخدام الغش و الحيمة بإستخدام طرق اإلكراه و التدليس و القوة, أو إ

كما يمكن تحويل خط سيره و ذلك بإرغام الطفل القاصر بإستعمال السالح كأداة لتيديد    
لمرضوح ألوامر الخاطف, وفي بعض األحيان يمجأ الخاطف إلى إستعمال خير ىذا األ

بعاده سواء تعمق األمر بالذكر أو األنثى مستعينا بوسائل اإلالضرب كوسيمة  كراه لخطفو  وا 
 المادية و المعنوية .

حيث ساليب القوة و العنف بالنسبة لإلكراه المادي: ىو إستعمال الخاطف كل وسائل و أ   
ارسيا كراه المعنوي فيتجمى في كل الضغوطات التي يمال يستطيع القاصر المقاومة, أما اإل

 43.ختطاف ادتو فكال النوعين يحدث جريمة اإلر لجاني عمى نفسية الطفل و إا

و كذلك نص  326وص قانون العقوبات المادة كده المشرع الجزائري في نصو ىذا ما أ   
و كل من "خطف" فيذه الكممة تشير ستيل مقدمة المادتين بقولالذي إ 1المكرر 293المادة 
 خر .تواجده إلى مكان أاع الطفل القاصر من مكان نتز إلى إ

ان ذكر نتزاع الشخص القاصر من مكان تواجده سواء كو كذلك يفيد مصطمح الخطف, إ   
ميو و بغض النظر بعاده عن سمطة من لو الوالية عأو أنثى من الحيز الذي يعيش فيو, و إ

ل قريب, و ذلك دون رضا المخطوف و بإستعمال كو أكان بعيد عن المكان الذي أبعد إليو أ
 ثير مب حرية المجني عميو من خالل التأو المعني الذي مفاده سأساليب اإلكراه المادي, أ

                                                           
 .  24قاسي , المرجع السابق , صو لويزة ا- 42
 . 93_92عنتر عكيك , المرجع السابق , ص- 43
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و بالسيطرة عمى قواه العقمية و عمى شعوره بالرعب و زرع الخوف في عمى جسده بالقوة أ
 44.نفسيتو 

 إبعاد المخطوف و تغيير خط سيره  ب_

ام السيطرة عميو بتحويل خط سيره أما نثى بتمك عمى القاصر سواء كان ذكرا أم أيقع ذل   
عطاءه مواد مخدرة, و ذلك بكل الوسائل المادٌة كإمساك ٌده أو ضربه أو إو الحيمة بالقوة أ

رغامه إالمخطوف وس عاد بوضع مسدس فوق رأبذلك سلب وعٌه الحسً كذلك ٌشمل اإلوك

ثٌر أو أي وسٌلة نقل أخرى إما بخداعه و الضغط علٌه و التأعلى الركوب معه فً السٌارة 

 عائمتو .فراد على عاطفته كتهدٌده بقتل والدٌه أو احد أ

الطبيعي, و نقمو الى مكان قريب  يضا قيام الجاني بنقل القاصر من مكانويقصد باإلبعاد أ   
ي أن األول يشمل األخذ بعاد يكمن فألنظار, و الفرق بين األخذ و اإلأو بعيد و إخفاءه عن ا

فعل الخطف البد من قيام الخاطف بإنتزاع الطفل و كذلك أخذه ي يستوجب لقيام و النقل أ
بعاد ىنا مل النقل فقط سواء كان بموافقتو أم ال فمدة اإلبعاد فيشممن لو السمطة عميو, إما اإل
 45.تمعب دور ىام في الكشف عن نية الخاطف  في ىذه الجريمة بدون عنف

تمام الجريمة ألخذ و اإلبعاد إلن فعل الخطف يستوجب عنصرين افي األخير نستنتج أ   
المخطوف و سمبو حريتو و حقوقو عتداء عمى يق النتيجة المرجوة و ىي بموغ اإلتحقو 
 ساسية .األ

 

                                                           
فخري عبد الرزاق الحديثي , خالد حميدي الزعبي , الموسوعة الجنائية , شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , الجرائم -44

 . 169_168, ص 2009الواقعة عمى االشخاص , الطبعة االولى , دار الثقافة , االردن , 

 . 46فريدة مرزوقي , المرجع السابق , ص- 45



 
29 

 الفصل األول                             ماىية جريمة إختطاف األطفال

 جرامية _النتيجة اإل2

و الخطف, و النتيجة في نتيجة اإلجرامية ىي األثر الذي يترتب عمى السموك اإلجرامي أال   
يق ضرر بعاد و نتيجة ذلك تحقمحل الدراسة القانونية ىو فعل األخذ و اإلىذه الجريمة 

خيرة واقعة مادية وتمثل ىذه األحيط الذي يعيش فيو, ىمو و المبالقاصر و نقمو بعيدا عن أ
 46تمس بجوىر حقوق الطفل و ىو حقو في حياة ىادئة و مستقرة .

 بعاد الذي يحقق الضرر بالمخطوف, سواءتمثل أيضا األثر المترتب عن فعل األخذ و اإل   
و ضرر معنوي الذي يمس وجدانو و عواطفو و زرع ضرر مادي الذي يمس بسالمة جسده أ

جرامية واقعة مادية تمس حقوقا يقرر ليا ي نفسو, و عميو تعد النتيجة اإلف الرعب و الخوف
 47.القانون حماية جنائية 

كذلك تتحقق النتيجة اإلجرامية من خالل إرغام المخطوف و سمبو إرادتو باإلكراه أو    
التدليس أو الغش عن طربق كل الوسائل اإلحتيالية التي من شًانيا زعزعت إرادة المخطوف, 

 48.عماال بقاعدة الغش يفسد كل شيء فيعتبر ىذا التصرف مجرم قانونا إو 

 _ العالقة السببية 3

ن ذن العالقة بيمك التي تجمع الفعل و النتيجة اإلجرامية, إيقصد بالرابطة السببية ت   
 جرامية التي ىي الضرر الذي لحق الطفلظاىرتين الفعل وىو ااًلخذ و اإلبعاد و النتيجة اإل

 
                                                           

 . 98, ص عنتر عكيك , المرجع السابق- 46
 . 25لويزة اوقاسي , المرجع السابق , ص- 47
عادل عبد العميم , شرح جرائم الخطف و جرائم القبض عمى الناس دون وجو حق , دار الكتب القانونية , مصر , - 48

 . 14, ص 2006
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السببية بين الفعل و النتيجة,  لمبحث عن العالقةالمعنوي و و القاصر سواء الضرر المادي أ 
  49.ن السموك ىو السبب في النتيجة المالئمة ويعني ذلك أ ساسفإن الرابطة تقدم عمى أ

ىا موضوعية تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي, فيو الذي يقدر لة العالقة السببية مسأ   
  50. قتناعو الشخصيحسب الدالئل المتوفرة و حسب إ

ي قد سمف ذكرىا, يتضح مما تقدم أن الركن المادي يستوجب إتيان عدة عناصر و الت   
 طار الخارجي ليا .الجريمة و يظير اإللكي تكتمل 

بعاد تمعب دور ىام لتحديد درجة ف األطفال, مدة اإلتجدر اإلشارة أن في جريمة إختطا   
و خطفو و كذلك لتحديد العقاب يا ولمعرفة  نية الجاني من وراء إبعاد القاصر, أخطورت

ما من ق ع ج أدرج المشرع الخطف أو اإلبعاد ضمن الجنح أ 326المقرر لو ففي المادة 
فالمادة األولى تكممت عن جريمة فإعتبرىا جناية  من نفس القانون 1مكرر 293في المادة 
 ستعمال العنف و التحايل .الخطف بإ

 الفرع الثالث: الشروع في جريمة خطف األطفال

لى تنفيذ إن مسألة الشروع في جريمة إختطاف القصر, تنصرف إرادة الجاني فعال إ   
ادتو, في سباب خارج عن إر المادي ولكن النتيجة ال تتحقق أل تنفيذ الركن الجريمة فيبدأ في

رادة الجاني ني سيئة, فموال العامل الخارج عن إالقانون ألن نية الجا ىذه المرحمة يعاقب عمييا
 ألتم الجريمة .  

 

                                                           
 . 100_99عنتر عكيك , المرجع السابق , ص- 49
 . 15عادل عبد العميم , المرجع السابق , ص- 50
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تبتدىء في رتكاب الجريمة "كل المحاوالت إلنو من ق ع ج عمى أ 30حيث تنص المادة    
رة إلى إرتكابيا و تعتبر كالجناية نفسيا و بأفعال ال لبس فييا تؤدي مباشالتنفيذ أ الشروع في

رادة مرتكبيا, حتى لو لم يبمغ أثرىا إال نتيجة لظروف مستقمة عن إو لم يخب إذا لم توقف أ
 .اليدف المقصود بسبب ظرف مادي يجيمو مرتكبيا " 

روع عنصرين ىما البدأ في التنفيذ و عدم إتمام الجريمة لعدم ن لمشنفيم من ىذه المادة أ   
  . تحقق النتيجة

 _ البدأ في التنفيذ1

ن يقوم الجاني بإقتراف فعل يدل عمى إبتداء السير إلى الطريق اإلجرامي لموصول ىو أ   
شيء بيا تمييدا لسرقة إيجابية, و أحسن مثال عمى ذلك ىو إقتحام سيارة و فتح با لى نتيجةإ

 51.ختالس ممتمكات الغير في الداخل أو إقتحام منزل شخص بغرض أخذ و إ

 _ عدم تحقيق النتيجة 2

مثال ذلك:   رادتو,عدم إستطاعة الجاني إتمام الجريمة, ألسباب خارج عن إالمقصود بذلك   
طالقو لمطمقة تفاجئ ني المسدس عمى الضحية و في لحظة إفي جريمة القتل يصوب الجا

الثالث لوقعت  ينزع لو السالح, وبذلك يتغير مجرى الرصاصة فموال الشخصبشخص 
ناك ظرف الجريمة, ىنا إرادة و نية الجاني متجية إلى تحقيق نتيجة و ىي القتل, لكن ى

 القصر,  تحقيق النتيجة, كذلك األمر في جريمة إختطافلى عدم خارج إرادة الجاني  أدت إ

 
                                                           

 17/04/2011, تم ادراجو يوم:  5http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=57134الموقع :راجع -51 
 18:32, عمى الساعة  15/03/2019, تم اإلطالع عميو يوم : 18:47, عمى الساعة 

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=57134
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سيارتو فينكشف أمره أو يقوم الطفل بالصراخ فال تتحقق  الخاطف بإستدراج القاصر نحويقوم 
النتيجة ألن الجاني حالت ضده قوة خارج إرادتو, ىنا الجريمة تامت األركان رغم عدم تحقق 

تتكون من العمم و اإلرادة الذي سوف  اإلجرامية التي لو النيةني سيئة, و النتيجة ألن نية الجا
 52نتناولو في الركن المعنوي فيما يأتي .

 ثانيا : الركن المعنوي

البد لقيام المسؤولية الجنائية لمرتكب الفعل اإلجرامي الذي يعاقب عميو القانون, توفر    
اف الركن القصد الجنائي الذي يستوجب العمم و اإلرادة األثمة, ال يكفي لقيام جريمة اإلختط

الشرعي الذي يتمثل في المادة القانونية, وال الركن المادي الذي ىو المظير الخارجي 
لشخصية الجاني, بل يستوجب ركن معنوي الذي ال يقل أىمية عن سابقيو فيذا األخير ىو 
المظير الجانبي لشخصية المجرم و المتمثمة في القصد الجنائي و النية اإلجرامية, وال 

من مكانيا إبعادىا  م الجريمة اإلعتداء الجنسي عمى الضحية وال إغوائيا, فمجرديشترط لقيا
  53خر يعد جريمة . المعتاد ونقميا إلى مكان أ

ختطاف بعمل مادي, بل يجب أن يصدر ىذا العمل عن إرادة الجاني ال تكتفي جريمة اإل   
ة الني لالمعنوي الذي يمث ىذه العالقة التي تربط العمل بالفاعل, وىذا ىو الركن حيث تتشكل

 54.تجاه إرادة الجاني بعد العمم بو إلى تحقيق فعل الخطف الداخمية لمجاني و القصد يعني إ

 
                                                           

نون الجنائي الخاص , جرائم ضد األشخاص و الجرائم ضد األموال , الجزء األول , احسن بوسقيعة , الوجيز في القا _ 52
 . 184, ص 2003دار ىومة , الجزائر , 

 . 186صالمرجع السابق , احسن بوسقيعة , - 53
 محمد بن وارث , مذكرات في القانون الجزائي الجزائري , القسم الخاص , الطبعة الرابعة , دار ىومة , الجزائر ,- 54

 . 125, ص 2009
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و لكي يتحقق القصد الجنائي البد من توافر عنصر العمم و اإلرادة لدى الجاني التي    
 إدراجيا عمى النحو األتي بيانو .سوف نحاول 

  _العمم1

ن يتحقق الجاني العمم بماىية جريمة اإلختطاف بكل واقعة و عدم مشروعيتيا و النتائج أ   
ل قواه العقمية مدركا لمسموك الذي يقدم عمى المترتبة عمييا, يعني ذلك عمم الجاني وىو بك

فعمو و النتائج المترتبة عن فعل الخطف, كذلك عممو بعدم مشروعية الفعل الذي يقوم بو ألن 
 55.القانون يعاقب عميو 

 _اإلرادة2

األصل في الجرائم انيا تعكس تكوين مركب بإعتبار أن قواميا تزامن بين يد إتصل اإلثم    
لطيا, لييمن عمييا محددا خطاىا متوجيا إلى النتيجة المترتبة عمى اي خبعمميا وعقل واع

نشاطيا ليكون القصد اإلجرامي ركن في الجريمة مكمال لركنيا المادي و متالئما مع 
الشخصية اإلجرامية في مالمحيا وتوجياتيا, فاإلرادة تعتبر عنصر ثاني لمقصد اإلجرامي 

و بعضو نحو تحقيق عمل غير مشروع اء الجسم أوىي عبارة عن دافع نفسي يوجو كل أعض
 56.و معاقب عميو قانونا 

يشترط القانون في جميع صور جرائم الخطف توافر القصد وال يعتد بالخطأ ألنيا من    
 الجرائم العمدية,   وال يمكن تحقيقيا بالخطأ ألن مجرد إتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق فعل

 
                                                           

 . 112عنتر عكيك , المرجع السابق , ص- 55
,  15/03/2019, تم اإلطالع عميو يوم:   http://www.mohamh.net/lewعبد القادر جرادة , جرائم الخطف , -56 

 . 19:48عمى الساعة 

http://www.mohamh.net/lew
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صمتو بمحيطو  و اإلبعاد وذلك بإنتزاع القاصر من دائرة سيطرة ذويو أو القائمين الخطف 
 57.اإلجتماعي 

مما سبق نستنتج أن جريمة إختطاف األطفال تستوجب وجود عدة أركان, أوليا النص    
الذي يجرم الفعل و يعاقب مرتكبيو و تحقيق الردع العام و الخاص و يستوجب توفر الركن 
المادي الذي ىو الييكل الخارجي لمجريمة, وكذلك وجود الركن المعنوي أو القصد الجنائي 

عماق شخصية الجاني, و عميو ال يعتد جد في أتو  الخاطف التيالذي يكشف عن نوايا 
 بالخطأ كون ىذه األخيرة من جرائم الضرر .

 المطمب الثاني: صور جريمة إختطاف األطفال

صورتين  ظافة الى األركان العامة لمجريمة, تتطمب جريمة إختطاف األطفال توافرإ   
يل, و الصورة الثانية العنف و التحا ستعمالضروريتين االولى تتعمق بإختطاف القصر بإ

 ستعمال العنف و التحايل. تتعمق بإختطاف دون إ

  ول : إختطاف القصر بإستعمال العنف و التحايلالفرع األ 

ام الجاني بخطف القاصر باإلكراه أو التحايل وىرب بو إلى ذا قتتحقق ىذه الصورة إ   
 58حدى الجيات.إ

فعال الغش و التدليس تمكن بو الجاني من خداع المجني "كل فعل من أيقصد بالتحايل    
 عميو " .

                                                           
شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , الجرائم الواقعة عمى األشخاص , الطبعة األولى ,  خميل سالم أحمد أبو سميم ,- 57

 . 81, ص 2014دار صفاء , األردن , 
محمد احمد المشيداني , شرح قنون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية , الطبعة - 58

 . 112ص , 2001األولى , الدار العممية , االدن , 
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 59.ما اإلكراه يقصد بو "سمب إرادة المجني عميو" أ   
 و معنوي, فالمادي يتمثل في جميع الوسائل التي يستخدميا الجاني فيكراه مادي أو اإل   

يضا كل الوسائل القاصر بالقوة و العنف, و يشمل أ خذمقاومتو كما لو أ رغم نقل المخطوف
تي يستخدميا الجاني لمسيطرة عمى إرادة القاصر و خطفو من دون أي مقاومة, كإعطائو ال

ساليب التيديد الذي مادة مقومة أو تنويمو مغناطيسيا, أما اإلكراه المعنوي فيشمل كل أ
و الذعر و السيطرة عمى عواطفو  خطوف وزرع الخوفمعمى القاصر اليمارسو الجاني 

 60مشاعره .و 

ذا لم معنوي تيديد المجني عميو بقتمو, أو بتر أحد أعضاء جسمو إكراه الو يشمل كذلك اإل   
 61.يخضع ألوامر الجاني 

يمة, رتكاب الجر يدخل أيضا في نطاق اإلكراه و إستغالل الجاني إلنعدام إرادة القاصر إل   
القاصر في حالة النوم أو الجنون أو اإلغماء أو في حالة السكر, و تقدير كما لو كان 

قتناع الموضوع الذي لو سمطة تقديرية و إلى قاضي اإلكراه في جريمة الخطف يعود إ
 62. شخصي

من التعريفات السابقة الذكر يظير لنا ان االكراه و التحايل ىما مصطمحان يفيدان نفس    
 اي ان فعل الخطف و االخذ و االبعاد يتم بغير رضى المجني عميو و السيطرة عمى المعني
 إرادتو .

                                                           
انيس حسيب السيد المحالوي , نطاق الحماية الجنائية لألطفال , دراسة مقارنة بين الفقة االسالمي و القانون الجنائي  - 59

 . 114ص , 2011, دار شتات , مصر 

  . 169فخري عبد الرزاق الحديثي خالد حميدي الزعبي , المرجع السابق , ص-60
 . 117ص السابق ,محمد احمد المشيداني , المرجع - 61
ادريس الفاخوري , تطبيق مدونة االسرة في الميجر , منشورات مختبر البحث في قانون االسرة و ليجرة , وجدة  , - 62

 . 419, ص 2010
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ني فعل الخطف عمى شخص كراه عندما يرتكب الجاتقع جريمة الخطف بالتحايل و اإل   
 63نثى لم يبمغ سن الثامنة عشر سنة .أ وقاصر ذكرا أ

ية عميو ىمو ومن لو سمطة الوالال تتحقق جريمة اإلختطاف إذا كان القاصر أبعد عن أ   
ال يعد قامتو, فمدة قصيرة و لو بطريق اإلحتيال أو اإلكراه ثم أعيد بعد ذلك إلى محل إ

عاده بعد مدة وجيزة بعد خاطفا كل من يستدرج قاصر إلى منزلو بطريق التحايل و اإلكراه و إ
 64.عميو  ذلك, ىنا لم ينتزع عن ذويو و من لو السمطة

مكرر  293قوبات المادة كما نص المشرع الجزائري عمى ىذه الصورة في قانون الع    
من يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف, أو التيديد أو  كلولى: "الفقرة األ

ى الذكر أو ختطاف الواقع عمالجزائري في ىذه المادة اإللمشرع ..." لم يميز ا ستدراجاإل
 65.كراه األنثى فمم يعتد بالجنس في اإلختطاف بالتحايل و اإل

بين الشخص البالغ و القاصر ذكرا أم عاله لم يميز كذلك المشرع الجزائري في المادة أ    
 "   كراه ...عن طريق العنف و اإل  و يحاول خطف شخص"كل من خطف أنثى حين قال: أ

 و القاصر .جمع و لم تفرق بين الشخص البالغ أن المادة جاءت بصيغة المن ىذه أ نفيم   

 
                                                           

فاطمة كينات , جريمة اختطاف االشخاص , مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة ليسانس , جامعة قاصدي مرباح - 63
 .5, ص 2014, ورقمة , 

 2010عبد المالك جندي , الموسوعة الجنائية , الطبعة االولى , الجزء الثالث , منشورات الحمبي الحقوقية , مصر , - 64
 , 276, ص

عمى  21/12/2009تم ادراجو يوم: http://www.droit-dz.com/forum/showthread.p ع:راجع ىذا الموق- 65
 . 11:15, عمى الساعة  17/03/2019, تم االطالع عميو يوم:  05:00الساعة 
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 ستعمال العنف و التيديد الفرع الثاني :إختطاف القصر دون إ

سنة  18عميو الذي لم يبمغ  بخطف المجني كراهتقوم جريمة الخطف دون تحايل أو إ   
ق خفاءه عمن ليم حثى ( , من محل إقامتو إلى مكان أخر بقصد إحتجازه أو إن)ذكر أو أ

 66.ن تم ذلك برضاه رعايتو و المحافظة عميو حتى و إ

ذا ما قضت بو المحكمة العميا في إبراز سؤال محكمة الجنايات, وقوع إبعاد القاصر وى    
 67.كمال الضحية سن الثامنة عشر أو تيديد أو تحايل و عدم إبغير عنف 

وفي ىذه الصورة الثانية من اإلختطاف يتطمب األمر توافر األحكام العامة لجريمة    
اإلختطاف مع تخمف عنصر التحايل أو اإلكراه أي برضا المجني عميو, وما يميز ىذه 

برضاه التام, و ىو رضا صادر عن  نتقال مع الجانياألخيرة ىو موافقة المجني عميو اإل
 68.و تيديد من الجاني من المجني عميو دون قوة أرادة تامة و واضحة إ

ختطاف غير معتد بو قانونا فتقع جريمة إ ن ىذا الرضا الصادر من المخطوفغير أ   
 "كل من  ولى من قانون العقوبات الجزائريالفقرة األ 326ا نصت عميو المادة قاصر وىذا م

 و تحايلمنة عشر من عمره و ذلك بغير عنف أو تيديد أيكمل الثا بعد قاصرا لمأو أخطف 
 حكام وال تطبق أحكام ىذه المادة عمى األم و األب المذين يخضعين ألو شرع في ذلك ..." أ

                                                           
احمد براك , جرائم الخطف بين النظرية و التطبيق , - 66

http://ahmadbarak.com/category/studydetails/1050   :عمى  17/03/2019, تم االطالع عميو يوم ,
 . 12:20الساعة: 

, قضية النيابة  العامة ضد  23/09/2010, مؤرخ في  609584المحكمة العميا , غرفة الجنايات ,  قرار رقم - 67
 . 2010, لسنة 2)خ,س( , المجمة القضائية , العدد 

عة , الوجيز في القانون الجزائي الخاص , الجرائم ضد االشخاص و الجرائم ضد االموال , و بعض ياحسن بوسق- 68
 . 193, ص 2010صة , الطبعة الحادية عشر , الجزء االول , الجزائر , الجرائم الخا

http://ahmadbarak.com/category/studydetails/1050
http://ahmadbarak.com/category/studydetails/1050
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 69من ق ع ج . 328المادة

ختطاف القصر عن مفيوم اإلبعاد الواردة في جريمة يختمف مفيوم اإلبعاد في جريمة إو     
من قانون العقوبات الجزائري,  328المعاقب عمييا في المادة قاصر المنصوص و عدم تسميم 

 70ى من صدر في حقو الحكم بالحضانة .ي تقضي رفض الجاني تسميم الطفل إلالت

ن مدة الغياب عنصر ال يستيان بيا لجريمة, ىو أظ في ىذه الصورة من اوما يالح   
ن الغياب ليمة واحدة يكفي لقيام لفقو الفرنسي يتفق بوجو عام عمى أن اجريمة فنجد ألتحديد ال

 الجريمة و يتسائل بشأن السير بحفمة حتى طموع الفجر .

فة الخاطف كذلك يعاقب القانون الجزائري عمى التحويل التام و الشروع فيو, فال عبرة بص   
 71و ال عبرة بنوع المخطوف .

صورة في جريمة إختطاف األطفال عدم استعمال العنف أو التحايل مما و تقتضي ىذه ال   
 . لى الحديث عن جنحة اإلغواءأدى ببعض الفقياء الفرنسيين إ

ي اإلبعاد و اإلمالة عن الطريق "اإلغواء من المصدر غوى أنو ويعرف اإلغواء عمى أ   
  72. المستقيم, وىو يتطمب ذكاءا و عقال وفطنة ألنو يعتمد عمى اإلقناع و الجدل العقمي"

التفريق  ساليب المراوغة و ىذا ما يجعلاء يدخل فيو التضميل و الخداع و أن اإلغو عمما أ   
  الخطف  عتبرأ وىو ما أخذ بو القضاء الفرنسي حين مرا معقدا,بين اإلغواء و التحايل أ

 
                                                           

  , المتضمن ق ع ج . 156_66, االمر  328انظر المادة - 69
 . 06ص.بوسقيعة , المرجع السابق , سنحأ- 70
  . 404إدريس الفاخوري , المرجع السابق , ص- 71
 . 742المنجد الوسيط في العربية المعاصرة , ص- 72
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 . بدون تحايل  خطفا باإلغواء   

رتكاب الجريمة فبمجرد توفر القصد الجرمي بعناصره تقوم وال يأخذ ىنا بالباعث في إ     
الباعث سيئا أو نبيال, وال عبرة إذا كان الجاني يستيدف من جريمتو  الجريمة سواء كان

و كان الباعث المجني عميو, أو إلستغالو في ظروف أخرى, أ خذ فدية من ذوياإلنتقام أو أ
ر جل تبني القاصلظروف المعيشية لممخطوف القاصر, أو من أمن الخطف ىو تحسين ا

و تشديدىا عتد بو القاضي في تخفيف العقوبة أال كظرف يالمخطوف, و الباعث ال يؤخذ بو إ
 73ضمن سمطتو التقديرية .

قيام الجريمة  ن المشرع الفرنسي يقضي بعدمو في ىذه الصورة من الجريمة نجد أنغير أ   
نيا تجاوزت سن الثامنة في حالة ما إذا كان الجاني أخطأ في تقدير سن الضحية معتقدا أ

 74.عشر 

ن المشرع الجزائري رأينا في ىذا الفصل ماىية جريمة إختطاف األطفال, تبين لنا أن بعد أ   
كتفى بذكر السن , بل ترك ذلك لفقياء القانون, و إتعريف دقيق و محدد ليذه الجريمةلم يورد 

 قانون حماية الطفل, كما تتميز ىذه الجريمة بعدة خصائص تميزىا عن القانوني لمقاصر في

رار جسيمة ضى أستقرار القصر, بحيث تمقالجرائم األخرى و لعل أبرزىا مساسيا بأمن و إ   
 الجرائم من وعنتشار و تفشي ىذا النإ عوامل في برياء, و ساىمت عدةفي نفسية ىؤالء األ

 قتصادية ...الخ .سط المجتمع الجزائري فنجد عوامل إجتماعية و إو 

 

                                                           
 . 196سعيد نمور , المرجع السابق , صمحمد - 73
 . 196بوسقيعة , المرجع السابق , ص  سناح- 74
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ركان كباقي الجرائم, و المتمثمة في الركن الشرعي, الركن المادي و ىذه الجريمة ليا أ   
 الركن المعنوي .

ستعمال العنف و التحايل, و قد فقد تقع بإ ن ليذه الجريمة صور خاصة بياضا أينجد أ    
 تحايل .الستعمال العنف و ال تقع دون إ
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شرع الجزائري جممة من القوانين جل التصدي لمثل ىذه الجرائم الشنيعة وضع الممن أ   
قوبات صارمة تصل األحكام لموقوف في وجو  مرتكبي ىذا النوع من اإلجرام, و حدد لو عو 
   لى حد اإلعدام .إ

   المبحث األول: إجراءات المتابعة في جريمة إختطاف األطفال 

عمييا, و كذلك  إجراءات المتابعة تبتدئ بتحريك الدعوى العمومية و القيود الواردة   
لى غاية المحاكمة, والدعاوى الناشئة عن جريمة إختطاف األطفال و التي إجراءات التحقيق إ

ا المشرع في قانون العقوبات و التي ىي حق تنقسم إلى الدعوى العمومية التي حددى
, و الطرف المتضرر من الجريمة كإستثناء في عام كأصل لممجتمع تباشرىا النيابة العامة

من ق إ ج, وكذلك نشوء دعوى مدنية  01حاالت خاصة حددىا المشرع في نص المادة 
ءات التحقيق إضافة إلى إجراتبعية لمطرف المدني جراء الضرر المترتب عن الجريمة, 

 والمحاكمة.

 المطمب األول: الدعاوى الناشئة عن جربمة إختطاف األطفال

وى العمومية, وال يشترط القانون أية شكوى لتحريكيا بمجرد وقوع الجريمة تتحرك الدع   
رتكاب الجريمة, وذلك بإن تباشر النيابة العامة المتابعة الجزائية فور عمميا فاألصل إذن أ

  75.طبقا لمقواعد العامة, وتبقى لمنيابة العامة سمطة مالئمة المتابعة 

ضافة ليذه الدعوى قد إلقتضاء حق المجتمع في العقاب, إ إذن فيذه الدعوى تعد وسيمة   
و معنوي بسبب الجريمة, و بالتالي يكون لو الحق في عميو بضرر مادي أيصاب المجني 
 76.و الحصول عمى تعويض برفع دعوى مدنية  جبر ذلك الضرر

                                                           
  . 186بوسقيعة , المرجع السابق , ص سنحأ- 75
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 ختطاف األطفاللدعوى المدنية التبعية في جريمة إالفرع األول : الدعوى العمومية و ا

أدرجيما المشرع بمجرد وقوع الجريمة تنجر عنيا دعوى عمومية و دعوى مدنية المتان    
مكرر و التي سوف ندرسيا في شقين, الشق األول نتناول  05_01نص المواد  الجزائري في

 الدعوى العمومية, الشق الثاني الدعوى المدنية . 

 أوال : الدعوى العمومية 

نيا: ذلك الطمب الموجو من الدولة ممثمة في جياز يدعى تعرف الدعوى العمومية عمى أ   
لى المحكمة, بيدف توقيع العقوبة عمى مرتكب الجريمة بحق المجتمع لتطبيق إ العامةالنيابة 

 من ق إ ج ج .            29نص المادة ىذا التعريف توافقو  القانون, المالحظ عمى

دراستيا, فإنو بمجرد وقوع جريمة إختطاف قصر تقوم النيابة في الجريمة التي نحن بصدد    
, كما نجد ان ىناك قيد عمى النيابة في تحريك عام كأصلعوى و ىذا بتحريك الد العامة في

 كما ىو مبين أدناه . الشكوىالدعوى العمومية و المتمثمة في 

 _تحريك الدعوى العمومية من النيابة العامة1

ن الدعوى العمومية لفقرة واحد من ق إ ج ج , نستنتج أبالرجوع الى نص المادة االولى ا   
العقوبة المقررة ليا الجزاء لمرتكبي الجريمة, بتوقيع إلقتضاء  كأصلة العامة النيابتحركيا 

 77 سم المجتمع أمام المحكمة الجزائية .يمارسيا النائب العام بإ انوناق

 نو في الدعوى العموميةإن ىناك مدعي و مدعى عميو, ونجد أن ىناك الدعوى فبما أ   
                                                                                                                                                                                     

 . 63ليمة وكيل , المرجع السابق , ص لويزة اوقاسي- 76
الجزائية  جراءات, يتضمن قانون اإل 1966يونيو  8ي مؤرخ ف 155_66مر رقم من األ 1ولى فنص المادة األ- 77

تي تنص: ال, , و 2017مارس  29بتاريخ  2, عدد  2017مارس  7مؤرخ في  07_17نص: معدل و متمم بالقانون 
 لييم بيا بمقتضى القانون .إوظفون المعيود و المأت يحركيا و يباشرىا رجال القضاء الدعوى العمومية لتطبيق العقوبا
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و يمثل مرتكب جريمة سواء كان فاعل أصمي أالمجتمع, و المدعي عميو  المدعي يمثل
ذا كان يجب إال ضد الشخص مرتكب الجريمة, و إ شريكا, فال تحرك الدعوى العمومية
لى معرفة الفاعل في  مرحمة التحقيق بقصد الوصول إ تحريك الدعوى العمومية ضد مجيول

 .فإنو يجوز إحالة شخص غير معموم لممحاكمة 

يتخذىا وكيل الجميورية بعد وقوع يختمف مصطمح التحريك عمى المباشرة, فاالولى    
ضائي ليم صالحية الضبط الق كمفحد ضباط الشرطة القضائية المأالجريمة حيث يكمف 

تدالالت قصد الوصول سومات و اإللمقيام باجراءات التحقيق األولى, من خالل جمع المعم
قامتيا حتى صدور فيي السير و المتابعة فييا منذ إ ما مباشرة الدعوىإلى مرتكب الجريمة, أ

 78و قضاء الحكم .الحكم القضائي و ذلك بجممة من اإلجراءات أمام قضاء التحقيق أ

 ستثناء في تحريك الدعوى العمومية _الشكوى كإ2

عتبارا عامة في تحريك الدعوى العمومية, إالقيود عمى النيابة الورد القانون بعض لقد أ   
المتضرر من و الطرف و أوجب بشأنيا تقديم شكوى من المجني عميو ألطبيعة الجريمة 

 79م ق ع ج . 2ف   326المادة  حكام نصالجريمة بالرجوع الى أ

طفال مقيدة بشكوى في حالة زواج الخاطف من المخطوفة القاصر فإن جريمة خطف األ   
 بطال الزواج, ىذا ما قضت بو المحكمة العميا في الحكم عمى الخاطف إال بعد إوال يجوز 

 بعاد قاصر بغير عنف رغمقرارىا بما يخص" محاكمة المتيم و إدانتو من أجل جنحة إ

                                                           
  . 65صوقاسي ليمة وكيل , المرجع السابق , ألويزة - 78
ق ع ج تنص :"....اذا تزوجت القاصر المخطوفة او المبعدة عن خاطفيا فال تتخذ اجراءات  2ف  326المادة - 79

 المتابعة الجزائية ضد االخير اال بناءا عمى شكوى االشخاص الذين ليم صفة في طمب ابطال الزواج .
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 80." تنازل الطرف المدني, مخالفتان لمقانونمعاينة واقعة الزواج و 

ام المتابعة الجزائية لمخاطف, مالقاصرة المخطوفة بخاطفيا حاجزا أىكذا يكون زواج    
يد من ىذا الظرف, غير ن الشريك في ىذه الجريمة يستفمعاقبتو و كذلك نجد أيحول دون و 
 يجوز رفع ىذا الحاجز بتوافر شرطين متالزمين و ىما:نو أ

 _إبطال الزواج 

  81شخاص الذين ليم صفة إبطال الزواج ._الشكوى المسبقة لأل

 الى القواعد العامة )القانون المدني, قانون األسرة, القانون المتعمق بالحالة بالرجوع   

 لقانون الجزائري لسببين: االمدنية ( يبطل الزواج في  

من قانون  7سنة المادة  19كتماليا ألىمية الزواج بتمام / يبطل زواج المرأة في حالة عدم إ1
 82سنة ..." 19"تكتمل أىمية الرجل و المرأة في الزواج بتمام األسرة 

و ضرورة, و من ىنا نستنتج ان الزواج ولمقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصمحة أ   
بطالنا مطمقا وال يجوز تثبيتو إلنعدام  ترخيص يكون باطالسنة و بدون  18الذي يتم قبل 

 ذا كان العقد"إ من القانون المدني الجزائري و التي تقضي 102ىمية المرأة المتزوجة المادة أ

 ن تقضي بوأ, و لممحكمة ن يتمسك بيذا البطالنأ باطال بطالنا مطمقا جاز لكل مصمحة

                                                           
و المخالفات , مجمة المحكمة العميا , الجزائر  , عن غرفة الجنح 27/04/2006, صادر بتاريخ  123731قرار رقم: - 80

 . 2013,  2, العدد 
 . 189_188حسن بوسقيعة , المرجع السابق , صأ- 81
, المتضمن قانون  1984يونيو سنة  9الموافق ل  1404رمضان  9المؤرخ في  11_84من القانون رقم  7المادة - 82

 . 27/02/2005الصادر في  05/02باألمر ,  15و المتمم , ج.ر.ج.ج , العدد  األسرة , المعدل
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 83من تمقاء نفسيا وال يزول البطالن باإلجازة " .

مكرر من قانون  9أة لتخمف ركن من أركانو و ىذا ما نصت عميو المادة ر / يبطل زواج الم2
 84إ ج .

المتعمق بالحالة  19/02/1970المؤرخ في  20_70من األمر رقم  77كذلك نجد المادة    
 85عقد الزواج الذي يتم دون حضور الولي .المدنية يجرم 

 86حدىما كما يجوز لمجد في حالة غياب الوالدين .أون صفة إبطال الزواج لموالدين أو وتك   

 ثانيا: الدعوى المدنية

غالبا تسبب ضررا عاما يمحق من البدييي أن الجريمة في حالة إرتكابيا, فإنيا      
مة, ويكون ذلك بالدعوى ذلك حق الدولة في معاقبة مرتكب الجري بالمجتمع فينشأ عن

ذا نتج عن الجريمة ضررا خاص يمحق بالفرد فينشأ تبعا لذلك حقو العمومية أو الجزائية أما إ
الناجم عن وقوع الجريمة, والوسيمة التي يستخدميا الفرد لمحصول عمى في التعويض الضرر 

ن ترفع أمام القضاء لمدنية, و األصل في ىذه األخيرة أحقو في التعويض ىي الدعوى ا
 المدني, إال أن طبيعتيا الخاصة و ىي تبعيتيا لمدعوى الجزائية كونيا ناجمة عن ذلك 

 

                                                           
, المتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58_75من األمر  10المادة - 83

 . 31, العدد  المدني , المعدل و المتمم , ج.ر
 من قانون األسرة الجزائري . 9نظر المادة أ- 84
شخاص المؤىمين لذي يحرر عقد الزواج دون رخصة األو ظابط الحالة المدنية اأالتي تنص "يعاقب الموثق  77مادة ال- 85

 من قانون العقوبات" . 441لحضور عقد احد الزوجين بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة 
 . 191أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص- 86
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 87المترتب عميو وقوع الجريمة . السموك

 مكرر . 5_2دى لممشرع الجزائري أن ينظميا ضمن ق إ ج في المواد مما أ      

ن الحق في الدعوى المادة الثانية من نفس القانون أ مشرع الجزائري نص فيلن احيث أ   
الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من ة بتعويض بالمطالب المدنية يتعمق

  صابيم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة .أ

و في إطار الجريمة التي نحن بصدد دراستيا, حيث المجني عميو قاصر لم يكتمل سن    
" و التي تنص  87و بالرجوع إلى احكام قانونا األسرة الجزائري في المادة الثامنو عشرة سنة, 

القصر, وبعد وفاتو تحل األم محمو قانونا, وفي حالة غياب  األب وليا عمى أوالدهيكون 
في القيام باألمور المستعجمة المتعمقة باألوالد,  األب أو حصول مانع لو, تحل األم محمو

 88حضانة األوالد " . سندت لوالطالق يمنح القاضي الوالية لمن أ  وفي حالة 

ن الجريمة التي يعاقب عمييا المشرع لممادة أعاله, يتضح أمن خالل إستقراءنا       
ق ع ج, قد حدد األشخاص الذين ليم حق  1مكرر 293و  326المواد الجزائري في نص 

 رفع الدعوى المدنية لممطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم جراء الجريمة .

ول مدني و مدعى عميو, فاألالدعوى المدنية التبعية كالدعوى العمومية ليا طرفان مدعي    
 .شخصي من الجريمة وىو القاصر, و الثاني ىو المتيم أو الجاني  من لحقو ضرر

 
                                                           

الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية زين العابدين عواذ كاظم الكردي , الدعوى المدنية التبعية لمدعوى - 87
المعدل النافذ, محاظرة القيت عمى طمبة الصف الرابع كمية القانون , جامعة المثنى , لمعام  1971لسنة  23العراقي رقم 

 . 2, ص 2016_2015الدراسي 
 من قانون األسرة الجزائري . 87انظر المادة - 88
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مكرر, وقد  5_3وقد نص ق إ ج ج عن طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية في المواد    
الجزائري في ذلك منيج التشريعات الالتينية التي تجيز لممتضرر حق المجوء سمك المشرع 

إلى القضاء الجنائي بإقامة دعوى التعويض أمامو تبعا لمدعوى العمومية, أو المجوء إلى 
 89. ىو الطريق الطبيعي أمام المتضررالقضاء المدني الذي 

وقد حدد قانون اإلجراءات الجزائية عدة طرق لإلدعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بتقديم    
دعاء أمام من ق إ ج ج, و أما باإل 72قاضي التحقيق وفق مقتضيات المادة شكوى أمام 

كتابة الضبط قبل الجمسة, قمم ق إ ج ج, أو بتقرير لدى  240جيات الحكم وفق نص المادة 
 أو بإبداء في مذكرات .ثناء الجمسة بتقرير يثبتو الكاتب, أو أ

جراءات الجزائية ىو التعويض وىذا ما الدعوى المدنية في نطاق قانون اإليكون موضوع    
لى جبر الضرر المادي و المعنوي يدف التعويض المدني إمنو, وي 2المادة نصت عميو 

 . الناشئ عن الجريمة

جراءات خاصة لرفع الدعوى مما تقدم ذكره نستخمص, أن المشرع الجزائري قد حدد إ   
خضعيا لمقواعد العامة المنصوص المدنية في جرائم خطف القصر, و أالعمومية والدعوى 

 326عمييا في قانون اإلجراءات الجزائية, كما قيد تحريك الدعوى العمومية في نص المادة 
 90. وىمن ق ع ج بتقديم شك

 
                                                           

,  21/12/2009, تم ادراجو يوم:  dz.com/forum/showthread.p-http://www.droitراجع ىذا الموقع: -89 
 . 14:17, عمى الساعة  22/03/2019طالع عميو يوم , تم اإل 05:00عمى الساعة 

الدعوى المدنية المتعمقة بالدعوى العمومية ,  حسين بن عمي الياللي ,- 90
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=4962  عمى  25/03/2019, تم االطالع عميو يوم ,

 . 18:32الساعة 

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.p
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=4962
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=4962
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 الفرع الثاني : إنقضاء الدعاوي الناشئة عن جريمة إختطاف األطفال

خرى مدنية عنيا دعوى عمومية و أ بعد وقوع الجريمة )جريمة إختطاف األطفال( يتولد   
 ماميا عوائق تعرقل تحريكيارأينا أعاله, لكن قد يقف أيا كما رتكابالناتج عن إلجبر الضرر 

رع, حيث سنقوم بتقسيم نقضائيا و ىذا ما سوف نتناولو في ىذا الفإ و مباشرتيا و تؤدي الى
لى قسمين, األول سندرس فيو إنقضاء الدعوى العمومية, أما الثاني سنخصصو ىذا الفرع إ

 لتناول أنقضاء الدعوى المدنية .

 أوال :إنقضاء الدعوى العمومية 

تنقضي الدعوى العمومية في جريمة  ,91من قانون إ ج ج  6حكام المادة بالرجوع الى أ   
خاصة, و الحاالت التي ذكرىا  بإختطاف األطفال و الجرائم األخرى بأسباب عامة و أسبا

المشرع الجزائري في المادة أعاله ذكرت عمى سبيل الحصر و التي سوف نفصل فييا كما 
 يمي: 

 األسباب العامة إلنقضاء الدعوى العمومية_1

التقادم وفاة المتيم, و من ق إ ج ج ب 1ف 6تنقضي الدعوى العمومية حسب مفيوم المادة    
 نون العقوبات, صدور الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي .الشامل و إلغاء قاالعفو 

لى تطبيق العقوبة بوفاة المتيم قبل أو بعد تحريك تنقضي الدعوى العمومية الرامية إ    
نقضاء الدعوى, لمعروضة  عمييا الدعوى أن تحكم بإووجب عمى الجية ا الدعوى العمومية

 الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية ألي طعن, فإذا حدثت وىنا يعتبر الحكم غير قابل

                                                           

التي تنص :"تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتيم, و  من ق إ ج ج  و 1ف  6المادة -91
 بالتقادم و العفو الشامل , و بإلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي ".
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 ىي الوفاة .سباب الحفظ و لتوفر سبب من أمرا بحفظ ممف الدعوى, تصدر النيابة العامة أ

ن أو قرار بأ يصدر قاضي التحقيق أمرأما إذا حدثت الوفاة بعد رفع الدعوى العمومية, ف   
ء الموضوع يصدر قرار بإتفاء وجو الدعوى العمومية, لممتابعة, و عمى مستوى قضاال وجو 

يس لنا تنقضي الدعوى بالحكم البات  و ما إذا كانت وفاة المتيم بعد صدور الحكم النيائي ىأ
ل عمى حكم بالتعويض في مواجيتيم ن يدخل الورثة ليحصبالوفاة و يمكن لمطرف المدني أ

 92الدعوى المدنية . مامياام المحكمة الجزائية التي تستمر أمأ

ذا تمت الوفاة قبل الحكم تنقضي الدعوى العمومية, وال يمكن أما بالنسية لوضعية الشريك إ   
ذا تمت الوفاة بعد الشريك ألن عقوبتو كعقوبة الفاعل األصمي في الجريمة, أما إمحاكمة 

بالنسبة لمعقوبة في حقو شخصيا عمال بقاعدة مبدأ  عمى الشريك صدور الحكم ينفذ الحكم
 شخصية العقوبات الجزائية .

نقضي الدعوى العمومية بالتقادم, أي مرور مدة معينة عمى إرتكاب الجريمة دون كما ت   
متابعة, فتسقط الدعوى العمومية بالتقادم و قد نص المشرع الجزائري في ق إ  جراءاتإتخاذ إ

عوى العمومية في مواد الجنايات دعمى تقادم ال 7تنص المادة  حيث 9_7ج في المواد 
جراءات ر سنوات كاممة تسري من يوم إقتراف الجريمة إذا لم تتخذ في تمك الفترة إبمرور عش

التحقيق أو المتابعة, أما في مواد الجنح فتتقادم الدعوى بمرور ثالث سنوات, أما في مواد 
 93ة بمرور سنتين .العمومي المخالفات فتتقادم الدعوى

 

                                                           
 . 2ص سباب انقضاء الدعوى العمومية" , مجمس قضاء برج بوعريريج , أخناق , محاضرة بعنوان , ":أمراد  _ 92
, قضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري إنسباب أة متولي بدوي , تعرف عمى حيا- 93

http://www.mohamah.net/law 17:23, عمى الساعة  23/03/2019طالع عميو يوم : , تم اإل . 

http://www.mohamah.net/law
http://www.mohamah.net/law
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طفال( تكون الجريمة واقعة ة التي نحن بصدد دراستيا )جريمة إختطاف األلكن في الجريم   
 8عمى شخص قاصر, و بالتالي فإن تقادم الدعوى العمومية يكون وفق ما جاءت بو المادة 

ن التقادم في من ق إ ج, و عند الرجوع إلى المادة المذكورة أعاله, يتضح لنا أ 1مكرر
 94سنة . 19الدعوى العمومية ضد القاصر تبدأ من يوم بموغو سن الرشد المدني و ىو 

صد بالعفو الشامل عمى الجريمة كذلك تتقادم الدعوى العمومية بالعفو الشامل, و يق   
صمية قوبة األجرامية من فعل المجرم, فتنتيي بذلك العلصفة اإلو إزالة ا عفاء من العقوبةاإل

بناءا عمى نص قانوني, و إذا أقر العفو الشامل فإن الدعوى  و العقوبة التكميمية و يكون ذلك
الدعوى, و بالتالي تزول الجريمة من صحيفة  ي مرحمة كانت فيياالعمومية تنقضي في أ

 95السوابق العدلية .

ي المقضي فيو, أكما تنقضي الدعوى العمومية بصدور حكم نيائي حائز لقوة الشيء    
في حالة ما إذا الطعن العادية أو الغير عادية, إال بأي طريقة من طرق  غير قابل لمطعن

ر في ستعمال المزور, فيجوز إعادة السيأن الحكم كان مبني عمى التزوير أو إ ثبت
 96.الدعوى

  صة إلنقضاء الدعوى العموميةثانيا: األسباب الخا

سباب الخاصة إلنقضاء الدعوى العمومية, نجد سحب الشكوى و الصمح من بين األ   
 حددىما المشرع الجزائري في ق إ ج  وكذلك في القانون المدني الجزائري .القانوني الذي 

                                                           
ايات و الجنح أجال التقادم في الدعوى العمومية المتعمقة بالجنمكرر من ق إ ج ج التي تنص "تسري  8المادة - 94

 بتداءا من يوم بموغو سن الرشد المدني " .إالمرتكبة ضد الحدث 
جراءات الجزائية , كمية الحقوق و العموم السياسية , جامعة اضرات في القانون , شرح قانون اإلسماعيل طواىري , محإ- 95

 . 28, ص 2014/2015الوادي , سنة 
 . 7, ص 2013محمد حزيط , مذكرات في قانون االجراءات الجزائية الجزائري , دار ىومة , الجزائر , - 96
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يعتبر سحب الشكوى من بين األسباب الخاصة  إلنقضاء الدعوى العمومية, و يكون    
ختصاص من لو الحق في تقديميا متى كانت الشكوى أو التنازل عنيا من إالحق في سحب 

ستمرار ائري عمى أثر سحب الشكوى عمى إوقد نص المشرع الجز  ىذه االخيرة شرطا لممتابعة,
" تنقضي الدعوى العمومية في حالة ق إ ج  3 فقرة 6المادة الدعوى العمومية في نص 

نو من ق ع ج عمى أ 369وتنص المادة ذا كانت شرطا مالزما لممتابعة " ى إسحب الشكو 
  " جراءات المتابعة .... و التنازل عن الشكوى يضع حدا ليذه اإلجراءات "ال يجوز إتخاذ إ

يو, أو وكيمو الشخصي أن يسحب شكواه في أي طبقا لمقواعد العامة فإنو يجوز لممجني عم   
أطوار لإلجراءات الجزائية إلى حين صدور الحكم النيائي, و بالنسبة إلجراءات طور من 

المشرع إجراءات خاصة فيجوز التنازل عنيا بأي طريقة, سواء عن  سحب الشكوى, لم يحدد
عمى شرط, وبالتالي طريق الكتابة أو الشفاىة بشرط أن يكون التنازل صريح غير معمق 

الشكوى في الجرائم الواردة في المواد  يجوز لممجني عميو أو وكيمو الشخصي التنازل عن
 97من قانون العقوبات . 328و  326

ختطاف كذلك الصمح القانوني من بين أسباب إنقضاء الدعوى العمومية في جريمة إ   
قضي ن تن"كما يجوز أ لجزائيةجراءات امن قانون اإل 4ف  6عميو المادة  القصر وقد نصت

نوني بدفع ويتم الصمح القا ذا كان القانون يجيزىا صراحة "الدعوى العمومية بالمصالحة, إ
 98قضاء الدعوى العمومية . مبمغ مالي يترتب عنو إن

 "الصمح ىو من ق م ج عمى الصمح القانوني, وعرفتو عمى انو: 459وقد نصت المادة    

                                                           
 . 43, ص 2008جراءات الجزائية , دون طبعة , دار ىومة , الجزائر , بد اهلل اوىايبية , شرح قانون اإلع- 97
ولية جراءاتيا األإ, الدعاوى الناشئة عنيا و  المتابعة الجزائيةجراءات الجزائية الجزائري , سميمان بارش , شرح قانون اإل- 98

 . 99, دون طبعة , دار اليدى , الجزائر , دون سنة النشر , ص
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ن يتنازل كل منيما يتوقيان بو نزاعا محتمال, وذلك بأو الطرفان نزاعا قائما أ عقد ينيي بو
 حقو" . عمى وجو التبادل عن

مسائل المتعمقة بالحالة "ال يجوز الصمح في ال من ق م ج عمى 461نصت كذلك المادة    
بالنظام العام ولكن يجوز الصمح عمى المصالح المالية الناجمة عن الحالة  والشخصية أ
ختطاف القصر قراءنا لممادة السالفة الذكر و بإعتبار أن جريمة إستمن خالل إ الشخصية "

يجوز الصمح فييا,  وتمحق ضرر جسيم بالفرد و المجتمع فال من الجرائم المخمة بالنظام العام
ن المشرع الجزائري قد وضع حكم خاص ع نجد أ من ق 328مادة ى نص اللكن بالرجوع إل

و تحايل,  فقد جاءت ريمة خطف القصر التي تكون بين األقارب بدون عنف وال تيديد أبج
 329من ق إ ج بحكم المادة  06في نص المادة فا لمقواعد العامة المنصوص عمييا خال

العمومية الرامية إلى  مباشرة الدعوى" ال يمكن  مكرر من قانون العقوبات التي تنص عمى :
المدعي و المدعى عميو من ال بناء عمى شكوى الضحية و يضع إ 328تطبيق المادة 

مرحمة كانت عمييا  ب الخاصة إلنقضاء دعوى التعويض و تجوز المصالحة في أيااألسب
 99الدعوى, سواء أمام القسم المدني أو الجزائي .

اوي الناشئة عن جريمة إختطاف القصر ن الدعيتبين لنا أاءا عمى ما سبق ذكره, بن   
الدعوى  ,جوانبالالعامة شأنيا شأن الجرائم, ولكن تختمف في بعض حكام تخضع لأل

ئري قد وضع عمييا قيد الشكوى من العمومية في جريمة إختطاف القصر نجد المشرع الجزا
جل تحريكيا في حالة زواج القاصرة المخطوفة من خاطفيا, كما نجد أيضا في جريمة أ

 بتداءا من يوم بموغ القاصر سن الرشد المدنيقصر, أن حساب التقادم فييا يكون إخطف ال

 ق إ ج, أما الدعوى المدنية 1مكرر  8كما ىو منصوص في نص المادة  سنة 19و ىو 
                                                           

 . 501,  500عمي عبد القادر القيواجي , المرجع السابق , ص- 99
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 سنة من وقوع الفعل الضار حسب القواعد العامة في القانون المدني.  15فتنقضي بمرور 

 المطمب الثاني: إجراءات التحقيق و المحاكمة في جريمة إختطاف األطفال

الجريمة  تحرص الدولة بمختمف أجيزتيا عمى إقرار األمن و السكينة و الوقاية من   
عمى إجراءات محددة, األمر الذي أدى  في حالة وقوعيا و معاقبة مرتكبيا بناءا وضبطيا

جراءات, فبين كيفية تحريك الدعوى وضع إطار قانوني ليذه اإل لىبالمشرع الجزائري إ
ى قتناعو ليتوصل إلالتحقيق التي يبني عمييا القاضي إالعمومية و مباشرتيا, كما حدد طرق 

 حكم النيائي .صدار الإ

 الفرع األول : إجراءات التحقيق

جراءات لمقبض قد وقع ضحية جريمة إختطاف, وجب إتخاذ جميع اإل إذا تبين أن القاصر   
من خالل التحقيق, و يكون ىذا  الو معاقبتو,  وال يتم الوصول إلى الجاني إعمى الجاني 

المنصوص عمييا في قانون  جراءات العامة األخير في جريمة إختطاف القصر خاضع لإل
  راءات الجزائية يكون عمى مرحمتين:اإلج

التحريات االولية التي يقوم بيا رجال الضبط القضائي الذي حصرىم المشرع الجزائري     
 100من ق إ ج ج, و التحقيق القضائي الذي يقوم بو قاضي التحقيق . 12في نص المادة  

ضائي بمجرد عمميم بوقوع وم بيا رجال الضبط القجراءات التحري األولية, يقبالنسبو إل  
 دلةاإلجراءات في جمع األ و بناءا عمى تعميمات وكيل الجميورية, حيث تتمثل ىذهالجريمة أ

 االستدالالت التي تفيد التحقيق, ويتم تحرير محاضر بذلك و ارساليا الى وكيل و مختمف

                                                           
 . 305المرجع نفسو , ص- 100
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لشرطة القضائية ضبط جرائم خطف عمال التي يقوم بيا ضباط االجميورية, ومن بين األ
من ق إ ج, كذلك  41طفال التي تكون في حالة التمبس, لما ورد عمييا النص في المادة األ

 45_44 دةتفتيش المنازل طبقا لمقانون و بإذن مكتوب من وكيل الجميورية طبقا لنص الما
من نفس القانون و كذلك أعطى القانون صالحية لتوقيف أي شخص لمنظر إذا كان يحتمل 

 101من ق إ ج . 51رتكاب الجريمة حسب نص المادة عميو إ

نتياء مرحمة التحري ب إمام جيات الحكم فتبدأ مباشرة عقأما مرحمة التحقيق أ     
من  ليو, بالتحققممف اإلجراءات إكيل الجميورية بمجرد وصول و ستدالل حيث يقوم اإلو 

ذ يمين , ثم يطمب من قاضي التحقيق إفتتاح تحقيق إبتدائي, إأو المت الوقائع و ىوية المتيم
بتدائي وجوبي في مواد الجنايات    "التحقيق اإلمن ق إ ج عمى ان  66نصت المادة 

نيا لقصر عمى أوفي حالة ما إذا تم تكييف جريمة إختطاف اختياري في مواد الجنح ", ا  و 
من ق ع فإن التحقيق إختياري أما إذا كيفت الجريمة عمى  326المادة  جنحة حسب نص

 102فإن التحقيق وجوبي . 1مكرر  293نيا جناية عمى حسب نص المادة أ

المتعمق  12-15درج المشرع الجزائري في قانون الجريمة التي نحن بصدد دراستيا, أفي    
جراءات الخاصة في التحقيق و التحري و ذلك لخصوصية ىذه الطفل, بعض اإلبحماية 

الجريمة و المتمثمة في صغر سن المجني عميو, ىذا حماية لمركز الضحية القاصر, حيث 
وكيل الجميورية المختص, بناءا عمى طمب أو  "يمكن 12-15من  47تنص المادة 

 و سندأو لسان أ , أن يطمب من أي عنوان موافقة الممثل الشرعي لطفل تم إختطافو

                                                           
دون طبعة , دار الخمدونية لمنشر و التوزيع , الجزائر ,  جراءات الجزائية ,طاىري , الوجيز في شرح قانون اإل حسين- 101

 . 36, ص 2005
 . 331عبد اهلل اوىايبية , المرجع السابق , ص - 102
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و ور تخص الطفل, قصد تمقي معمومات أو صنشر إشعارات و/أو أوصاف و/أ عالميإ
بحاث الجارية, و ذلك مع مراعاة عدم شأنيا المساعدة في التحريات و األشيادات من 

و يمكن وكيل الجميورية, إذا إقتضت و/أو حياتو الخاصة غير أنالمساس بكرامة الطفل 
 ثل الشرعي لمطفل " .مدون القبول المسبق لمم مصمحة الطفل ذلك, يأمر بيذا اإلجراء

عطى لوكيل الجميورية حق اءنا لممادة السالفة الذكر, نجد أن القانون قد أستقر من خالل إ   
إشارات أو أوصاف تخص المختطف قصد طفل مختطف, بأن يقوم بنشر  متابعة قضية

المساس بكرامة شأنيا المساعدة في التحريات و البحث دون  تمقي معمومات أو شيادات من
ذلك تمزم المادة وكيل الجيورية الحصول عمى  ن لم تقتضي القضيةالطفل و بعكس ذلك إ
 موافقة الممثل الشرعي .

مجال البحث و التحري في جرائم خطف من أجل تسييل ميام رجال الضبط القضائي في    
تحت تصرف  ,103(104من الوطني بوضع رقم اخضر )قامت المديرية العامة لأل االطفال,

جريمة خطف حتى يتسنى لضباط الشرطة القضائية قمع الجريمة  يالمواطنين لمتبميغ عن أ
 و القبض عمى المجرمين .

 الفرع الثاني : إجراءات المحاكمة

المحاكمة أخطر أدوار الدعوى, حيث تكون ىذه األخيرة قد دخمت مرحمتيا يعد دور    
عتماد عمى الحاسمة ليصبح القضاء مؤىال من أجل قول كممتو الفاصمة باإل خيرة واأل

 عدادىا لعناصر الدعوى و طرحياابقة و مدى سالمتيا من العيوب و إإجراءات التحقيق الس

 
                                                           

عمى الساعة  , 15/04/2019طالع عميو يوم , تم اإل www.algeriepolice.dzالمديرية العامة لالمن الوطني , -103 
 ,15:34 . 

http://www.algeriepolice.dz/
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 104مام القضاء .أ

 و تبدأ ىذه اإلجراءات بتقديم المتيم لممحاكمة, و تكون المرافعة بإستجواب المتيم و طرح   
الشيود من طرف المحكمة و النيابة و الدفاع و تكون المناقشة شفيية حفاظا سئمة عمى األ

مسؤول المدني بطمباتو ثم النيابة ثم دفاع المتيم, ثم العمى حقوق الدفاع, ثم يتقدم الطرف 
منيابة حق الرد عمى دفاع باقي ن كان لو محل  ولممدعي المدني و لعن الحقوق المدنية إ

 105من ق إ ج ج . 353خيرة لممتيم دفاعو حسب نص المادة األطراف, و تكون الكممة األ

كم جمسات المحاكمة الجنائية وىو ختطاف القصر لممبدأ العام الذي يحتخضع جريمة إ   
"جمسات المحاكمة عمنية, ما  285وىو ما نص عميو قانون إ ج في المادتين مبدأ العمنية, 

داب العامة, وفي ىذه الحالة تصدر ي عمنيتيا مساس في النظام العام أو األلم يكن ف
 286و  285بعقد جمسة مساس في النظام العام أو األداب العامة, المحكمة حكم عمنيا 

 ولى ".فقرة أ

ن المحاكمة تجري بصورة عمنية من ق إ ج, يتضح لنا أ 285ممادة ستقراءنا لمن خالل إ   
 106داب العامة .المحكمة إجراءىا بصورة سرية حفاظا عمى األمن و األمالم تقرر 

 

 

 
                                                           

 . 77حسين طاىري , المرجع السابق , ص- 104
 . 306_303محمد حزيط , المرجع السابق , ص- 105
ولى , المؤسسة الحديثة لمكتاب دراسة مقارنة وتحميل , الطبعة األنصير فيمومين يواكيم, أصول المحكمات الجزائية , - 106

 . 792, ص 2013, لبنان , 
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الثاني: الجزاء المترتب عن جريمة إختطاف األطفال المبحث  

الفرد تكون العقوبة,  ثرىا عمىمن القواعد العامة في العقاب, أنو بقدر خطورة الجريمة و أ   
ن تكون العقوبة عمى درجة من الشدة, حتى تكفي لردع وفي جريمة إختطاف األطفال ينبغي أ

فراد و المجتمع ككل, ألمن العام و سكينة األتسول لو نفسو المساس با الجناة و زجر كل من
نواعيا في دراستنا لمعقوبة المقررة لجريمة إختطاف القصر البحث عن أحكاميا و أو تقضي 

 107.القانون الجزائري و ذلك عمى النحو التالي 

ول: العقوبات المقررة لجريمة إختطاف األطفالالمطمب األ   

الجرائم الخطيرة التي تمس بسالمة جسم االنسان ختطاف األطفال,  تعد من إن جريمة إ   
نتشارىا, ولقد القانونية لمحاربتيا و الحد من إ لذلك وضع ليا المشرع مجموعة من النصوص

 تنوعت العقوبات حسب طبيعة الفعل المرتكب و درجة خطورة الجريمة. 

 الفرع األول : العقوبات األصمية

 _عقوبة الفاعل األصمي1

لقد أورد المشرع الجزائري العقوبات األصمية لجريمة إختطاف األطفال, في الباب الثاني    
من قانون العقوبات, تحت عنوان الجنايات و الجنح ضد األفراد, وذلك من خالل الفصل 

والجنح ضد األشخاص, ضمن القسم الرابع بعنوان اإلعتداء الواقع عمى  األول منو الجنايات
و أدرجيا ضمن  1مكرر  293ية وحرمة المنازل و الخطف في المادة الحريات الفرد

 بالسجنالمقررة لمجريمة في المادة أعاله  الجنايات نظرا لخطورة ىذا الفعل و قد حدد العقوبة

                                                           
عنتر عكيك , جريمة اإلختطاف , مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء , المدرسة العميا لمقضاء , الجزائر  - 107
 . 36, ص 2005/2008, 
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ل ثماني عشرة سنة عن طريق العنف لم يكممن يخطف أو يحاول خطف قاصر  لكل المؤبد
 108و التيديد .أ

ان الجنايات و الجنح ضد االسرة كذلك حدد المشرع الجزائري في الفصل الثاني بعنو    
طفال وعدم تسميميم, ما ييمنا في رابع تحت عنوان خطف األداب العامة, ضمن القسم الاألو 

من ق ع ج حيث تنص المادة عمى  329, 328, 326 دراستنا ىذه ما ورد في نص المادة 
منة عشرة سنة و ذلك بغير عنف أو تيديد أو "كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثا

لى خمس سنوات وبغرامة من ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إ و شرع فيتحايل أ
 ". 100.000الى  20.000

األب او األم أو أي شخص أخر ال ق ع ج عمى  328مشرع في المادة كما يعاقب ال   
نتو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل, أو بحكم نيائي ن حضايقوم بتسميم قاصر قضي في شأ

تو أو من ليو حضانة بو, كذلك كل من خطفو ممن وكمت إالمطالب لى من لو الحق فيإ
و أ عنو, أو عن تمك األماكن أو حمل الغير عمى خطفو بعدهاألماكن التي وضعو فييا أو أ

من  بغرامة ومن شير إلى سنة أبالحبس و عنف ده حتى و لو وقع ذلك بغير تحايل أإبعا
 109. 100.000إلى  20.000

 لى خمس سنوات و بغرامة من من سنة إ الحبسمن ق ع عمى عقوبة  329تنص المادة    

خفاء قاصر كان قد و بإحدى ىاتين العقوبتين لكل من تعمد إأ 100.000الى  20.000
  ليا  يخضع خفاه عن السمطة التيأو أبعد أو ىربو من البحث عنو و كل من أخطف 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري . 1مكرر  293ظر المادة أن- 108
 من قانون العقوبات الجزائري . 328نظر المادة أ- 109
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 110قانونا .

 _عقوبة المساىم و الشريك 2

قد يرتكب الفاعل األصمي بمفرده الجريمة, كما يمكن أن يساىم معو عدد من األشخاص    
وع شخاص في مشر تكابيا, فقد تكون المساىمة بدون إتفاق مسبق حيث يساىم عدة أر في إ

طفال, ففي ىذه الحالة تكون المتابعات بقدر جنائي كما ىو الحال في جريمة إختطاف األ
ة, و قد تكون المساىمين, وال يعاقب الواحد منيم إال عن مساىمتو و مسؤوليتو الفردي

نتيجة إتفاق مسبق فتكون الجريمة محل قمع خاص حيث يعتبر  حيانالمساىمة في بعض األ
 كل المساىمين في الجريمة فاعمين أصميين .

ن المشرع قد نجد أ 44-41ن العقوبات في المواد لى القواعد العامة في قانو بالرجوع إ    
 القانون في مجالصمية و مساىمة تبعية, وقد توسع المساىمة الجنائية  إلى مساىمة أ قسم

تطاف القصر, فساوى بين من يقوم بإرتكاب إحدى خجريمة إصمي في عقوبة الفاعل األ
يقتصر دوره عمى ختطاف ومن في تكوين الفعل المادي لجريمة اإلفعال التي تدخل األ

صميا لمجريمة ويترتب عن ذلك أن المحكمة ليست كل منيما فاعال أ عتبرالمساىمة فييا, فا
 شتراك .بحاجة إلى بيان طريقة اإل

"يعاقب بالسجن المؤقت من من ق ع ج التي تنص عمى  291بالرجوع إلى نص المادة    
إلى عشرين سنة ... وتطبق ذات العقوبة عمى من أعار مكانا لحبس أو  عشرة سنوات

 111لحجز ىذا الشخص ".

 
                                                           

 ون العقوبات الجزائري .من قان 329نظر المادة أ- 110
 من قانون العقوبات الجزائري . 192أنظر المادة _ 111
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 العقاب عمى الشروع في جريمة إختطاف األطفال_مسألة 3

أما فيما يخص مسألة العقاب عمى الشروع في جريمة إختطاف األطفال, فإنو بالرجوع إلى    
و الشروع في الجناية يعاقب  :"كل من يخطف أو يحاول ..."مكرر التي تنص  293المادة 

عميو بعقوبة الجناية دون الحاجة إلى نص إليو, ولتحديد مضمون الشروع و معناه نرجع إلى 
 112من ق ع . 30المادة 

ما يالحظ أن المشرع الجزائري يعاقب عمى الشروع في الجنايات طبقا لما ورد عميو النص    
في المادة أعاله, وال يعاقب عمى الشروع في الجنح إال ما قد ورد عميو نص صريح حسب 

نص  عمى"المحاولة في الجنحة ال يعاقب عمييا إال بناء من ق ع ج  1فقرة  31المادة 
 صريح ".

تقراءنا لممواد السابقة, نستنتج أن المشرع الجزائري أدرج العقوبة عمى الشروع سمن خالل إ   
إختطاف القصر و أخذ بعقوبة الجناية حتى ولو لم يترتب عمى فعل الشروع أي في الجريمة 

رتكابيا نظرا لخطورتيا عمى مكافحة ىذه الجريمة بردع األخرين عمى إ أثر, وىذا حرصا منو
لى بث الرعب ىذه الجريمة يؤدي إع ككل, حيث أن الشروع في فراد و المجتمعمى األ

 ثار جسمية في نفسية المخطوف .الخوف في نفوس األشخاص و يحدث أو 

 الفرع الثاني : الظروف المشددة لمعقوبة في جريمة إختطاف األطفال 

إن مبدأ تطبيق العقوبة المقررة قانونا بالنسبة لجريمة إختطاف األطفال, تختمف بحسب    
الموضوعية أو الشخصية أو تمك التي تكون معاصرة أو الحقة بالجريمة, لذا الظروف, سواء 

 دناه .ىو مبين أ ددة لمعقوبة, كماسنحاول أن نبين الظروف المش

                                                           
 . 4243 , عنتر عكيك , المرجع السابق ,  - 112
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ترفع و تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد في الحاالت المقررة بموجب المواد    
 ى جميع جرائم اإلختطاف :مق ع وىذا التشديد ينطبق عمكرر من  293_291

 ق ع . 3فقرة  291طبقا لممادة أكثر من شير ستمر الحبس أو الحجز إذا إأ_

سم كاذب أو ء بزة رسمية أو إشارة نظامية أو إنتحال إرتداعن طريق إإذا وقع الخطف -ب
, و تطبق نفس العقوبة إذا من ق ع ج 292مزور طبقا لما ورد في نص المادة  بموجب أمر

و بتيديد المجني عميو بالقتل وذلك حسب وقع اإلختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل األلية أ
 الذكر.لثانية من المادة السالفة الفقرة ا

 293ذا كان الخطف بتعذيب بدني عمى الشخص المخطوف, وفق المادة تشدد العقوبة إج_ 
 113ق ع . مكرر 2فقرة 

مكرر تطبق  293-291شارة إليو, أن التشديد عمى العقوبة الوارد في المواد وما يجدر اإل   
 حاالت اإلختطاف .عمى جميع 

 293ترفع و تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد في جريمة إختطاف القصر حسب المادة    
 من ق ع ج : 1فقرة 1مكرر 

 أ/ الخطف عن طريق العنف و التيديد .

 ستدراج أو الحيمة أو غيرىا من الوسائل .ب/ الخطف عن طريق اإل

 293حسب المادة ختطاف القصر قوبة إلى السجن المؤبد في جريمة إترفع و تشدد الع   
 من ق ع ج : 263الثانية والتي تحيمنا إلى تطبيق نص المادة  فقرة 1مكرر 

                                                           
 مكرر من ق ع ج . 192_192نظر المواد أ- 113



 
62 

 الفصل الثاني                                  إجراءات المتابعة الجزائية

 إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي .أ/ 

 ب/ إذا كان الدافع إلى الخطف ىو تسديد فدية .

 114ج/ إذا ترتب عن جريمة الخطف وفاة القاصر المخطوف .

دة صور وكميا تكشف مدى التعريف خيرة, عخذ وفاة القاصر في ىذه الحالة األيأ   
و بشكل متعمد نتيجة زىاق روحاليو القاصر المخطوف, فقد يكون إ يتعرضاالرىاب الذي و 

غتصاب, أ ىذه الصور المقرونة بجريمة  و تنكيل بالجسد وكلعنف و ترويع أو تجويع وا 
تبرر تشديد العقوبة عمى الجاني خيرة بشعة و فضيعة, اإلختطاف تجعل من ىذه األ

نصاف الضحية و أىمو بإعدام ىذا األو   115خير .ا 

 خرى :في جريمة إختطاف القصر في حالة إقترانيا بالجرائم األ أوال: تشديد العقوبة

 لمتاجرة بيم :_ إقتران جريمة إختطاف القصر بجريمة ا1

مكرر في ق ع  319ستحدث مادة ائري باقي التشريعات المقارنة و إلقد حذا المشرع الجز    
مسألة بيع و شراء طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة من عمره, و أقر عقوبة تتحدث عن 

من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة و غرامة من الحبس سالبة لمحرية مدتيا 
 116دج . 1.500.000دج إلى  500.000

 في حالة ما إذا ارتكبت ىذه الجريمة من طرف جماعةجناية تشدد العقوبة لتأخذ وصف   
                                                           

 من ق ع ج . 1مكرر  293انظر المادة - 114
المختطف و تجميد  فضاعة جريمة قتل الطفلشكالية إختطاف و عقوبة االعدام , روان محمد الصالح , جريمة اإل- 115

,  16عدد عدام في قانون العقوبات و القانون الدولي لحقوق االنسان , مجمة دفاتر السياسة و القانون , التنفيذ عقوبة اإل
 . 265, ص 2017م البواقي , الجزائر , أجامعة العربي بن مييدي 

 . 57أمنة وزاني , المرجع السابق , ص- 116
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من السجن إجرامية, أو إذا أخذت طابع الجريمة المنظمة العابرة لمحدود و جعل ليا عقوبة  
لى دج إ 1.000.000و غرامة مالية من  (20( إلى عشرين سنة )10)عشرة 

 دج . 2.000.000

 ختطاف القصر بجريمة المتاجرة بأعضائيم :ب/إقتران جريمة إ

نتزاع عضو منفعة مالية جراء قيام الخاطف بإ تقوم ىذه الجريمة عندما يتم الحصول عمى   
القاصر المخطوف, حيا كان أو ميتا بغرض اإلتجار بيم و بالرجوع إلى نص من جسم 

( سنوات إلى خمس عشرة 05من خمس )الحبس وتكون العقوبة فييا  20مكرر  303المادة 
 دج . 1.500.000دج إلى  500.000( سنة و بغرامة من 15)

و بغرامة من  (20( إلى عشرين سنة )10من عشر سنوات )جناية تشدد العقوبة لتصبح    
رتكت الجريمة مع توافر أحد الظروف إذا إدج  2.000.000دج إلى  1.000.000

إذا كان الضحية قاصرا   17مكرر  303و  16مكرر  303المنصوص عمييا في المادة 
متابعة الشخص المعنوي مع إمكانية  ,20مكرر  303حسب الفقرة األولى من المادة 
 117مكرر من ق ع . 18 لمييئات اإلعتبارية بموجب المادة بموجب قوانين المسائمة الجنائية

 ج/إقتران جريمة إختطاف القصر بجريمة اإلعتداء الجنسي : 

سي ظرفا مشددا إذا اقترنت جريمة لقد جعل المشرع الجزائري جريمة اإلعتداء الجن   
 الحبس من ق ع ج التي أقرت عقوبة  335_334وذلك بموجب المادة ختطاف القصر إ

 رتكاب اإلعتداءك في حالة إ( و ذل10عشر سنوات ) ( إلى05لمدة تتراوح من خمس )

                                                           
محمودي , اإلجراءات الخاصة بمكافحة جريمة خطف األطفال , مجمة افاق لمدراسات القانونية المقارنة , العدد  قادة - 117

 . 26,  25ص , جامعة سعيدة , الجزائر , 2016األول 
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بغير عنف, لتأخذ وصف جناية في حالة إستعمال العنف لتصبح العقوبة السجن  الجنسي
 118( .20نة )( إلى عشرين س10المؤقت من عشر سنوات )

 د/ إقتران جريمة إختطاف القصر بجريمة اإلغتصاب :

ذا صاحبت جريمة إختطاف القصر جريمة اإلغتصاب تصبح ظرف مشدد يعاقب عميو إ    
( حسب أحكام المادة 20( إلى عشرين سنة )10من عشر سنوات )بالسجن المؤقت القانون 
 119من ق ع ج. 336

السجن من ق ع, فإن العقوبة تشدد لتصبح  337أما إذا كان الجاني ممن حددتيم المادة    
  120المؤبد .

 _العقوبات التكميمية :2

إلى جانب العقوبات األصمية, يجوز لممحكمة الحكم عمى الجاني بالعقوبات التكميمية    
 121من قانون العقوبات . 9الواردة في المادة 

 الثاني: تطبيق األعذار المخففة و الظروف المخففة المطمب

لمجريمة التي نحن بصدد دراستيا بعد أن رأينا في المطمب األول العقوبات المقررة     
 .الظروف المخففة و األعذار المخففة إلى سنتناول في المطمب الثاني ظروف تشديدىا, و 

 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري . 335_334نظر المواد أ- 118
 من قانون العقوبات الجزائري . 336نظر المادة أ- 119
 من قانون العقوبات الجزائري . 337نظر المادة أ- 120
 من قانون العقوبات الجزائري . 9نظر المادة أ- 121
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 الفرع األول : األعذار المخففة 

مشرع الجزائري عمى سبيل الحصر, يقصد باألعذار المخففة, الحاالت التي حددىا ال   
القاضي بأن ينزل من العقوبة المقرررة لمجريمة وفقا لمقواعد المحددة في قانون يمتزم بيا و 

فبين كل عذر و الوقائع التي يفترضيا و مدى التخفيف العقوبات, وقد تولى المشرع تعينيا, 
أن يعتبر العذر متوفر إال إذا توافرت الشروط التي  عند توافرىا, ومن ثم ال يستطيع القاضي

حددىا القانون, وال يستطيع القاضي إذا توفر العذر أن ينكر وجوده, و أن يمتنع عن تخفيف 
 122ويثبت توافر شروطو . ر في الحكم إلى العذرالعقاب بناءا عميو و يمتزم القاضي أن يشي

بالنسبة لألعذار المخففة لجريمة إختطاف األطفال أقرىا المشرع الجزائري في نص المادة    
"يستفيد الجاني من األعذار المخففة حسب مفيوم ق ع ج و التي تنص عمى: من  294

 الحصر :وفق حاالت جاءت عمى سبيل القانون ..."  من ىذا 52المادة 

 إذا وضع الجاني بصفة فورية حدا لمحبس أو الحجز أو الخطف ._ 1

( كاممة من يوم اإلختطاف أو 10نتيى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام )إذا إ_ 2
 123ل إتخاذ أي إجراء .بالحجز أو الحبس, وىذا ق القبض أو

يستفيد الجاني من الشروط المذكورة في المادة أعاله, بحيث تكون العقوبة المقررة بعد    
 المخفف كالتالي :توفر العذر 

 بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة سنة ...

                                                           
محمد سعيد نمور , دراسات في فقو القانون الجنائي , الطبعة األولى , مكتبة دار الثقافة لمنشر و التوزيع , عمان , - 122

 . 172_171, ص 2004
 قانون العقوبات الجزائية .  من  294أنظر المادة - 123
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( 05العقوبة بعد األخذ باألعذار المخففة, السجن المؤقت الذي عقوبتو خمس )لتصبح 
 سنوات . 

و يتعمق األمر بالحالتين المنصوص عمييما في الفقرتين الثانية و الثالثة من الحالة الثانية: 
من ق ع حيث يستفيد  294و المادة  263أعاله التي تحيمنا إلى نص المادة نفس المادة 
روف المخففة لمعقوبة, لتصبح العقوبة بعد التخفيف كالتالي: السجن من عشرة الجاني من ظ

 ( سنة .20( إلى عشرين )10)

 الفرع الثاني : الظروف المخففة 

يقصد بالظروف المخففة, ذلك النظام الذي يسمح لمقاضي بأن ال يوقع عمى الجاني    
تحديدىا لفطنة القاضي و خبرتو, و المقررة لمجريمة, و قد ترك المشرع أمر العقوبة األصمية 

عمة تقرير ىذا النظام ىو أن المشرع يرى بأن العقوبة المنصوص عمييا في القانون قد تكون 
و لو ىبط بيا القاضي إلى حدىا األدنى, لذلك  في بعض الحاالت أشد مما ينبغي حتى

ت الخاصة التي وضع نظام لتخفيف العقوبة ليحقق المالئمة بين العقوبة والظروف و الحاال
 124أحاطت بإرتكاب الجريمة .

بالرجوع إلى النصوص الواردة في ق ع ج المتعمقة بجرائم خطف القصر, نجد أن المشرع    
بعدم إستفادة الجناة من ظروف التخفيف المقررة قانونا حيث نصت المادة  الجزائري أقر

المنصوص عمييا في ىذا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف  "ال 3فقرة  1مكرر 293
 " .294القانون مع مراعاة أحكام المادة 

 
                                                           

محمد عبد المنعم عطيو دراغمو , أثر الظروف في تخفيف العقوبة "دراسة مقارنة" , مذكرة لنيل شيادة الماستر في - 124
 . 60, ص 2005الفقو و التشريع , كمية الدراسات العميا , جامعة النجاح الوطنية , فمسطين , 
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كذلك بالنسبة لمجرائم المرتبطة بجريمة إختطاف القصر, كجريمة اإلتجار باألشخاص فال    
  06مكرر  303عميو النص في المادة  يستفيد الجاني من ظروف التخفيف طبقا لما ورد

ونفس الشأن بالنسبة لجريمة المتاجرة باألعضاء البشرية فقد نص المشرع في المادة ق ع ج, 
ال يستفيد الشخص المدان إلرتكابو أحد األفعال المجرمة في التي تنص:"  21مكرر 303

 القانون ".من ىذا  53ىذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عمييا في المادة 

 . 21مكرر 303و نفس األمر لجريمة اإلتجار باألعضاء البشرية لمقاصر بموجب المادة    

 بالرجوع إلى النصوص الجزائية األخرى المنصوص عمييا في قانون العقوبات, نجد أن 
يعطي حق اإلستفادة من الظروف المخففة لمجناة و يتعمق األمر بجريمة المشرع لم 
الجنسي و جريمة اإلعتداء الجنسي, و جريمة اإلغتصاب كما نص عمييا في اإلستغالل 

 125الجرائم المذكورة سابقا .

من خالل دراستنا لمختمف النصوص القانونية التي قررت عقوبات عمى خاطفي القصر 
نجدىا تتنوع بين عقوبات جاءت نتيجة تكييف الفعل بأنو جناية أو جنحة و أخذ بعين 
اإلعتبار إقتران فعل اإلختطاف بالظروف المشددة و الظروف المخففة, وىي عقوبات كفيمة 

بتحقيق العدالة وذلك المشرع الجزائري,  نتيجياإ التي سياسة التشريع العقابية بحسب
بإنصاف المجني عميو و عقاب الجاني العقوبة التي يستحقيا جزاءا عمى جريمتو, و كفيمة 

 بوضع حد ليذه الجريمة .

 

 
                                                           

 . 28محمودي قادة , المرجع السابق , ص- 125
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ىذه الجريمة تشكل كخالصة بعد دراستنا ليذا الموضوع وصمنا إلى خاتمة مفادىا أن    
بعد تحميمنا لمختمف النصوص الجزائية في و من و السكينة العامة عمى األ خطرا عظيما

جراءات الجزائية و قانون سواء في قانون اإلجراءات المطبقة عمييا و اإل العقوبات, قانون
ثيرا بالغا أنواع الجرائم كونيا تحدث تأ خطرأخيرة من ن ىذه األألى إتوصمنا  حماية الطفل,

 يكبادىم بالتعدأخافة الناس عمى فمذات إن أية القاصر المخطوف و المجتمع, و عمى نفس
يذاء نفسي, إعتداء جسدي و إ عراضيم و كرامتيم بالخطف و ما يتموه منأعمى حرياتيم و 

مر الذي يجعل قتل و تنكيل بالجثة ىو األ اب,غتصا  نتياك العرض, و إعالوة عمى ذالك 
كذالك ضرورة   فراد و المجتمع و الدولةمرا ضروريا لحماية مصالح األأشد العقوبات أتطبيق 

ذا توافر ظرف من ظروف التشديد المنصوص عميو في قانون إعدام تطبيق عقوبة اإل
ع الجناة بفرض عقوبات عقابية لردنتيج المشرع الجزائري سياسة إلذا     العقوبات الجزائري,

ن القاضي قد ينطق بيذه العقوبة أعدام لكن المشكل الذي يثور ىو لى حد اإلإصارمة تصل 
الوضع تعقيدا و شجع الجناة  مما زاد 1993لكن ال تطبق كونيا مجمدة بمرسوم رئاسي سنة 

لى إنيا لم تصل إف الجاني رتكاب ىذه الجريمة , ميما كانت العقوبة المنطوق بيا عمىإعمى 
رواح تزىق و حريات مسموبة و دم أفمازالت ىناك  تحقيق الردع العام و تطبيق العدالة,

 حرار يعيشون في كنف دولة القانون .أرياء يسيل, و مازال ىناك مجرمين بأ

 :متمثمة في  النتائجلى عدد من إلقد توصمنا من خالل ىذه الدراسة    

عقوبة الفاعل االصمي و الشريك و جعل عقوبة الشروع كعقوبة _سوى المشرع الجزائري بين 
 الجريمة التامة .

 

 



 
69 

 خاتمة                                                                 

و تمييا أتي تكون مصاحبة ليا خرى الطفال بالعديد من الجرائم األختطاف األإ_ترتبط جريمة 
 مشددة لمعقوبة .و القانون يعتبرىا ظروف 

ختطاف محدودة في التشريع الجزائري لمقاصر المجني عميو في جريمة اإل _الحماية الجنائية
قانون حماية الطفل .ج أو ق إ سواء في   

الجاني عدام في حالة طمب طفال لتصبح عقوبة اإلختطاف األإ_تشدد العقوبة في جريمة 
 من ق ع ج . 263 لنص المادةو وفاة الضحية طبقا أعنف جنسي  و مارسألفدية 

من ق ع ج مع  52ي المادة _ال يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عمييا ف
 من ىذا القانون . 294المادة حكام أمراعاة 

ذالك حفاظا عمى كيان االسرة و ,  خاطفياالممجأ التقميدي لجأ إلى زواج القاصرة من _
 .ولتفادي الفضائح 

 أبرزىا : توصياتتوصمنا إلى عدة كما    

عتبار إبالنسبة لممساىم لرفع المبس حول دراج نص خاص إالمشرع الجزائري  يجب عمى_
 م شريك .أصمي أخير فاعل ىذا األ

و أذا تال الجريمة زينة إري تخصيص نصوص جديدة في حالة ما المشرع الجزائ يجب عمى_
 لواط .

ذا كان الجاني من إعف العقوبة و يشددىا في حالة ما ن يضاأالمشرع الجزائري  يجب عمى_
من يسيل لى سمك األإنتماءه إن الشعبي الوطني, أل و الجيشأو الدرك أمن األفراد سمك أ

 عتداء عمييم. شخاص وليس اإلصل في ىاؤالء حماية األالجريمة, واأل رتكابإعميو 
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 الجيات المختصة في جياز العدالة والدولة والتعامل مع الخاطفين بصرامة . يجب عمى_

ستثمارىم في مجال إتخصيص و توفير فرص عمل لمشباب و ىيئات الدولة  يجب عمى_
 ىذه الجريمة .نتشار إسباب أب من البطالة سب نأالشغل كون 

قتران الجريمة بظرف من إعدام في حالة تنفيذ عقوبة اإلتالمشرع الجزائري  يجب عمى_
المنصوص عمييا في القانون و رفع التجميد عنيا, كونيا صالحة لمردع العام ظروف التشديد 

 . والقضاء عمى ىذه الجريمة

في ومختمف الييئات التي ليا صمة  بحماية الطفولة  المجتمع المدني التعاون بين _ضرورة 
 سيس, حتى يشكل دعما لمجيات الرسمية في مكافحة ىذه الجريمة .حالتو التوعية 
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 المراجعالمصادر و  قائمة

 القرآن الكريم_

 المعاجم المغوية_1

 . 1991إبن المنظور, لسان العرب المحيط , الطبعة الثانية , دار الصادر , بيروت , _1
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 كتب/ال2

 العامة لمراجعأوال: ا
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أحمد بن عبد العزيز الحداد , أحكام القصر في ضوء الشريعة اإلسالمية و قانون _3
 . 2006مارات العربية المتحدة , األحوال الشخصية اإلماراتي , دار الثقافة , اإل
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إدريس الفاخوري , تطبيق مدونة األسرة في الميجر , دون طبعة , منشورات مختبر _4
 . 2010البحث , في قانون األسرة و اليجرة , وجدة , 

الموسوعة الجنائية , الجزء الثالث , الطبعة األولى , منشورات  جندي عبد المالك ,_5
 . 2010الحمبي لمحقوق , مصر 

خميل سالم أحمد أبو السميم , قانون العقوبات , القسم الخاص , في القانون الوضع و _6
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 الناشئة عنيا و إجراءاتيا األولية , دون طبعة , دار اليدى , الجزائر , دون سنة النشر .

حسين طاىري , الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية , دون طبعة , دار الخمدونية _8
 . 2005لمنشر و التوزيع , الجزائر , 

عبد اهلل أىايبية , شرح قانون اإلجراءات الجزائية , دون طبعة , دار ىومة , الجزائر ,  _9
2008 . 

عمي عبد القادر القيواجي , شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية , دراسة مقارنة , _10
 . 2009دون طبعة , منشورات الحمبي الحقوقية , لبنان , 

المحاكمات الجزائية , دراسة مقارنة و تحميل , الطبعة فيمومين يواكيم نصير , أصول _11
 . 2013األولى , المؤسسة الحديثة لمكتاب , لبنان , 
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فخري عبد الرزاق الحديثي , خالد حميدي الزعبي , الموسوعة الجنائية , شرح قانون _12
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 . 2009الرابعة , دار ىومة, الجزائر , 

بات , القسم الخاص في القانون الوضعي و محمد أحمد المشيداني , شرح قانون العقو _14
 .  2007الشريعة االسالمية , الطبعة األولى , الدار الدولية العممي , األردن , 

محمد حزيط , مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائي الجزائري , دار ىومة , الجزائر , _15
2003 . 

الطبعة األولى , مكتبة دار ائي , محمد سعيد نمور , دراسات في فقو القانون الجن_16
 . 2004الثقافة , األردن , 

محمد سعيد نمور , الجرائم الواقعة عمى األشخاص , شرح قانون العقوبات , القسم _17
 . 2009الخاص , الجزء األول , الطبعة األولى , دار الثقافة , األردن , 

 لمتخصصةا لمراجعثانيا : ا

الحماية الجنائية لألطفال , دراسة مقارنة بين الفقو أنيس حسيب السيد المحالوي , نطاق _1
 . 2001اإلسالمي و القانون الجنائي , دون طبعة , دار شتات , مصر , 

 

 



 
74 

 قائمة المصادر و المراجع                                              

شرح جرائم الخطف و القبض عمى الناس دون وجو الحق , دون  عادل عبد العميم ,_2
 . 2006طبعة , دار الكتب القانونية , مصر , 

 . 2001عنتر عكيك , جريمة اإلختطاف , دون طبعة , دار اليدى , الجزائر , _ 3

 قانونية_النصوص ال3

 أوال : الدساتير

 7مؤرخ في  96الجريدة الرسمية رقم  دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,_1
الجريدة الرسمية رقم  2016مارس  6مؤرخ في  01_16معدل بالقانون رقم , 1996ديسمبر 

 . 2016مارس  7مؤرخ في  14

 ثانيا : النصوص التشريعية 

يتضمن قانون األسرة , المعدل و المتمم  , 1984يونيو  9مؤرخ في  11_84قانون رقم _1
 27بتاريخ  15, ج.ر.ج.ج , العدد رقم  2005فبراير  27مؤرخ في  02_05باألمر رقم 

 .  2005فبراير 

, يتضمن قانون حماية الطفل ,  1936رمضان عام  28مؤرخ في  12_15قانون رقم _2
 . 2015يوليو  15, بتاريخ  39 ج.ر.ج.ج , العدد

المتمم يتضمن قانون العقوبات , المعدل و ,  1966يونيو 8مؤرخ في  156_66أمر رقم  _3
 22, بتاريخ  37, ج.ر.ج.ج , العدد  2016يونيو  19مؤرخ في  02-16بالقانون رقم 

 . 2016يونيو 
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, يتضمن القانون المدني , المعدل و  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58_75أمر رقم _4
, بتاريخ  31, ج.ر.ج.ج , العدد  2007مايو  13المؤرخ في   05_07المتمم بالقانون رقم 

 . 2007" مايو 1

, يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ,  1966يونيو  8مؤرخ في  155_66أمر رقم _5
 20, ج.ر.ج.ج , العدد  2017مارس  27مؤرخ في  07_17القانون رقم المعدل و المتمم ب

 .  2017مارس  29, بتاريخ 

, المتعمق بالحالة المدنية , المعدل و  1970فبراير  19مؤرخ في  20_70أمر رقم _6
,  49, ج.ر.ج.ج , العدد  2014غشت  9, مؤرخ في  14__08المتمم بالقانون رقم 

 . 2014غشت  20بتاريخ 

 اإلجتيادات القضائية_ 4

,  23/09/2010, المؤرخ في  609584المحكمة العميا , الغرفة الجنائية , قرار رقم _1
 .  2010,  2قضية النيابة العامة ضد )خ , س( , المجمة القضائية , العدد 

, مؤرخ في  313712المحكمة العميا , غرفة الجنح و المخالفات , قرار رقم _2
 . 2006,  2لمحكمة العميا , الجزائر , العدد , مجمة ا 26/04/2006

 _المذكرات العممية5

  أوال : أطروحات الدكتوراه 

حماس ىدايات , الحماية الجنائية لمطفل الضحية , دراسة مقارنة , أطروحة لنيل شيادة _1
 . 2015الدكتوراه في القانون العام , كمية الحقوق و العموم السياسية , جامعة تممسان , 
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 ثانيا : مذكرات الماجستير

أكرم محمود الجماعات , العالقة بين الجريمة التأدبية و الجريمة الجنائية , دراسة مقارنة _1
 . 2010,  , مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام , جامعة الشرق األوسط , لبنان

محمد عبد المنعم عطيو دراغمو , أثر الظروف في تخفيف العقوبة , دراسة مقارنة , _2
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الفقو , كمية الدراسات العميا , جامعة النجاح الوطنية , 

 . 2005فمسطين , 

فريدة مرزوقي , جرائم إختطاف القصر , مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق _3
 .  2011تخصص قانون جنائي , كمية الحقوق إبن عكنون , الجزائر , 

 ثالثا : مذكرات الماستر 

روقية حمداوي , جريمة إختطاف القصر في ظل القانون الجزائري و القوانين المقارنة , _1
 . 2005الماستر في الحقوق , جامعة الجزائر , مذكرة لنيل شيادة 

لويزة اوقاسي ليمة وكيل , جرائم خطف األطفال , مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق _2
 .  2014تخصص قانون جنائي , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , 

ي , مذكرة أمنة وزاني , جريمة إختطاف األطفال و أليات مكافحتيا في القانون الجزائر _3
لنيل شيادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي , جامعة محمد خيضر , بسكرة , 

2015 . 

 رابعا : مذكرات الميسانس
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الحقوق , فاطمة كاينات , جريمة إختطاف األشخاص , مذكرة لنيل شيادة الميسانس في _1
 . 2014, ورقمة ,  +جامعة قاصدي مرباح

 خامسا : مذكرات المدرسة العميا لمقضاء

سحمدي صالح عنتر عكيك , جريمة اإلختطاف , مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العميا _1
 . 2008لمقضاء , الجزائر , 

 _ المقاالت العممية6

الجزائري , أغراضيا و عوامل فوزية ىامل , ظاىرة إختطاف األطفال في المجتمع _1
 . 2013إنتشارىا , مجمة الدراسات القانونية , جامعة منتوري , قسنطينة , العدد األول , 

روان محمد الصالح , جريمة اإلختطاف و عقوبة اإلعدام , إشكالية فضاعة جريمة قتل _2
ن الدولي لحقوق الطفل المختطف و تجميد تنفيذ عقوبة اإلعدام في قانون العقوبات و القانو 

, جامعة العربي بن مييدي أم البواقي , الجزائر ,  مجمة دفاتر السياسة و القانوناإلنسان , 
 . 2017,  16العدد 

قادة محمودي , اإلجراءات الخاصة بكافحة جريمة خطف األطفال , مجمة أفاق  _3
 . 2016, لمدراسات القانونية المقارنة , جامعة سعيدة , الجزائر , العدد األول 

 _ المحاضرات7

_مراد أخناق , محاضرة بعنوان: أسباب إنقضاء الدعوى العمومية , بدون طبعة , مجمس 1
 قضاء برج بوعريريج , الجزائر, دون سنة النشر . 
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الدعوى المدنية التبعية لمدعوى الجزائية في أصول  زين العابدين عواد كاظم الكردي ,_2
, المعدل النافذ , محاضرة ألقيت عمى  1971لسنة  23المحاكمات الجزائي العراقي , رقم 

 .  2015طمبة الصف الرابع , كمية القانون , جامعة المثنى , العراق , 

جزائية , كمية إسماعيل طواىري , محاضرات في القانون , شرح قانون اإلجراءات ال_3
 . 2015الحقوق و العموم السياسية , جامعة الوادي , 

 _ المواقع اإللكترونية8

عبد الغفور اقشيشو , القانون و الواقع ,  _1
https://web.facebook.com1486358031624626/?_rdc=1&_rdr تم, 

 13:10عمى الساعة  04/03/2019االطالع عميو يوم 

, تم   http://www.mohamh.net/lewعبد القادر جرادة , جرائم الخطف ,  _2
 . 19:48, عمى الساعة  15/03/2019اإلطالع عميو يوم: 

العمومية في القانون الجزائري , حياة متولي بدوي , تعرف عمى اسباب انقضاء الدعوى  _3
http://www.mohamah.net/law   عمى  23/03/2019, تم االطالع عميو يوم ,

 .16:23الساعة 

حمد براك , جرائم الخطف بين النظرية و التطبيق , أ _4
http://ahmadbarak.com/category/studydetails/1050   تم االطالع عميو ,

 . 12:20, عمى الساعة  17/03/2019يوم: 

https://web.facebook.com1486358031624626/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com1486358031624626/?_rdc=1&_rdr
http://www.mohamh.net/lew
http://www.mohamah.net/law
http://www.mohamah.net/law
http://ahmadbarak.com/category/studydetails/1050
http://ahmadbarak.com/category/studydetails/1050
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حسين بن عمي الياللي , الدعوى المدنية المتعمقة بالدعوى العمومية ,  _5
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=4962  تم االطالع عميو ,

 . 18:32, عمى الساعة  25/03/2019يوم 
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 ممخص                                                                

ه الدراسة حول جريمة إختطاف األطفال في التشريع الجزائري, التي تعتبر من ذتتمحور ى   
بين أخطر الجرائم التي عرفت إنتشارا واسعا في األونة األخيرة, وسط المجتمع الجزائري, 

 فيي جريمة مركبة و جسيمة تمحق أضرار عديدة باألشخاص و تمتزم السرعة في التنفيذ . 

لعوامل في إنتشارىا, فنجد االجتماعية منيا و االقتصادية, و قد ساىمت العديد من ا   
وجريمة إختطاف القصر كباقي الجرائم ليا أركان لقياميا و المتمثمة في الركن الشرعي 

 والركن المادي و القصد الجنائي .

تكون إجراءات المتابعة في جريمة إختطاف األطفال مشتركة مع باقي الجرائم إال ما وجد    
ه الجريمة كالشكوى, و سرية الجمسات إذا تعمق األمر بالنظام ذل اإلختصاص في ىعمى سبي

ه الجريمة و ردع الجناة, وضع المشرع ذالعام و األداب العامة, ومن أجل التصدي لي
 . اإلعدامالجزائري جممة من العقوبات الصارمة تصل إلى حد 
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 ممخص المذكرة

التي  ،ه الدراسة حول جريمة اختطاف األطفال في التشريع الجزائريذتتمحور ى    
وسط المجتمع  ،تعتبر من بين أخطر الجرائم التي عرفت انتشارا واسعا في اآلونة األخيرة

فيي جريمة مركبة وجسيمة تمحق أضرار عديدة باألشخاص وتمتزم السرعة في  ،الجزائري
 التنفيذ . 

وجريمة  ،فنجد االجتماعية منيا واالقتصادية ،وقد ساىمت العديد من العوامل في انتشارىا   
اختطاف القصر كباقي الجرائم ليا أركان لقياميا والمتمثمة في الركن الشرعي والركن المادي 

 لجنائي .والقصد ا

تكون إجراءات المتابعة في جريمة اختطاف األطفال مشتركة مع باقي الجرائم إال ما وجد    
و سرية الجمسات إذا تعمق األمر بالنظام  ،ه الجريمة كالشكوىذعمى سبيل االختصاص في ى

وضع المشرع الجزائري  ،ه الجريمة وردع الجناةذومن أجل التصدي لي ،العام واآلداب العامة
 ممة من العقوبات الصارمة تصل إلى حد اإلعدام .ج

 اختطاف -2جريمة             -1الكممات المفتاحية

 التشريع الجزائري -4   األطفال        -3

 


