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 هذا جهدي ثمرة اهدي قلبي أعماق من
 من الحياة صعاب وكافحت الليالي سهرت من إلى

 بالعطف الفياض المنبع إلى حنانها و بعطفها غمرتني و أجلي
 ضاقت من إلى كرها، وضعتني و كرها حملتني من إلى الحنان و

 حفظها الغالية و العزيزة أمي الناس أغلى و أعز إلى اجلي، من العيش مرارة
 هللا

 أحسن من حنانه، إلى و بعطفه كساني و كبيرة و صغيرة تعهدني من إلى
 هللا حفظه العزيز أبي الزرع نعم فكانت األخالق بذرة روحي في زرع و رعايتي

 
 .صديقاتي و زمالئي و أقاربي و أهلي و أخواتي و إخوتي جميع إلى
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ةـــمقدم
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 :مقدمة

 الدولي المجتمع أولى فقد ولذلك الغد لمجتمع حماية هي وحمايتهم الغد كبار هم اليوم صغار

 ثم 1924 سنة الطفل لحقوق جنيف إعالن من اابتداء وذلك الفئة تهاه بحماية اهتمامه

 إذ دوليا ترحيبا 1989 لسنة الطفل حقوق اتفاقية لقيت وقد1989  لسنة الطفل حقوق اتفاقية

 أي من األطفال بحماية بالغا اهتماما تولي التي الجزائر، ومنها الدول معظم عليها صادقت

 بل وأخالقهم نفسياتهم في أو أجسامهم وسالمة حياتهم في سواء لهم تهديدا يشكل اعتداء

 .ورعايتها األسرة كنف في العيش في حقهم في وحتى

 ال الذي الطفل حماية شأنها من قانونية قواعد إيجاد جاهدا الجزائري المشرع حاول فقد لذلك

 .عليه اآلخرين اعتداءات من نفسه حماية على يقوى

 الدولي القانون نظر في أما اإلسالمي، الفقه نظر في وهذا الحلم يبلغ لم من هو والطفل

 الطفل حقوق إتفاقية من األولى المادة حسب وهذا ، 18سن يبلغ لم إنسان كل هو فالطفل

 هو والرشد الطفولة بين يفصل الذي السن فإن الجزائري المشرع نظر في أما ،1989 لسنة

 .الجزائية اإلجراءات قانون من 442 المادة نص حسب وذلك سنة 18 عشر الثامنة بلوغ

 سنة 21 إلى الطفولة عندها تنتهي الذي السن النصوص بعض في مدد قد المشرع ولكن

 العمومي السكر قمع كقانون والقوانين النصوص هذه تحميها التي للمصالح مراعاة وذلك

 .والمراهقة الطفولة وقانون الكحول من القصر وحماية

 : الموضوع أهمية

 أنه خاصة الطفل، على الواقعة الجرائم من ممكن قدر أكبر جمع في الموضوع أهمية تكمن

 فعل كل تجرم التي النصوص بجمع سنقوم حيث كلها، يجمعها قانون الجزائر في يوجد ال

 لحقوق للحماية توفيرها مدى لتقييم تحليلية، دراسة ودراستها بالطفل المساس شأنه من

 إلى الجزائري المشرع نظر لفت في يساهم أن العمل لهذا يمكن كما انتهاك، أي من الطفل

 والعمل الجرائم هذه من الطفل لحماية خصصها التي القانونية النصوص في النقص مواطن

 .تداركها على

 

 
 
 

 
 
 



 

 ج

 :الموضوع أهداف
  تقع التي االنتهاكات مختلف على الضوء تسليط هو الموضوع هذا دراسة من الهدف إن

 االنتهاكات لهذه تعرضهم عدم لضمان الالزمة واآلليات السبل بحث وكذا الطفل حقوق لىع

 .وأخالقهم أعراضهم وصون أبدانهم وسالمة حياتهم على األمن لألطفال لنكفل

 :الموضوع اختيار أسباب
 :في الموضوع هذا اختيار في األساسية األسباب تتمثل

 :في وتتمثل الشخصية األسباب

 صميم من هو الموضوع هذا أن شك وال يخصها، ما وبكل األسرة بقضايا اهتمامي 

 .األسرة قضايا

 حياته في أعزاء أطفال منا واحد لكل أنه هو الموضوع هذا الختياري الثاني السبب 

 مكانة له طفل كل ينعم أن أسعى كغيري وأنا أقرباءه، أم إخوانه أم أبناءه كانوا سواء

 .القانون يحميها سعيدة بحياة قلبي في

 :في وتتمثل الموضوعية األسباب

 ضد الجرائم ارتكاب توالي من األخيرة اآلونة في الجزائري المجتمع شهده ما 

 .والخطف العرض مجرائ خاصة األطفال

 المتخصصة الدراسات هذه لمثل الجزائرية القانونية المكتبة حاجة. 

 :السابقة الدراسات

 تناولت قد الطفل موضوعها كان التي الدراسات معظم فإن عليه االطالع استطعت ما حسب

 الماجستير لمذكرة بالنسبة الحال هو كما ضحية وليس جانيا الطفل فيها يكون التي الحالة

 سنة الجزائر، بجامعة الحقوق كلية ،"عالجه وطرق وأسباب األحداث انحراف ظاهرة"

 حيث للطفل، الجزائري القانون يوليها التي الحماية تناولت من الدراسات من وهناك 2001

 مثل الضحية، للطفل القانونية الحماية وكذا الجاني للطفل القانونية الحماية عن تتحدث

 في للطفل القانونية الحماية" بعنوان للقضاء العالي المعهد شهادة لنيل قدمت التي المذكرة

 األفعال بعض من للطفل المشرع حماية على تركز والتي الجزائري" الجزائي التشريع

 لها أقرها التي العقوبة مع الجريمة تناسب مدى دون الفعل تجريم على فتركز لحقوقه الماسة

 إال الطفل على الواقعة الجرائم تتناول مذكرة أي عليه اطلعت ما حسب أجد ولم المشرع،

 الحقوق كلية ،"لألطفال الجزائية الحماية" بعنوان الليسانس شهادة لنيل قدمت تخرج حلقة

 الطفل على الواقعة الجرائم والتحليل بالدراسة تناولت الحلقة هذه2011 الجلفة، بجامعة

 على الواقعة الجرائم من محدودا عددا فتناولت الجرائم من العديد على الطرف غضت لكنها

 .الطفل



 

 د

 :الدراسة في المعتمد المنهج

 :المقارن التحليلي المنهج على الموضوع هذه دراسة في اعتمدت

 المواد  مختلف ومناقشة وتحليل بعرض بواسطته قمت حيث :التحليلي المنهج

 .المتعلقة بالموضوع القانونية

 إلى تحتاج أنها أرى التي الجوانب بعض في عليه اعتمدت حيث :المقارن المنهج 

 .مقارنة

 في الخوض تتطلب دراسته محاولة فإن الموضوع ألهمية سبق، ونظرا ما خالل ومن*

 :اإلشكالية التالية

 الجزائري؟ المشرع عليها نص والتي باألطفال الماسة الجرائم هي ما -

  على نوردها والتي الفرعية التساؤالت بعض طرح تستلزم اإلشكالية هذه عن واإلجابة

 :التالي النحو

 وسالمته؟ الطفل بحياة المساس شانها من التي الجرائم هي ما  -

 الجزائري؟ المشرع لها وتصدى األطفال لها يتعرض التي األخالقية الجرائم هي ما  -

 للطفل؟ األسرية الرابطة على تؤثر التي الجرائم هي ما  -

 هذه من األطفال لحماية الجزائري المشرع اعتمدها التي الجنائية السياسة نجاعة مدى ما  -

 الجرائم؟

 :اآلتية الخطة على للموضوع دراستنا في اعتمدنا التساؤالت هذه عن ولإلجابة
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 : وسالمته بحياته الماسة الطفل على الواقعة الجرائم :األول الفصل
 :كالتالي مباحث ثالث إلى الفصل هذا قسمنا الجرائم هذه لدراسة
 .الطفل بحياة الماسة الجرائم :األول المبحث
 .للخطر والتعريض العمد اإليذاء جرائم :الثاني المبحث
 .الطفل بصحة الماسة الجرائم :الثالث المبحث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 و

 
 
 
 
 
 
 

  األسرية بطةلراا على الواقعة الجرائمو  األخالقية الجرائم :الثاني الفصل
 :كالتالي ينمبحث إلى الفصل هذا قسمنا الجرائم هذه لدراسة
 .الواقعة على الطفل الماسة باآلداب جرائمال  :األول المبحث
 .الماسة بالرابطة األسرية للطفل جرائمال  :الثاني المبحث
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 :األول الفصل

 وسالمته بحیاته الماسة الطفل على الواقعة الجرائم
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 :تمهيد

ين والقوان السماوية الشرائع كل في والمقدسة األصيلة الحقوق من الحياة في الحق يعد

 .الوضعية

قد ف عليها والمحافظة صونها على فعملت اإلنسان بحياة اإلسالمية الشريعة اهتمت ولقد -

 في فساد أو نفس بغير نفسا قتل من أنه ائيلرإس بني على كتبنا ذلك أجل من} لى:تعا قال

1{جميعا الناس قتل فكأنما األرض
 

 قوعقو النفس وقتل باهللاإلشراك  الكبائر أكبر":وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال

 .2البخاري رواه ."الوالدين

 لىع اعتداء كل حرم بأن والوضعية السماوية الشرائع كل حذو الجزائري المشرع حذا وقد

 هم يةبالحما الناس وأولى وسالمته اإلنسان بحياة المساس شانه من فعل كل فجرم الحق هذا

 اةبحي الماسة األفعال هذه ولدراسة بنفسه نفسه حماية عن عاجز الطفل أن ذلك األطفال

 :مباحث ثالث إلى الفصل هذا قسمنا وسالمته الطفل

 .الطفل بحياة الماسة الجرائم :األول المبحث

 .للخطر والتعريض العمد اإليذاء جرائم :الثاني المبحث

 .الطفل بصحة الماسة الجرائم :الثالث المبحث

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  32اآلية.المائدة سورة  1
  20ص 2000 .الفكر،بيروت، الذهبي،الكبائر،دار الدين شمس  2
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 .الطفل بحياة الماسة الجرائم :األول المبحث

 ءاعتدا كل فاعتبر ميالده قبل وحتى الطفل حياة على اعتداء أي الجزائري المشرع جرم

 نعهم إلى ذلك فسيؤدي جنين وهو الطفل على االعتداء تم إذا انه ذلك جريمة الجنين على

ي ف بين،مطل إلى المبحث هذا تقسيم ارتأينا ولذلك الحياة من حرمانه وبالتالي الميالد، نم

 .القتل جرائم الثاني الطلب وفي اإلجهاض جريمة تناولنا األول المطلب

 اإلجهاض جريمة :األول المطلب

 من مع يتساهل وال أحشائها بين من حيا خروجه لضمان أمه بطن في الجنين المشرع يحمي

 يصح ال التي العليا اإلنسانية القيم المشرع يجاري هذا وفي هو، يقرره داع دون له يسئ

 .1بها التفريط

 فعلب أو األم بفعل اإلسقاط هذا ويكون الطبيعي، أوانه قبل الجنين إسقاط هو واإلجهاض

 :كالتالي وأنواعه وصوره اإلجهاض أركان المطلب هذا في سنتناول غيرها،

 اإلجهاض جريمة أركان األول: الفرع -

 :اآلتية الثالث أركانها استوفت متى اإلجهاض جريمة تقوم

 الجريمة محل) المفترض الركن(: أوال 

 عليه يقع المرأة رحم في جنين وجود أي؛ فعال الحمل حالة وجود هو هنا الجريمة محل إن

 حسب فرضا أو الرحم في قتله أو والدته موعد قبل حيا بإخراجه سواء االعتداء فعل

 كما غيرها، توهم أو حامال أنها تتوهم بنفسها بأنها أو الخارجي المفهوم حيث أي األوضاع

2"حملها مفترض أو حامال امرأة أجهض من كل: "ج.ع.ق .304 المادة  نصت
 

 تأخذ ة،الوالد عملية بداية لحظة إلى اإلخصاب لحظة منذ الحياة في الجنين حق حماية وتبدأ

 :صور 03 الجريمة هذه

 لنفسها المرأة إجهاض 01:  الصورة

ن سنتي إلى أشهر 06 من بالحبس تعاقب" :تنص والتي ج.ع.ق 309 :المادة لنص طبقا

 لكذ حاولت أو عمدا نفسها أجهضت التي المرأة دج، 1000 إلى جد 260 من وبغرامة

 ."الغرض لهذا لها أعطيت أو إليها أرشدت التي الطرق استعمال على قتفوا أو

                                                             
  387،ص 2011 الجزائر، هومة، ،داراإلنسان بكيان الماسة الجرائم،شهاب باسم  1
 الحقوق،جامعة في الليسانس شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل حلقة ،لألسرة القانونية الحمايةفتحي، مجيدي  2

 2010 الجلفة، / 172 :،ص 2011 .
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 الغير قبل من المرأة إجهاض 02: الصورة

 مفترض أو حامال امرأة أجهض من كل " :تقضي والتي :ج.ع.ق 304 المادة لنص طبقا

 ....1 "ذلك في شرع أو توافق لم أم ذلك على وافقت سواء...حملها

 كونل للمجتمع العامة المصلحة تهدد الجريمة لكون نظرا المرأة، برضا يعتد لم فالمشرع

 .الحياة من يحرم الذي الطفل هو الحقيقية الضحية

  اإلجهاض على التحريض: 03 الصورة

 في أيضا جرم نماإ و فقط الثانية و األولى صورتيه في اإلجهاض بتجريم المشرع يكتف لم

2ج.ع.ق 310المادة 
 يقطع لكي اإلجهاض وسائط في والتحريض الدعاية صور كل  

 يجد لن المجهض ألن ارتكابها، من ويحد الجريمة هذه ارتكاب يف يفكر من على الطريق

 .اإلجهاض إلجراء يستخدمها وأدوات مواد من إليه يحتاج ما بسهولة

 المادي الركن :ثانيا 

 :والثانية األولى الصورة في -أ

 نينالج وفصل الحمل حالة إنهاء شأنه من الذي و الغير أو األم عن يصدر الذي الفعل هو

 .المستعملة الوسيلة عن النظر بغض الطبيعي الموعد قبل أمه عن

 :المستعملة الوسائل

 يلسب على الوسائل عدد المشرع أن :ج.ع.ق 304 المادة نص من األخيرة العبارة من يفهم

 وييست إذ الوسيلة، ناحية من حر طابع ذات اإلجهاض جريمة تعتبر لذا الحصر ال المثال

 .معنوية أو مادية الوسيلة تكون أن

 اجسمه تدليك أو الحامل جسم إلى أشعة توجيه مثل ميكانيكية اإلجهاض وسيلة تكون فقد

 .الحامل ضرب أو الحمل حالة إنهاء إلى تؤدي بطريقة

 

                                                             
 أو مأكوالت بإعطائها حملها مفترض أو حامال امرأة أجهض من كل) الجزائري العقوبات قانون من 304 المادة نص  1

 في شرع أو توافق لم أو ذلك على وافقت سواء أخرى وسيلة بأية أو عنف أعمال أو طرق باستعمال أو أدوية أو مشروبات
 الموت إلى اإلجهاض أفضى ٕاذا و ج، د 10.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس ذلك،يعاقب

 لمنعبا ذلك على عالوة الحكم يجوز الحاالت جميع سنة،وفي عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت السجن العقوبة فتكون
 . (اإلقامة من

 
 إلى 500 من بغرامة و سنوات ثالث إلى شهرين من بالحبس يعاقب) الجزائري العقوبات قانون من 310 المادة نص  2

 .(.. نتيجة إلى تحريضه يؤدي لم ولو االجهاض على حرض من كل دج 1000
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 قةطري كانت أيا أخرى مادة أو الطبية األدوية مثل كيميائية اإلجهاض وسيلة تكون وقد

 .الحمل إنهاء شانها من يكون( الخ...شراب،أقراص،حقن) تعاطيها

 تؤدي قتهاحقي في ولكنها للحمل إنهاء ظاهرها في تبدو ال وسائل إلى الحامل المرأة تلجأ وقد

 أو قةضي مالبس ارتداء أو األثقال حمل أو كالقفز الطبيعية الرياضة ممارسة مثل ذلك إلى

 .ضاغطة أحزمة

 إاذ و وجهها في فجأة الصراخ أو الحامل ترويع مثل معنوية اإلجهاض وسيلة تكون وقد

 اإلجهاض جريمة وقوع من يحول ما يوجد ال ايجابيا اإلجهاض فعل يكون أن الغالب كان

 الطعام يمتقد عن االمتناع أو الطعام عن األم امتناع مثل االمتناع طريقة على أي سلبي لفعل

 .لها

 اإلجهاض، في السبب كانت أنها على الدليل إقامة يجب المستعملة الوسيلة كانت ومهما

 .1الخبراء برأي يسترشد أن الموضوع ولقاضي

 ةالجريم على العقاب عدم دون يحول ال ذلك فإن المستعملة الوسيلة نجاعة كانت ومهما

 للعقاب، يتعرض فإنه ناجحة غير وسائل باستعمال اإلجهاض في يشرع فمن المستحيلة،

 إرادة عن المستقلة الظروف ضمن تدخل المستعملة الوسيلة صالحية عدم أن أساس على

 .والثانية األولى بصورتيها اإلجهاض جريمة على ينطبق المبدأ وهذا الجاني،

 :النتيجة

 :ةالتالي الحاالت في تصورها ويمكن الطبيعي الموعد قبل الحمل حالة إنهاء في وتتمثل

 نينالج خروج وحالة لوالدته الطبيعي الموعد قبل أمه رحم من ميتا الجنين خروج حالة -

 عتداءا الحالة هذه في الجنين خروج في ألن لوالدته الطبيعي الموعد قبل أمه رحم من حيا

 .الطبيعية الوالدة حتى الطبيعي النمو استمرار في حقه على

 تلك ارتكاب بعد الحياة قيد على الحامل األم تظل أن اإلجهاض جريمة لوقوع يشترط ال

 المترتبة النتيجة وتكون الحامل قتل فعل هو اإلجهاض فعل يكون أن المتصور فمن الجريمة

 الجنائي القصد توفر فإذا الوقت، نفس في الحمل ٕانهاء و األم حياة إنهاء الواحد الفعل عن

2الوقت نفس في واإلجهاض القتل عن الفاعل فيسأل ريمتينج أمام نكون
 

 

                                                             
 دار ،1 ج ،(األموال ضد الجرائم و األشخاص ضد الجرائم) الخاص الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن  1

 38 ص  ، 2002 بعةط هومة،الجزائر،
  175 ص السابق، المرجع فتحي، مجيدي  2
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  :ةالسببي العالقة

 يعيالطب الموعد قبل الحمل حالة ٕانهاء و اإلجهاض فعل بين سببية عالقة تتوفر أن يجب

 األم مرح من الجنين خروج إلى أدى الذي هو الجاني به قام الذي الفعل بأن يثبت بأن وذلك

 .ميتا أو حيا لوالدته الطبيعي الموعد قبل

 جهاضاإل في الشروع عن الجاني فيسأل المرغوبة النتيجة تحققت إذا تامة الجريمة تكون إذ

 كما ،..."ذلك في الشروع أو 304: " ... للمادة طبقا القانون بنص عليه معاقب والشروع

 قيام على: ج.ع.ق 304  المادة نصت إذ المستحيلة الجريمة عن الجزائري المشرع يعاقب

 الذي المصري المشرع عكس على ،1احمله مفترض أو حامال المرأة كانت سواء الجريمة

 .فعال الحمل وجود يشترط

 :الثالثة الصورة في-ب

 في التأثير نهأش من عمل كل في المادي الركن يتمثل اإلجهاض، عن التحريض صورة في

 قد التحريض هذا يكن لم ولو حتى التحريض فعل عليه يقع الذي الشخص أو الضحية نفس

 .المرجوة النتيجة إلى أدى

 :المستعملة الوسيلة

 يلسب على المحددة الوسائل بين من بوسيلة التحريض يقوم أن :ج.ع.ق 310 المادة تشترط

 :وهي الحصر

 .عمومية اجتماعات أو أماكن في خطب إلقاء  -

 .رسومات أو صور أو كتابات توزيع أو إلصاق أو عرض أو بيع  -

 .المزعومة أو الحقيقية العيادات في بالدعاية القيام  -

 عرض أو بيع ومجرد عامة أماكن أو اجتماعات في حماسية خطب إلقاء مجرد فإن وعليه

 إلى ضمنية أو صريحة دعوى تتضمن كانت شكل وبأي كانت لغة وبأي محررات أو صور

 .على التحريض جريمة لتكوين غيرها مع أو وحدها كافية تكون الحمل ٕاسقاط و اإلجهاض

2ج.ع.ق 310 المادة بنص عليها المعاقب اإلجهاض
 

                                                             
  175ص السابق، فتحي،المرجع مجيدي  1
  51 ص ، 2002 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني الديوان ،األسرة نظام على الواقعة الجرائم ،سعد العزيز عبد  2
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  :النتيجة

 التحريض اعتبر بل الجريمة هذه لقيام النتيجة عنصر في يتوفر أن القانون يشترط لم

 وقع نم تأثرت وسواء تتحقق لم أو النتيجة تحققت سواء بذاتها عليها ومعاقب مستقلة جريمة

 .تنفذ ولم تتأثر لم أو ونفذتها المحرض بأساليب التحريض عليها

 اقتصر ولو أصليا فاعال يعتبر إذ الجاني في صفة أي :ج.ع.ق 310 المادة تشترط ولم

 أن يعدو ال الفعل هذا أن حين في المجهضة الوسائل على الحامل داللة مجرد على دوره

1ااشتراك إال الجزائي القانون في العامة للقواعد وفقا ن يكو
 

 المعنوي الركن :ثالثا 

 :والثانية األولى الصورة في-أ

 لمالع مع الفعل ارتكاب إلى الجاني إرادة بانصراف تتحقق عمدية جريمة اإلجهاض جريمة

 ومع حملها، مفترض وأ حامل المرأة أن الجاني يعلم أن فيجب قانونا، عليه معاقب ذلك أن

 قد كوني الفعل ويريد ومختارة سليمة إرادته كانت فإذا عليها، باالعتداء القيام يريد ذلك

 .الجريمة ارتكب

 :الثالثة الصورة في-ب

 القصد ٕانما و خاص جنائي قصد القانون يشترط ال اإلجهاض على التحريض جريمة في

 الصور تتضمنه وما الخطب تحتويه مما استخالصه يمكن عام جنائي قصد هو هنا الجنائي

 .وغيرها والمحررات والرسائل

 الجريمة قمع :الثاني الفرع -

 المتابعة:أوال 

 لنيابةل يمكن إذ العمومية، الدعوى لتحريك العامة للقواعد الجريمة هذه في المتابعة تخضع

 .ذلك في يدها يغل قيد ألي تخضع وال الجريمة أركان قيام بمجرد بالمتابعة القيام

 الجزاء :ثانيا 

 :التالي النحو على اإلجهاض صورة باختالف الجزاء يختلف

 1(ج.ع.ق 309 ادةما: )النفسه تجهض التي المرأة صورة

                                                             
  48،ص 2002 السابق،ط المرجع بوسقيعة، أحسن  1



 

14 

 في تشرع أو نفسها تجهض التي ةأالمر: ج.ع.ق 309 المادة تعاقب :األصلية العقوبات-أ

 .دج 1000 إلى 250 من وبغرامة (02) سنتين إلى أشهر 06 من بالحبس ذلك

 تتجاوز ال لمدة وذلك اإلقامة من بالمنع الجاني على الحكم يجوز :التكميلية العقوبات-ب

2ج.ع.ق من 2/12للمادة طبقا .سنوات 05
  

 ج.ع.ق  306،305،304  المواد: الغير قبل من المرأة إجهاض صورة

 في شرع أو امرأة أجهض من كل :ج.ع.ق من 304 المادة تعاقب :األصلية العقوبات-أ

 .دج 10000 إلى 500 من وبغرامة سنوات( 05)  خمس إلى (01) سنة من بالحبس ذلك

 .سنة (20) إلى (10) من المؤقت السجن العقوبة تكون للموت اإلجهاض أفضى ٕاذا و

 05 تجاوزت ال لمدة وذلك اإلقامة من بالمنع الجاني على الحكم يجوز:التكميلية العقوبات-ب

 .ج.ع.ق 12 : المادة من 02 :للفقرة طبقا سنوات

 ألسنانا جراحي والقابالت، والصيادلة األطباء قبل من اإلجهاض كان إذا :األمن تدابير-ج

 يزتج تهمامساعد أو بتدبيرهم تم أو وتخصصاته فروعه بمختلف الطب وطلبة الطبيين وشبه

 304 المادة في الذكر السالفة العقوبات على عالوة الجاني على الحكم ج.ع.ق  306المادة

 .مهنته ممارسة من حرمانه في المتمثل األمن بتدبير ج.ع.ق 305 و

 أسنان جراحة أو صيدلية أو قابلة أو طبيبة نفسها تجهض التي المرأة تكون أن يحصل وقد

 تخضع ال أنها ذ،ئعند الراجح طبي، الشبه للسلك تنتمي أو االختصاصات هذه في طالبة أو

  309 للمادة ٕانما و، نفسها تجهض التي المرأة حكم تأخذ أين 3ج.ع.ق 306 المادة لحكم

 الةح في الغير قبل من المرأة إجهاض صورة في الحبس عقوبة تشدد :المشددة الظروف -د

 :التالي النحو على عليه المساعدة على أو اإلجهاض ممارسة على االعتياد

 خمس إلى (01) سنة من وهي ج.ع.ق 304 المادة في المقررة الحبس عقوبة تضاعف -1

 .سنوات (10) عشر إلى( 02)  سنتين من فتصبح سنوات (05)

                                                                                                                                                                                              
 1.000 إلى 250 من وبغرامة سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس تعاقب: )الجزائري العقوبات قانون من 309 المادة  1
 لهذا لها أعطيت أو إليها أرشدت التي الطرق استعمال على وافقت أو ذلك حاولت أو عمدا نفسها أجهضت التي ج المرأةد

 (الغرض
 
 وال األماكن، بعض في عليه المحكوم تواجد حظر هو اإلقامة من المنعي )الجزائر العقوبات قانون من 12 المادة نص  2

 نالقانو ينص لم ما الجنايات، مواد في سنوات (10) عشر و الجنح مواد في سنوات (05) خمس مدته تفوق أن يجوز
 أو األصلية وبةالعق انقضاء يوم من يطبق فإنه للحرية، سالبة بعقوبة مقترنا اإلقامة من المنع يكون عندما .ذلك خالف على

 .(...عليه المحكوم عن اإلفراج
  41،ص 2002 السابق،ط بوسقيعة،المرجع أحسن  3
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 304 المادة في المقررة المؤقت السجن عقوبة ترفع الموت إلى اإلجهاض أفضى إذا -2

 .سنة 20 أي األقصى الحد إلى سنة 20 إلى 10 من وهي ج.ع.ق

 من نعبالم القانون بقوة الجاني على بالحكم تقضي ج.ع.ق 311 المادة فإن األحوال كل في*

 الخاصة أو العمومية المؤسسات في كانت صفة بأي عمل أي أداء أو مهنة أي ممارسة

 .الوالدة ودور والعيادات المستشفيات مثل النساء ألمراض أو للتوليد

 :اإلجهاض على التحريض صورة

 إلى (02) شهرين من بالحبس اإلجهاض على التحريض عن ج.ع.ق 310 :المادة تعاقب

 .العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 10.000 إلى دج 500 من وبغرامة (03) سنوات ثالث

 اإلجهاض أنواع :الثالث الفرع -

 :وهي أنواع ثالث إلى اإلجهاض أنواع تقسيم يمكن

 غير خطأ بسبب كان سواء المرأة من إرادة دون يتم الذي وهو :العفوي اإلجهاض-1 

ر صعنا اكتمال عدم أو منها، تعاني عضوية حالة بسبب أو الحامل المرأة ارتكبته مقصود

 .للجنين الحياة

 في وهدفه وقانونا شرعا به المصرح هو الدوائي الطبي اإلجهاض :الطبي اإلجهاض-2 

 .الحمل استمر إذا الموت خطر من المرأة حياة إنقاذ األساس

 على ضرر فيه الجنين بقاء كان لو فيما جائز الفقهاء من المعاصرين حسب على فاإلجهاض

 أولى واألخيرة األم حياة على تتوقف الجنين حياة كانت إذا واجب وهو حياتها أو األم صحة

1األصل ألنها
 

 محال تكون حتى هذه اإلجهاض عملية ربط حينما صنعا، الجزائري المشرع أحسن وقد

 :هي شروط بأربعة العقاب من لإلعفاء

 .األم حياة إنقاذ وهي قصوى ضرورة هناك تكون أن .  أ

 .جراح أو طبيب اإلجهاض بعملية يقوم أن .ب

 .الخفاء دون أي العلن في العملية تجرى أن .ج

 .بذلك اإلدارية السلطة إعالم يتم أن  .د

 

                                                             
  396السابق،ص شهاب،المرجع باسم  1
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 قامت إذا العقاب من اإلعفاء يشملهما فال والممرضة القابلة مثل والجراح الطبيب غير أما

 األخرى، الشروط توفر مع ذلك كان ولو األم، حياة إنقاذ أجل من اإلجهاض بعملية إحداهما

 على القانون في عليه منصوص اإلجهاض مجال في الجزائية المسؤولية من اإلعفاء ألن

1رالحص سبيل
 

 :واالقتصادي االجتماعي اإلجهاض-3 

 على المحافظة أو اإلنجاب عدم في الرغبة إليه الدافع يكون ما هو االجتماعي اإلجهاض

2كذل غير أو فاحشة على التستر أو والمظهر الرشاقة
 

 سببا يكون قد فالفقر لألسرة، االقتصادي الوضع سببه يكون الذي فهو االقتصادي أما

 الحالة سوء أو الفقر بسبب اإلجهاض جواز عدم على العربي الفقه ويتفق األجنة، إلجهاض

 االحتفاظ في األسرة حق يفوق الحياة في الطفل حق أن إلى ذلك في ويستندون االقتصادية

 الذي االقتصادي المستوى يحدد معيار وضع الصعب من وكذا لها، االقتصادي بالمركز

3ضاإلجها يبيح
 

 األطفال قتل جرائم :الثاني المطلب

 األم لوقت الكبار قتل جريمة أركان نفس له عادي قتل نوعان األطفال له يتعرض الذي القتل

 فيه منتكل فرع فرعين إلى المطلب هذا سنقسم ذلك ولدراسة بالوالدة، العهد حديث لوليدها

 .والدةبال العهد حديث طفل قتل جريمة عن نتكلم الثاني الفرع وفي العادي القتل جريمة عن

 العادي القتل جريمة:األول الفرع- 

 إذا عمديا يكون قد والقتل وفاته عليه تترتب الغير حياة على اعتداء بأنه العادي القتل يعرف

 يالجان لدى القصد يتوافر لم إذا عمدي غير يكون وقد الجاني، لدى الجنائي القصد توافر

4خطئه نتيجة تحققت الوفاة ولكن
 

 الطفل وحياة عمدا، اإلنسان روح إزهاق هو القتل أن: ج.ع.ق 254 المادة أوضحت ولقد

 قد أو بالوالدة العهد حديث الطفل كان سواء بالغ إنسان أي حياة وزن نفس لها اإلسالم في

 والدته على فترة مضت

                                                             
 65السابق،ص سعد،المرجع العزيز عبد  1
 الجديدة،اإلسكندرية، الجامعة ،داراإلسالمي الفقه في واإلباحة الحضر بين اإلجهاضأحمد، حسن المطلب عبد شحاتة  2

 14  ص ، 2006
  50ص ،2008 لخضر،باتنة، الحاج دكتوراه،جامعة ،رسالةالجزائري التشريع في للطفل الجنائية الحمايةقصير، علي  3
 ،المكتبوالفنية القانونية الواجهة من الضارة المواد ٕاعطاء و والضرب والجرح القتل رئم ا ج أحمد، الروس أبو  4

 11 ص ، 1997اإلسكندرية، ،الحديث الجامعي
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 األركان، كاملة جريمة يعد والدته من لحظات بعد ولو مهده في وهو لحياته التعرض وأن

 من النجدة في كما أحيانا عليهم وتقدم بل البالغين الكبار حياة تساوي الصغير حياة ألن

 البالغ اإلنسان قتل جريمة أركان نفس لها األطفال قتل فجريمة إذن ،1والحروب األخطار

 قتل جريمة أركان 2ج.ع.ق 254 المادة نص خالل من فإنه وعليه العقوبات، لنفس وتخضع

 :كالتالي هي الطفل

 : )الجريمة محل( المفترض الركن :أوال

 يكون أن فاألصل الجريمة، ارتكاب وقت حيا إنسانا فيه الضحية تكون أن القتل يفترض

 جنحة وهي لجثة تشويها الفعل اعتبر ٕاال و الجريمة ارتكاب وقت حيا عليه المجني الطفل

 ٕانما و قتال يعد ال والدته قبل الجنين إعدام أن كما، 3ج.ع.ق 153 ةبالماد عليها معاقب

 .الذكر السالفة هاييل وما ج.ع.ق 304 المادة بنص عليها معاقب جنحة أيضا وهي إجهاضا

 : المادي الركن :ثانيا

 ثثال من الركن هذا ويتكون الموت، إلى يؤدي أن شأنه من إيجابي بعمل بالقيام يتمثل

 :هي عناصر

 اإلجرامي السلوك: 

 المستعملة الوسيلة تهم وال عليها، المعاقب النتيجة لتحقيق الفاعل به يقوم الذي النشاط هو

 عن صراحة يعاقب ال الجزائري فالمشرع إيجابيا عمال السلوك يكون أن المهم ذلك في

 4ج.ع.ق 182 المادة في نص فقد خاصة بنصوص االمتناع عن ويعاقب  باالمتناع القتل

 وكذا جناية وقوع يمنع بفعل القيام عن واالمتناع المساعدة تقديم عن االمتناع تجريم على

 ج.ع.ق من 318 المادة بنص إحداثه نية توافر مع الوفاة إلى المؤدي األطفال ترك تجريم

 .العمد القتل بعقوبة عليه عاقبت التي

 

 

                                                             
  59السابق،ص قصير،المرجع علي - 1
 .(عمدا إنسان روح إزهاق هو القتل) الجزائري العقوبات قانون من 254 المادة نص - 2
 أعمال من عمل أي عليها منه وقع أو جثة شوه أو دنس من كل) :الجزائري العقوبات قانون من 153 المادة نص - 3

 .(جزائري دينار 200 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنتين من بالحبس يعاقب الفحش أو الوحشية
 إلى 500 من وبغرامة سنوات 05 إلى أشهر 03 من بالحبس يعاقب) الجزائري العقوبات قانون من 182 المادة نص - 4

 وقوع عيمن أن الغير على أو عليه خطورة ويقيم منه مباشر بفعل يستطيع من كل العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 15000
 عمدا متنعا من كل بالعقوبة ويعاقب ...بذلك القيام عن وامتنع اإلنسان جسم سالمة ضد جنحة أو جناية بأنه موصوف فعل
 .(تقديمها إمكانه في كان خطر حالة في شخص إلى مساعدة تقديم عن
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 الروح إزهاق: 

 يالجان نشاط إثر تتحقق أن الضروري من الفاعل،وليس سلوك على المترتبة النتيجة وهي

 .زمني فاصل والنتيجة النشاط بين يكون أن فيمكن مباشرة،

 القتل يف شروعا يكون هنا فالفعل فيه الجاني إلرادة دخل ال بسبب الوفاة تتحقق لم إذا أما

 .كالقتل عليه يعاقب العمد

 السببية رابطة: 

 بين سببية رابطة توافر المادي الركن فيها يتطلب التي النتيجة جرائم من العمد القتل جريمة

 الوفاة تكون أن يجب العمد القتل جريمة في المادي الركن يتوافر فلكي والنتيجة، الجاني فعل

 .1الجاني لفعل نتيجة

 الجنائي القصد :ثالثا

 إحداث ىإل الجاني إرادة اتجاه في المتمثل الجنائي القصد توافر العمد القتل جريمة تقتضي

 الفاعل رادةإ النتفاء الجنائي القصد ينتفي األساس هذا وعلى عليه معاقب بأنه العلم مع القتل

 تحت أو فيقتله، طفل على بشخص يدفع كمن مادي إكراه تأثير تحت وهو الفعل أتى إذا

 فتموت البحر قاع إلى فتاة فيدفع باخرة ظهر على وهو الريح تدفعه كمن قاهرة قوة تأثير

 كمن الجريمة كيان في للباعث تأثير وال عكسها المتهم أثبت إذا إال مفترضة واإلرادة غرقا،

 .2يحتضر الذي عليه المجني لعذاب حد لوضع أو العار من خوفا روحا يزهق

 بالسجن الجزائري العقوبات قانون3/263 ادة مال نص حسب الجريمة هذه على ويعاقب

 .ج.ع.ق 9 المادة في عليها المنصوص التكميلية العقوبات إلى باإلضافة المؤبد

 أو نالوالدي أحد هم الجناة كان إذا ج.ع.ق 272 ادةمال حسب اإلعدام إلى العقوبة وتشدد

 .رعايته يتولى أو الطفل على سلطة له آخر شخص أي أو الشرعيين األصول من غيرهما

 مهاوأه والقرابة الرحم صالت مناطها األصول عقوبة في التشدد من الحكمة أن لنا ويتضح

 أحد قاتل نفس في الكامنة اإلجرامية الخطورة يبين المشرع أن إذا باألصل الفرع صلة

3المجتمع داخل فاسدا عضوا صار باعتباره عليه العقوبة شدد وبالتالي فروعه
 

 

                                                             
  19،ص 2013 السابق،ط المرجع بوسقيعة، أحسن - 1
  24نفسه،ص المرجع - 2
  78ص ، 2009 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،الجزائري العقوبات قانون شرح فريحة، حسين - 3
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 تعتبر والتي عالقاتها أهم في األسرة كيان يقوض فإنه العمل هذا على يقدم من أن عن فضال

 إلى ورفعها العقوبة بتشديد خليقا كان ثم ومن المجتمع أساسها على يقوم التي األولى اللبنة

1اإلعدام
 

 بالوالدة العهد حديث طفل قتل جريمة :الثاني الفرع- 

 كانت سواء األم أن غير العمد للقتل المقررة العقوبة نفس الجناية هذه مرتكب على تطبق

 وال مخففة عقوبة عليها تطبق بالوالدة العهد حديث ابنها قتل في شريكة أو أصلية فاعلة

2الجريمة ارتكاب في األم مع شارك أو ساهم من المخففة العقوبة هذه من يستفيد
 وتتطلب 

 :التالية األركان توافر لقيامها بالوالدة العهد حديث طفل قتل جريمة

 المادي الركن :أوال

 :عناصر ثالث توافر يجب الركن هذا لقيام

 اإلجرامي السلوك: 

 ايجابي اطالنش هذا يكون وقد عليها المعاقب النتيجة لتحقيق الفاعل به يقوم الذي النشاط هو

 .سلبي أو

 .الخ...اإلغراق كالخنق، الوفاة إلى يؤدي مادي فعل في يتمثل: اإليجابي النشاط

 وفاته إلى يؤدي أن شأنه من المولود اتجاه سلبي موقف اتخاذ في يتمثل :السلبي النشاط

 حديث طفل قتل أن إال للبرد، تعريضه أو السري الحبل ربط عدم أو إرضاعه عن كاالمتناع

 لمثل خاصا تجريما أقر الجزائري،الذي التشريع في نظر محل يبقى باالمتناع بالوالدة العهد

 وهو إحداثه نية توفر مع الوفاة إلى المؤدي والعاجزين األطفال ترك بعنوان األفعال هذه

 القتل هذا أن القضاء اعتبر حين في ج،.ع.ق 318 بالمادة عليه والمعاقب المنصوص الفعل

 رقم ملف في 1983/01/04 بتاريخ الصادر القرار في جاء إذا باالمتناع يحصل قد

 يكون أن العقوبات قانون من 259المادة لتطبيق القانون يشترط ال"  أنه  301000

 السري الحبل ربط كعدم امتناعا يكون أن يمكن ٕانما و ايجابيا فعال لألم اإلجرامي السلوك

  "3إرضاعه عن واالمتناع به االعتناء وعدم للوليد

 

                                                             
 الحلبي منشورات ،(والمال اإلنسان على االعتداء )جرائم الخاص العقوبات،القسم قانون القهوجي، القادر عبد علي - 1
 141 ،ص 2010 بيروت، الحقوقية، .

  37،ص 2013 السابق،ط بوسقيعة،المرجع أحسن - 2
  180السابق،ص فتحي،المرجع مجيدي - 3
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 األم من وقع القتل يكون أن 

 األم من وقع القتل يكون أن يجب إذ األمومة عنصر توافر الجريمة لقيام القانون يستوجب

 الولد بين العقوبات قانون يميز وال العقوبات قانون من2/261  المادة قررته ما وهذا

 بنفس تعاقب شرعي زواج عن الناتج وليدها تقتل التي فالمرأة الشرعي، وغير الشرعي

 غير جنسية عالقة أو زنا عن الناتج وليدها قتل تتعمد التي المرأة بها تعاقب التي العقوبة

 .1شرعية

 بالوالدة العهد حديث الطفل يكون أن 

 يدتحد حول التساؤل يطرح ولذلك بالوالدة العهد حديث بالطفل المقصود المشرع يحدد لم

 .بالوالدة العهد لحداثة الزمني النطاق

 الوالدةب العهد حداثة وصف عندها ينتهي التي الزمنية اللحظة تحديد أن على الفقهاء ويتفق

 لىع واقع القتل يكون لذلك وتطبيقا تحديدها، الموضوع لقاضي متروكة تقديرية مسألة هي

 في ألما من وقع طالما قريب، بوقت بعدها أو الوالدة عملية أثناء األم من ارتكب إذا وليد

 .العاطفي وانزعاجها اضطرابها لحظة

 في المولود تسجيل أجل بانقضاء تنتهي بالوالدة العهد حداثة أن الفرنسي القضاء ويرى

 فإذا الجزائري، المدنية الحالة قانون في أيام بخمسة محدد وهو المدنية، الحالة سجالت

 أمر الناس بين ذاع أو المعتادة النفسية حالتها واستردت واضطرابها األم انزعاج انتهى

 النصوص قبضة تحت الوليد هذا على الواقع القتل وسقط التخفيف من العلة انتهت فضيحتها

2للقتل المجرمة العادية
 

 المعنوي الركن :ثانيا

 زهاقإ في األم نية وهو الجنائي القصد توفر بالوالدة العهد حديث طفل قتل جريمة تقتضي

 في جريمةال ارتكاب إلى بالدافع الجزائري المشرع يأخذ وال بالوالدة العهد حديث ابنها روح

 يةن وهو خاص قصد لألم يكون أن اللبناني كالتشريع المقارنة التشريعات بعض تشترط حين

 .الشرعي غير بحملها جاهرت قد األم كانت إذا النية هذه تتوفر وال العار اتقاء

 

 
 
 
 

                                                             
  92السابق،ص المرجع سعد، العزيز عبد - 1
  38-37،ص 2013 السابق،ط المرجع بوسقيعة، أحسن - 2
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ادة مال نص حسب حالتين بين نفرق فإننا الجريمة، هذه مرتكب على المسلطة العقوبة عن أما

 1ج.ع.ق 261

 عهدال الحديث ابنها قتل في شريكا أو أصليا فاعال األم كانت إذا :األولى الحالة 

 .سنة 20 إلى 10 من المؤقت السجن تكون العقوبة فإن بالوالدة

 انتك ومهما الجريمة هذه في شريكا أو أصليا فاعال الغير كان إذا ة:الثاني الحالة 

 .ذكره سبق الذي النحو على العمد القتل جريمة على يعاقب فإنه صفته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 أو األصول قتل أو القتل جريمة ارتكب من كل باإلعدام يعاقب) الجزائري العقوبات قانون من 261 المادة نص - 1

 من المؤقت بالسجن بالوالدة العهد حديث ابنها قتل في شريكة أو أصلية فاعلة كانت سواء األم تعاقب ذلك ومع .التسميم
 .( الجريمة ارتكاب في معها اشتركوا وأ ساهموا من على النص هذا يطبق ال نأ على سنة  20لىإ سنوات 10
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 للخطر والتعريض العمد اإليذاء جرائم :الثاني المبحث

 وأ الطفل جسم بسالمة تمس أن شانها من التي األفعال جميع الجزائري المشرع جرم لقد

 .ألعضائه الطبيعية بالوظائف

 و الضرب العمد، اإليذاء أفعال بتجريم القانون يحميها مصلحة هي الطفل جسم وسالمة

 حمايته فرض فالمشرع للخطر، التعريض أو بالطفل العناية عدم أو الطعام منع و الجرح

1الجسم سالمة في حقه للطفل كفل أنه يعني وهذا المصلحة هذه على
 

 :كالتالي مطالب ثالثة إلى المبحث هذا بتقسيم قمنا ذلك دراسة أجل ومن

 .العمد اإليذاء جرائم فيه تناولنا :األول المطلب

 .قاصر خطف جريمة عن فيه تحدثنا :الثاني المطلب

 .للخطر التعريض لجرائم خصصناه :الثالث المطلب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 دار األول، الجزء،(األشخاص على الواقعة )الجرائم الخاص العقوبات،القسم قانون شرح نمور، سعيد محمد - 1

 111 ص ، 2005 الثقافة،عمان،
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 العمد اإليذاء جرائم :األول المطلب

 فر،سا اعتداء منظومة صورة في لتبدو اآلخر بالبعض بعضها العمد اإليذاء جرائم تتشابه

 أكبر تحقيق بضرورة منه اعتقادا التشريع أساليب في ع وينو األوصاف من كثري عروالمش

1الحماية من قدر
 

 ومفاد بأذى، آلخر يتسبب من المشرع يعاقب لهذا جسمه سالمة في الحق حي إنسان فلكل

 2ةعادي بصورة الطبيعية وظائفها أعضاؤه تؤدي أن الجسم سالمة

 269 نم المواد في عقوباتها وحدد األطفال ضد العمد اإليذاء الجزائري المشرع جرم ولقد

 لتيا والعقوبات العمد اإليذاء جرائم أركان على خاللها من سنتعرف والتي ج.ع.ق 272إلى

 .الجرائم لهذه الجزائري المشرع فرضها

 العمد اإليذاء جرائم أركان :األول الفرع -

 بقيام ج.ع.ق 272 إلى 269 من المواد في عليها المنصوص العمد اإليذاء بجرائم تقوم

 :التالية أركانها

 (الجريمة محل) المفترض الركن :أوال

 ةالماد حسب سنة 16 سنه يتجاوز لم الذي الطفل جسم هو الجرائم هذه في االعتداء محل

 أن خاصة سنة 16 ـب السن تحديد إلى الدافع ما هنا المطروح والسؤال ج،.ع.ق 269

 مالمرسو بموجب عليها صادقت والجزائر سنة 18 بـ الطفل سن حددت الطفل حقوق اتفاقية

 /191992/12 في المؤرخ 461/92 رقم الرئاسي

 المادي الركن :ثانيا

 :صور أربعة الطفل على الواقعة العمد اإليذاء جرائم تأخذ

 عبرة وال جسامته، كانت أيا أنسجته أو الجسم في قطع أو تمزيق هو  :الجرح 

 سالحا أو كالعصي أبيض سالحا يكون فقد الجرح إحداث في المستخدمة بالوسيلة

 .ناري

 3تمزيقها إلى يؤدي ال الجسم أنسجة على ضغط كل هو  :الضرب  

                                                             
  179السابق،ص شهاب،المرجع باسم - 1
 على الواقعة الجرائم) الخاص القسم العقوبات، قانون شرح الزغبي، حميدي وخالد الحديثي الرزاق عبد فخري - 2

 85 ،ص 2009 الثقافة،عمان، دار ،(األشخاص
 ،ديوانالدولة وأمن واألموال األشخاص ضد زئري،جرائم ا الج العقوبات قانون شرحمنصور، ابراهيم إسحاق - 3

 69 ،ص 1988 الجامعية،الجزائر، المطبوعات



 

24 

 هذا مثل فتجريم للخطر، الطفل صحة تعريض معه ويترتب  :الطفل عن الطعام منع 

 بتوفير يسمح الذي السن عن سنه يقل لطفل خاصة الجريمة وطبيعة يتماشى الفعل

 ولو رتشي المادة في الواردة والحرمان المنع عبارة بأن ذلك إلى أضف بنفسه، الطعام

 تلبية واجب القانون عليهم يفرض الذي األشخاص من هو الجاني بأن ضمنيا

 .الطفل حاجيات

 من عمل أي) لعبارة الجزائري المشرع ةبإضاف  :األخرى العمدية العنف أعمال 

 طفلال إيذاء شأنها من التي األفعال دائرة من وسع قد يكون (والتعدي العنف أعمال

 شعر نزع أو الطفل جسم على أثرا يترك ال متقطع كهربائي تيار تسليط ذلك ومثال

 .الخ...بالقوة الطفل

 الذي يبالتأد حق به يقصد المشرع ونعتقد الخفيف، اإليذاء كله هذا من المشرع استثنى ولقد

 طبقا يتابع التأديب حدود يتجاوز الذي المعلم فإن وبذلك المعلمون، وأيضا الوالدان يملكه

 الالزمتين والمهابة بالسلطة يتمتع أن يجب الولد تربية عن المسؤول ألن ،1العامة للقواعد

2الحق هذا لممارسة
 

 المعنوي الركن :ثالثا

 قد وما بخطورته علما بإرادته عليه أقدم قد الفعل مقترف كان إذا الجرمي القصد يتوافر

 الطائفة هذه لقيام لزم قصدية جرائم األشخاص إيذاء جرائم أن وحيث نتائج، من عليه يترتب

 المساس إلى الجاني إرادة تتجه بأن وذلك العام، الجرمي القصد يتوافر أن الجرائم من

3اإليذاء أو الجرح أو بالضرب عليه المجني جسم بسالمة
 

 عمدية جريمة الموت إلى المفضي العمدي الجرح جناية: "بأن العليا المحكمة قضت إذ

 عليه المجني على االعتداء تعمد لتحققها يشترط أنه بمعنى الجنائي، القصد لتوافرها تستلزم

  "4والجرح  بالضرب

 

 
 
 
 
 

                                                             
 والسياسية، واالقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية ،المجلةالجزائري التشريع في للطفل الجنائية ،الحمايةعلي مانع - 1

 41 ،ص 2001،1 الجزائر،عدد جامعة
 الجزائر، التربوية، لالشغال الوطني ،الديوان الجسم سالمة في للحق الجنائية الحماية، الدين نصر ماروك - 2

 220ص  ، 2003 .
  89السابق،ص الزعبي،المرجع حميدي وخالد الحديثي الرزاق عبد فخري - 3
  92،ص 1996 واإلشهار،الجزائر، والنشر لالتصال الوطنية ،المؤسسة 1،جالقضائي االجتهاد ،بغدادي جياللي - 4
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 العمد اإليذاء جرائم مرتكب على المسلطة العقوبات :الثاني الفرع -

 المشرع قررها التي العقوبات ج.ع.ق 271 - 272 -270  - 269: المواد حددت

 :التالي النحو على األطفال ضد العمد اإليذاء جرائم يرتكب من كل ضد الجزائري

 صاحبه يعاقب الخفيف اإليذاء باستثناء العمدي اإليذاء جرائم كل :ج.ع.ق 269 : المادة 1-

 5000 إلى 500 من بغرامة و سنوات( 05س )خم إلى (01) سنة من المؤقت بالحبس

 .دج

 عدم أو كلي عجز أو مرض العمد اإليذاء جرائم عن نتج إذا :ج.ع.ق 270 : المادة 2-

 ترصد وأ إصرار سبق وجد إذا أو يوما (15) عشر خمسة من ألكثر الحركة على القدرة

 إلى 500 من وغرامة سنوات ( 10 ) إلى (3 ) ثالث من المؤقت الحبس العقوبة تكون

 في الواردة الحقوق من بالحرمان الجاني على الحكم يجوز ذلك إلى وباإلضافة دج، 6000

 .سنوات( 05)  خمس إلى( 01)  سنة من اإلقامة من وبالمنع ج.ع.ق 14 :ادةمال

 نم الحرمان أو األعضاء أحد بتر أو فقد الجريمة عن نتج إذا :ج.ع.ق 271 : المادة 3-

 لعقوبةا تكون أخرى مستديمة عاهة أي أو العينين أحد إبصار فقد أو البصر فقد أو استعماله

 .سنة(20) عشرين إلى سنوات (10) عشر من المؤقت السجن

 من مؤقتال للسجن األقصى الحد هي العقوبة تكون إحداثها قصد بدون الوفاة عنها نتج ٕاذا و

 ولكنها إحداثها قصد بدون الوفاة عنها نتجت ٕاذا و سنة، (20) عشرين إلى (10) عشر

1المؤبد السجن العقوبة تكون معتادة عالجية لطرق نتيجة حدثت
 

 يعاقبف الوفاة إحداث بقصد الحرمان أو التعدي أو العنف أو الجرح أو الضرب وقع إذا أما

 .ارتكابها في شرع أو قتل جناية ارتكب قد باعتباره الفاعل

 ألصولا من غيرهما أو الشرعيين الوالدين أحد هم الجناة كان إذا :ج.ع.ق 272 : المادة-4

 :ييل كما عقابه يكون رعايته يتولى أو الطفل على السلطة له آخر شخص أي أو الشرعيين

 المنصوص الحاالت في وذلك ج،.ع.ق 270 :المادة في الواردة بالعقوبات يعاقب 

 .ج.ع.ق 269 :المادة في عليها

 الحالة في وذلك سنوات ( 10 )عشر إلى (5 ) خمس من المؤقت بالسجن يعاقب 

 .ج.ع.ق 270 :المادة في عليها صوالمنص
                                                             

  293السابق،ص ،المرجع بغدادي جياللي - 1
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 في 2،1 :الفقرتين في عليها المنصوص الحاالت في وذلك لمؤبد بالسجن يعاقب 

 .ج.ع.ق 271:المادة

 ةالماد من 4و  3  الفقرتين في عليها المنصوص الحاالت في وذلك باإلعدام يعاقب 

 .ج.ع.ق 271

 قاصر خطف جريمة :الثاني المطلب

 منهما واحد كل نخصص فرعين في سنتناولها لذا صورتين إحدى الجريمة هذه تأخذ

 .الجزائري التشريع في األطفال خطف جرائم صور من لصورة

 تحايل أو تهديد أو عنف استعمال دون قاصر خطف جريمة :األول الفرع -

 من يستخلص والتي 1ج.ع.ق 326 المادة في الجريمة هذه على الجزائري المشرع نص

  :نصها

 .تحايل وال تهديد وال عنف غير من تمت قاصر اختطاف عملية أن -

  .هنا للمدة عبرة ال وبالتالي االختطاف مدة يحدد لم المشرع أن -

 .الجريمة هذه في الشروع على يعاقب أنه -

 صفة لهم ممن بشكوى إال الجزائية للمتابعة حدا يضع خاطفها من القاصر زواج أن -

 .الزواج هذا بإبطال الحكم بعد إال الخاطف على الحكم يجوز وال الزواج، إبطال

 لن كذل أن إال الجاني، ضد الجزائية الدعوى تحريك في القاصر البنت ولي دور يظهر وهنا

 .الزواج هذا بإبطال حكم على حصوله بعد إال له يتأتى

 تخفيف من العامة السلطات تمكين هو الجريمة هذه على العقاب من الغرض أن والظاهر

 الجاني من يتم إخفاء كل جريمة يعد لهذا القاصر، إخفاء أو الهروب أو الخطف حوادث

 المشرفين أو ذويه إلى وتسليمه عليه العثور مكان من السلطات من المخطوف تهريب بقصد

 الثامنة يكمل لم قاصرا اإلبعاد موضوع يكون أن ويجب الحقيقة كشف من منعهم أو عليه

2عمره من سنة عشر
 

 

                                                             
 عنف بغير وذلك عشر الثامن يكمل لم قاصرا أبعد أو خطف من كل) الجزائري العقوبات قانون من 326 المادة نص - 1

 ينار د 2000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من لمدة بالحبس فيعاقب ذلك في شرع أو تحايل أو تهديد أو
 على بناء إال األخير ضد الجزائية المتابعة إجراءات تتخذ فال خاطفها من المبعدة أو المخطوفة القاصرة تزوجت ٕاذا و

 (.بإبطاله القضاء بعد إلى عليه الحكم يجوز وال الزواج إبطال طلب في صفة لهم الذين األشخاص شكوى
 2005 الجامعية،الجزائر، المطبوعات ديوان ،(الخاص القسمي )الجزائر العقوبات قانون شرحنجم، صبحي محمد - 2

 70 ص 
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 ركنان الجريمة لهذه أن إلى نخلص الذكر السالفة ج.ع.ق 326 :للمادة دراستنا من و

 :أساسيان

 .لتحاي أو تهديد أو عنف بدون اإلبعاد أو الخطف فعل في ويتمثل :المادي الركن :أوال

 .تقريبا المعنى نفس تؤديان العبارتين أن الواقع :اإلبعاد أو الخطف فعل 1-

 بجذبه ويتحقق حراسته، يتولون الذين األشخاص من القاصر أخذ في يتمثل :الخطف 

 .برضاه ذلك تم ٕان و حتى أخر، مكان إلى فيه يوجد الذي المكان من عمدا ونقله

 في أو به المطالبة في الحق له من إلى القاصر تسليم عدم في أساسا ويتمثل :اإلبعاد 

 الذي المكان من أو العادية إقامته مكان من القاصر نقل اإلبعاد ويقتضي حضانته،

1سلطة عليه يمارس من فيه وضعه
 

 وند يتم الذي واإلبعاد الخطف على ج.ع.ق 326 :المادة تعاقب :المستعملة الوسيلة 2-

 هذا ريعتب فهل باإلغواء اإلبعاد وقع إذا التساؤل هنا ويثار تحايل، وال تهديد وال عنف

 لعنفوا التهديد استعمال مع خطف يعتبر أم تحايل وال تهديد وال العنف استعمال دون خطف

 وخداع؟ تضليل فيه اإلغواء وأن خاصة والتحايل

 الباعث أما الجنائي، القصد فيها يتوفر أن إذن بد وال عمدية الجريمة :المعنوي الركن :ثانيا

 فبمجرد إغوائها، وال الضحية على الجنسي االعتداء الجريمة لقيام يشترط وال ،2هب يؤبه فال

 يعدم فرنسا في أنه غير الجريمة، لقيام يكفي آخر مكان إلى ونقلها المعتاد مكانها من إبعادها

 الضحية لسن تقديره في أخطأ قد الجاني أن االحتمال ساد إذا ما حالة في الجريمة قيام

3عشرة الثامنة سن تجاوزت أنها معتقدا
 

 التي الجزاءات الفاعل على ويترتب قاصر خطف جريمة تقوم الركنان هذان وبتوافر -

 نوضح أن أوال يجب الجزاءات هذه نبين أن قبل ولكن ج.ع.ق 326 :المادة عليها نصت

 .الجريمة لهذه المتابعة إجراءات

 المتابعة إجراءات :أوال

 يشترط ال إذ العمومية، الدعوى لتحريك العامة للقواعد الجريمة هذه في المتابعة تخضع

 الدعوى العامة النيابة تباشر أن فاألصل العمومية، الدعوى لتحريك شكوى أية القانون

 .الجريمة بارتكاب علمها فور الجزائية

                                                             
  :208،ص 2013 السابق،ط بوسقيعة،المرجع أحسن - 1
 2007 الجامعية،الجزائر، المطبوعات ،ديوان 2،جالجزائري التشريع في الخاص الجنائي القانونمكي، دردوس - 2

 14 :،ص
  :211ص السابق، بوسقيعة،المرجع أحسن - 3
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 إذ األنثى بالضحية خاصا حكما أوردت الثانية فقرتها في ج.ع.ق 326 :المادة أن غير

 المتابعة إجراءات تتخذ فال خاطفها من المبعدة أو المخطوفة القاصر تزوجت " إذاتنص

 إبطال طلب صفة لهم الذين األشخاص شكوى على بناء إال األخير هذا ضد الجزائية

 يكون وهكذا بإبطاله القضاء بعد إال عليه الحكم يجوز وال" نفسها الفقرة وأضافت  "الزواج

 ويستفيد الجاني، معاقبة دون يحول المتابعة أمام حاجزا بخاطفها المخطوفة القاصرة زواج

  "1الشريك حتى منه

 :هما و متالزمين شرطين بتوافر الحاجز هذا رفع الجائز من أنه غير

 الزواج إبطال. 

 2الزواج إبطال صفة لهم لمن المسبقة لشكوىا  

 يبدأ الو اإلبعاد، أو الخطف مدة تستمر مستمرة، جريمة الجريمة هذه أن إلى اإلشارة وتجدر

3اإلبعاد أو الخطف ذلك فيه ينتهي الذي اليوم من إال التقادم سريان
 

 الجزاء :ثانيا

 إلى( 01)  سنة من بالحبس قاصر خطف جريمة مرتكب ج.ع.ق 326 : المادة تعاقب

 .دج 2000 إلى دج 500 من وبغرامة سنوات( 05) خمس

 التحايل أو التهديد أو العنف باستعمال قاصر خطف جريمة  :الثاني الفرع -

 يتحول الجريمة وصف فإن بالتحايل، أو بالتهديد أو بالعنف إبعاده أو القاصر خطف تم إذا

 القاصر بين تميز ال التي ج.ع.ق مكرر 293 :المادة عليه وتطبق جناية إلى جنحة من

 القاصر لخطف تجريمه في الفرنسي المشرع يجاري لم الجزائري المشرع أن ذلك والبالغ،

4خاصا تجريما التحايل أو التهديد أو بالعنف إبعاده أو
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  :209ص السابق، فتحي،المرجع مجيدي - 1
  :212ص ، 2013 السابق،ط بوسقيعة،المرجع أحسن - 2
  :191ص ، 2002 السابق،ط بوسقيعة،المرجع أحسن - 3
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 باستخدام قاصر خطف جريمة أن لنا يتضح فإنه 1ج.ع.ق مكرر :293 ادةمال نص خالل من

 نفع استخدام بدون قاصر إبعاد أو خطف جريمة أركان نفس لها الغش أو التهديد أو العنف

 القاصر خطف لجريمة المادي الركن كون في عنها تختلف أنها غير تحايل أو تهديد أو

 التهديد وأ العنف باستخدام الخطف وقع إذا إال يقوم ال الغش أو التهديد أو العنف باستخدام

 .الغش أو

 ذاه شأن من ويكون الجاني يأتيه الذي الفعل ذلك أي البدني اإلكراه :به يقصد فالعنف

 .عليه المجني إرادة سلب المادي النشاط

 ذارهبإن وذلك عليه المجني ضد الجاني الشخص به يقوم الذي الفعل ذلك فهو :التهديد أما

 اعاالنصي رفض هو إن بأهله أو بماله أو به سيلحق شر من أو فيه سيقع خطر من وتحذيره

 .أدبي أو معنوي عنف بمثابة هو التهديد :نقول أن ونستطيع ألوامره،

 نتمك التي التدليس أفعال من آخر فعل أو الخداع أو التحايل :به فيقصد الغش وبخصوص

 .الخطف جريمة معه تتحقق نحو على عليه بالمجني اإليقاع من الجاني

 ختطفم بين فيها يفرق لم الجزائري فالمشرع الجريمة، هذه عن المترتبة العقوبات عن أما

 (10) عشر من المؤقت بالسجن الجريمة هذه مرتكب فيعاقب البالغ، ومختطف القاصر

 مليون اثنين إلى دج (1.000.000) مليون من وبغرامة سنة (20) عشرين إلى سنوات

 .الجسدي للتعذيب الضحية تعرض إذا العقوبة تشدد كما دج، 2.000.000

 خطف من غرضه كان إذا أيضا المؤبد بالسجن الجاني ويعاقب المؤبد، السجن فتصبح

 .فدية على الحصول هو الضحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 مرتكبا سنه، بلغت مهما شخص بخطف القيام يحاول أو يخطف من كل) الجزائري العقوبات قانون من :293 م نص - 1

 إلى 1000.000 من وبغرامة سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت بالسجن يعاقب غشا، أو تهديدا أو عنفا، ذلك في
 .جسدي تعذيب إلى المخطوف الشخص تعرض إذا المؤبد بالسجن الجاني ويعاقب دج 2.000.000

 (.أيضا المؤبد بالسجن الجاني فدية،يعاقب تسديد هو الخطف إلى الدافع كان ٕاذا و
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 للخطر التعريض جرائم  :الثالث المطلب

 أخطر ومن للخطر األطفال تعريض لجرائم متعددة صور على الجزائري التشريع يعاقب

 لهسنتناو ما وهو طفل، عن التخلي على التحريض وجريمة الطفل، ترك جريمة الجرائم هذه

 :يلي كما

 األطفال ترك جريمة :األول الفرع -

 أو أركانها توفر من التحقق بعد إال بشأنها شخص أي ٕادانة و متابعة يمكن ال جريمة هي

 :وهي ،1اقيامه شروط

 :في ويتمثل :المادي الركن :أوال

 وتبعا الجريمة لقيام للخطر تعريضه أو الطفل ترك يكفي :للخطر التعريض أو الترك 

 طفال يترك من حق في وكذا ملجأ، أمام طفال يترك من حق في الجريمة تقوم لذلك

2الناس من مرأى على ذلك تم ولو ما مكان في
 

 :هما أساسيان شرطان استخالص يمكن ومنه

 وأ خال المكان هذا كان سواء آخر مكان إلى الطبيعي مكانه من الطفل ينقل أن شرط 1-

 .للخطر ضةرع وتركه الناس من خال غير

 بسبب بنفسه نفسه حماية على قادر غير للخطر عرضة المتروك الطفل يكون أن شرط 2-

 .عقله أو جسمه في عاهة بسبب أو سنه صغر

 التحريض، أوجه من وجه وهو :للخطر تعريضه أو الطفل ترك على الغير حمل 

 .3ذاته حد في الفعل على يعاقب كما القانون عليها يعاقب جريمة ويشكل

 أن التوضيح يجدر أنه الجنائي،غير القصد توافر الجريمة هذه تتطلب :المعنوي الركن :ثانيا

 في له أثر ال الذي الجنائي القصد وليس الفعل عن المترتبة النتيجة هو العقوبة في يتحكم ما

4العقوبة درجة
 

 الجاني وصفة الجريمة مكان باختالف للخطر التعريض أو الترك عقوبة تختلف وبالتالي

 .ج.ع.ق 317 : إلى 314 :من المواد في ورد ما حسب
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 وقعيت وال الناس فيه يتواجد ال الذي المكان وهو :الناس من خال مكان في الترك 1-

 .جدا واردا الطفل هالك احتمال يصبح وبالتالي نادرا إال فيه وجودهم

 إلى سنة من بالحبس خال مكان في الطفل ترك على األولى فقرتها في 314 المادة تعاقب

 :ظرفين بتوافر العقوبة هذه وتشدد سنوات، 03

 بةالعقو على الفعل نتيجة وتؤثر ،(4.3.2 فقراتها في 314 : المادة) الفعل نتيجة 

 :اآلتي النحو على

 تكون :يوما 20 تتجاوز لمدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الترك عن نشأ إذا*

 .سنوات ( 05 ) خمس إلى ( 02 ) سنتين من الحبس وعقوبتها جنحة الجريمة

 تكون :مستديمة بعاهة أصيب أو األعضاء أحد في عجز أو مرض للطفل حدث إذا*

 .سنوات 10 إلى 05 من السجن وعقوبتها جناية الجريمة

 من السجن عقوبتها جناية الجريمة تكون:الموت في للخطر التعريض أو الترك تسبب إذا*

 .1سنة 20 إلى 10

 سلطة لهم من أو األصول ضد العقوبة تغلظ :(ج.ع.ق 315 : المادة) الجاني صفة 

 حدة،وا درجة قانونا المقررة العقوبات برفع وذلك رعايته، يتولون من أو الطفل على

 :اآلتي النحو على العقوبات فتكون

 التعريض أو الترك عن ينشأ لم إذا سنوات ( 05 ) خمس إلى ( 02 ) سنتين من الحبس*

 .يوما 20 تتجاوز لمدة كلي عجز أو مرض للخطر

 مرض للخطر التعريض أو الترك عن نشأ إذا ما حالة في سنوات 10 إلى 05 من السجن*

 .يوما 20 تتجاوز لمدة كلي عجز أو

 أعضائه أحد في عجز أو مرض للطفل حدث إذا ما حالة في سنة 20 إلى 10 من السجن*

 .مستديمة بعاهة أصيب أو

2الموت في للخطر يض التعر أو الترك تسبب إذا المؤبد لسجنا*
 

 فيه يتواجد الذي المكان وهو :(317،316 ن المادتا) خال غير مكان في الطفل ترك 2-

 ،316/1 المادة (01) سنة إلى أشهر 03 من بالحبس مبدئيا الفعل هذا على يعاقب الناس،

 :اآلتية الظروف توافر حال العقوبة تغلظ
                                                             

  :204ص ، 2013 السابق،ط بوسقيعة،المرجع أحسن - 1
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 التالي النحو على العقوبة على وتأثر  4.3.2 قرةف 316 : المادة الفعل نتيجة: 

 الحبس:يوما 20 تتجاوز لمدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الترك عن نشأ إذا*

 02   سنتين إلى أشهر  06 من

 من الحبس: مستديمة بعاهة أصيب أو األعضاء أحد في عجز أو مرض للطفل حدث إذا*

 .سنوات (05) خمس إلى (02) سنتين

 10) ) عشرة إلى (05) خمس من السجن: الوفاة إلى للخطر التعريض أو الترك أدى إذا*

 .سنوات

 الطفل على سلطة لهم من أو األصول ضد العقوبة تغلظ :317 :المادة الجاني صفة 

 على العقوبة فتكون واحدة، درجة المقررة العقوبة برفع وذلك رعايته، يتولون من أو

 :التالي النحو

 مرض للخطر التعريض أو الترك عن ينشأ لم إذا (02) سنتين إلى أشهر 06 من الحبس*

 .يوما 20 تتجاوز لمدة كلي عجز أو

 لمدة كلي عجز أو مرض للطفل حدث إذا ما حالة في سنوات 05 إلى 02 من السجن*

 .يوما 20 تتجاوز

 أحد في عجز أو مرض للطفل حدث إذا ما حالة في سنوات 10 إلى 05 من السجن*

 .مستديمة بعاهة أصيب أو األعضاء

 .الموت في للخطر التعريض أو الترك تسبب إذا سنة 20 إلى 10 من السجن*

 الجاني يعاقب خال، غير أو خال مكان في الطفل بترك األمر تعلق سواء األحوال كل وفي

 إحداثها، نية توافر مع الوفاة في للخطر تعريضه أو الطفل ترك تسبب إذا المؤبد بالسجن

1الترصد أو اإلصرار بسبق الفعل اقترن إذا باإلعدام ويعاقب
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 :الطفل ترك على التحريض جريمة:الثاني الفرع -

 للتحريض صور ثالث تحدد نجدها نصها خالل ومن 1ج.ع.ق :320 المادة عليها نصت

 :وهي سيولد الذي أو المولود الطفل عن أحدهما أو الوالدين تخلي على

 طفلهما عن التخلي على أحدهما أو الوالدين تحريض في وتتمثل :األولى الصورة-1 

 بعض في الصورة هذه وتتفق فائدة، على الحصول بنية وذلك سيولد، الذي أو المولود

 ج،.ع.ق 314 :المادة في عليها المنصوص الطفل ترك على الغير حمل جريمة مع جوانبها

2الثانية في األولى لذابت لوالها التي فائدة على الحصول نية هو بعضهما عن يميزهما وما
 

 تعني ٕانما و المولود الطفل على مقصورة غير الصورة هذه كون في تتمثل الثانية والميزة

 .سيولد الذي الطفل أيضا

 يتضمن أحدهما أو الوالدين من عقد على المحرض حصول في وتتمثل :الثانية الصورة-2 

 في اسابقته عن الصورة هذه وتتميز ذلك، في شرع أو سيولد الذي طفلهما عن بالتخلي عهدا

 ذاه كان سواء العقد في المتمثل الكتابة عنصر إلى باإلضافة فائدة، على الحصول غياب

 .عرفيا أو رسميا العقد

 من ابياكت تعهدا تتضمن التي الوثيقة حيازة وقائع أن هو المجال هذا في مالحظته يمكن وما

 وحدها كافية استعمالها في الشروع أو الوثيقة هذه استعمال ووقائع احدهما، أو الوالدين

 المستعمل أو الجاني علم وهو المعنوي العنصر صاحبها إذا الجريمة لقيام مادي كعنصر

3تحريرها من وبالغرض بمحتواها
 

 نوبي أحدهما أو الوالدين بين بالوساطة شخص يقوم أن في وتتمثل :الثالثة الصورة-3 

 فائدة على الحصول بنية للغير طفلهما عن تخليهما قصد ذلك في شرع أو أخر، شخص

 .نوعها كان مهما

 

 
 
 
 

                                                             
 إلى 500 من وبغرامة أشهر ستة إلى شهرين من بالحبس يعاقب) الجزائري العقوبات قانون من 320 المادة - 1

  .فائدة على الحصول بنية وذلك سيولد الذي أو المولود طفلهما عن التخلي على أبوين حرض من كل /1 :دينار 20.000
 وكل ذلك في شرع أو سيولد الذي طفلهما عن بالتخلي بمقتضاه يتعهدان عقد على أحدهما أو أبوين من تحصل من كل /2

 إلى التوصل بنية طفل على للحصول وساطته قدم من كل /3 -استعماله في شرع أو استعمله أو العقد هذا مثل حاز من
 (ذلك في شرع أو فائدة

  :206،ص 2013 السابق،ط بوسقيعة،المرجع أحسن - 2
  :38السابق،ص سعد،المرجع العزيز عبد - 3
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 على التحريض جريمة الجاني فيها يرتكب التي الصورة كانت مهما فإنه حال أي وعلى

  ستة إلى (02) شهرين:من بالحبس تعاقب ج.ع.ق 320 : المادة فإن طفل عن التخلي

 .دينار 20.000 إلى 500 :من وبغرامة أشهر (06)

 الطفل بصحة الماسة الجرائم:الثالث المبحث

 من وذلك الجسم بسالمة الماسة األفعال صور من صورة الطفل بصحة اإلضرار فعل يعد

 قانون تكفل وقد للطفل المرضية الحالة من يضاعف أو مرضا يحدث أن شأنه من فعل كل

 المشرع شدد قد كما الخاصة، النصوص بعض إلى باإلضافة بذلك وترقيتها الصحة

 للمشروبات االعتيادي االستعمال على القصر بتحريض المتعلقة الجرائم على الجزائري

 الكحول على اإلدمان تأثير من سنة 21 سن يبلغوا لم الذين األطفال لصحة الكحولية،حماية

1االنحراف . من حمايتهم وبالتالي
 

 حيث مخدرات على الحصول له يسهل أو للقاصر يسلم شخص كل على العقاب شدد كما

  2سنة 20 إلى تصل قد عقوبته جعل

 من تناولنا مطلبين، إلى المبحث هذا قسمنا الطفل صحة حماية في المشرع دور ولبيان

 .وأبرزها الطفل صحة على الجرائم أخطر خاللهما

 .لألطفال بالنسبة المخدرات تعاطي تسهيل جريمة عن نتكلم :األول المطلب ففي

 االعتيادي االستعمال على الطفل تحريض جريمة عن فيه فنتكلم :الثاني المطلب أما

 .الكحولية للمشروبات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 من القصر وحماية العمومي السكر بقمع المتعلق 1975 /04/19 في المؤرخ 26-75 رقم األمر راجع - 1

 1975/05/09 بتاريخ 37 :رقم الرسمية الكحول،الجريدة
 والمؤثرات المخدرات من بالوقاية المتعلق 25/12/2004 في المؤرخ 18-04   رقم القانون من  :13 المادة أنظر - 2

 2004/12/26 بتاريخ 83 :رقم الرسمية الجريدة بها، المشروع غير واالتجار االستعمال وقمع العقلية
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 لألطفال بالنسبة المخدرات تعاطي تسهيل جريمة :األول المطلب

 :رقم القانون صدور غاية إلى أنه هو الجريمة هذه إلى التطرق قبل إليه اإلشارة تجدر ما -

 بعض تنظمه بالمخدرات الخاص التشريع كان ،2004 1ديسمبر 25 في المؤرخ 04-18

 بحماية المتعلق 16/02/1985 في المؤرخ 05-85  رقم القانون في المدرجة األحكام

 جميع من الجريمة بهذه التكفل درجة إلى ترقى لم األحكام هذه أن غير وترقيتها، الصحة

 .جوانبها

 ،)الوطني التشريع وتكييف جهة، من الفراغ هذا لتدارك 18-04 رقم القانون جاء وقد(

 تالمخدرا بتعريف سنقوم حيث 18-04  رقم القانون في الجريمة هذه بدراسة سنقوم لذلك

 الجريمة هذه صور عن نتكلم الثاني الفرع وفي األول الفرع في العقلية والمؤثرات

 .ارتكابها عن المترتبة والعقوبات

 العقليةالمؤثرات  و المخدرات تعريف :األول الفرع -

  :تياآل النحو على العقلية والمؤثرات المخدرات 18-04رقم  القانون من 02 :المادة عرفت

 يف الواردة المواد من اصطناعية أم كانت طبيعية مادة كل بها ويقصد: المخدرات :أوال

 لةالمعد بصيغتها 1961 لسنة للمخدرات الوحيدة االتفاقية من والثاني األول الجدولين

 1972  سنة بروتوكول بموجب

 الجزائر عليها صادقت التي ، 1961لسنة للمخدرات الوحيدة االتفاقية إلى وبالرجوع

 في الصادر البروتوكول بموجب المعدلة 11/09/1963 في المؤرخ المرسوم بموجب

في  61-02 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر عليه صادقت الذي ،1972/01/25

ش خشخا القنب، صمغ القنب، :هي الرئيسية المخدرة النباتات نجد ،2002/02/25

2العفيون
 

 :كاآلتي عائالتها حسب المخدرة المواد تصنيف ويمكن

 ةكاف إلى باإلضافة ومشتقاته العفيون خشخاش المجموعة هذه ضمن يدخل :العفيون 

 دينوالفولكو والكوديثيلين كالهروين ومشتقاته أمالحه وكافة كالمورفين مستحضراته

 .ولودانوم الكودين وكذا

 

 

                                                             
، المتعلق بالوقاية من المخذرات و المؤثرات العقلية و قمع اإلستعمال و اإلتجار غير 25/12/2004المؤرخ في  18-04القانون رقم  - 1

 المشروعين بها.
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 القنب صمغ وكذا المثمرة أو المزهرة المجففة القنب رؤوس عائلته وتضم :القنب 

 .والمريونة والحشيش كالكيف القنب ومشتقات

 بكل كالكوكايين ومشتقاتها الكوكا أوراق المجموعة هذه ضمن ويدخل :الكوكا 

 . أصنافه

 والبسيلوسين المسكالين ضمنها ويدخل :المهلوسات.  

 البنزين وأ الغراء من المنبعثة الطيارة والمواد الفينسيكليدين منها نذكر :المحلوالت 

 .الغراء أنواع وبعض األصباغ أو المبيدات أو

 والفينميترازين األمفيطامين ضمنها ويدخل :المنبهات. 

 الدكستطروموراميد المجموعة هذه ضمن يدخل :االصطناعية المسكنات  

 1والبيتيدين بروبوكسيفين والدكستطرو

 :العقلية المؤثرات :ثانيا

 أو األول الجدول في مدرج طبيعي منتوج كل أو اصطناعية أو طبيعة مادة كل بها يقصد

 ليهع صادقت التي 1971 لسنة العقلية المؤثرات اتفاقية من الرابع أو الثالث أو الثاني

 177-77 رقم المرسوم بموجب الجزائر

 وتتمثل الجزائر في المتداولة العقلية المؤثرات غالبية يتضمن الرابع الجدول أن والمالحظ

 ،الفاليوم، ،الطرانكسان ،ريفوناريل ،الليبريوم الفيرونال :مثل وأقراص حبوب في عموما

2القردينال
 

 هاوعقوبات لألطفال بالنسبة المخدرات تعاطي تسهيل جريمة صور :الثاني الفرع -

 وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من الوقاية هو04-18 القانون من الهدف كان إذا

 لذا ،الوقاية بهذه األولى الفئة هم األطفال فإن بها، المشروع غير واالتجار االستعمال

 دفق صورها، بجميع الجريمة لهذه ضحية كانوا إذا للعقاب مشددا ظرفا المشرع اعتبرهم

 ذهه له المسلمة الشخص كان إذا أنه الثانية فقرتها في القانون هذا من 13 المادة نصت

 شخصا أو إدمانه بسبب يعالج شخصا أو معوقا أو قاصرا عليه المعروضة أو المخدرات

 هيئات داخل أو اجتماعية أو صحية أو تكوينية أو تربوية أو تعليمية مراكز في يدرس

 .سنة 20 إلى تصل أن يمكن القصوى العقوبة فإن عمومية

 هذا فمقتر على بها يحكم التي العقوبة فإن األشخاص هؤالء غير عليه المجني كان إذا أما

 .دج 500.000 إلى 10.000 :من وبغرامة سنوات، 10 إلى 02 من الحبس هو الجرم
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 كان ءسوا المواد هذه استهالك للغير سهل من كل يعاقب القانون ذات أن نجد ذلك جانب إلى

 في المواد هذه وضع أو الغرض، لهذا محل توفير طريق عن وذلك وبالمجان، بمقابل ذلك

 إلى سنوات( 05) من بالحبس وذلك لها المستهلكين علم دون الغذائية المواد أو المشروبات

 من آخر نوعا جرم كما ،1دج 1.000.000 إلى دج :500.000 من وبغرامة سنة( 15)

 صورية وصفات يسلمون حين األطباء ؤتواط وهو المواد هذه على الحصول تسهيل أنواع

 يسلمونها أو وصفة بدون المواد هذه يسلمون الذين الصيادلة وكذلك المواد بهذه مجاملة أو

2لهم المسلمة الوصفة بصورية علمهم مع
 

 وادالم لهذه الترويج في األطفال استغالل حاالت على ينص لم القانون هذا نأ والمالحظ

 .الفرنسي المشرع عكس على فيها واالتجار

 يةالكحول للمشروبات االعتيادي االستعمال على طفل تحريض جريمة:الثاني المطلب

 في المؤرخ 75/26 : رقم األمر من الثاني الباب في الجريمة هذه المشرع تناول

 .الكحول من القصر وحماية العمومي السكر بقمع المتعلق 1975/04/19

 أثيرت من عاما 21 سنهم يبلغ لم الذين األطفال حماية هو المشرع إليه يرمي الذي والهدف

 خولالد أبواب من بابا الوسيلة هذه نوك االنحراف، من وحمايتهم صحتهم على المادة هذه

  .االنحراف عالم إلى

 تينصور تأخذ الجريمة هذه أن نجد الذكر السالف 75/26 األمر من الثاني الباب وبدراسة

 :كاآلتي فرع في منهما كل نتناول

  لألطفال الكحولية المشروبات بيع جريمة:األول الفرع -

 العمومية والمحالت الكحولية المشروبات بيع محالت 75/26 األمر من 143 المادة تجرم*

 21 سن يبلغوا لم الذين القصر األطفال على الكحولية المشروبات عرض أو بيع األخرى،

 .اليوم ساعات من ساعة أي في عاما

 

 
 

                                                             
 18-04 القانون من :15 المادة راجع - 1
 18-04 القانون من :16 المادة راجع - 2
 يوم أي في األخرى العمومية والمحالت المشروبات بيع محالت أصحاب يمنع) 75/26 األمر من :14 المادة نص - 3

 أو معهم لحملها سنة 21 من أقل أعمارهم البالغة القصر على مجانا عرضها أو الكحولية الخمور بيع من ساعة أي وفي
 (المكان عين في شربها
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 ويمكن دج، 20.000 إلى 2000 من بغرامة الجرم هذا مرتكب منه :151 المادة وتعاقب*

 سنة لمدة ج.ع.ق من 09 المادة في عليها المنصوص الحقوق ممارسة من بالمنع يعاقب أن

 خمس عن تقل مدة في العود حالة وفي األكثر على سنوات (05) وخمس األقل على( 01)

 معاقبته ذلك على عالوة ويمكن دج 40.000 إلى 4000 من بغرامة يعاقب سنوات( 05)

 .واحدة سنة إلى شهرين من بالحبس

  سنة 21 عمره يتعدى ال لقاصر الخمر يقدم شخص أي منه: 162 المادة تعاقب حين في*

 من الجاني يجرد أن يمكن كما السافر، السكر حالة بلغ حتى شربها إذا القصوى بالعقوبة

 .بها متمتعا كان إذا األبوية السلطة

 الطفل عمر بخصوص أوهم أنه على واضحة حجة قدم إذا العقاب من يعفى الجاني أن إال

3عليه المجني .
 

  :يةالكحول المشروبات بيع محالت إلى قاصر بدخول السماح جريمة :الثاني الفرع -

 لتق الذين القصر استقبال من المحالت هذه أصحاب تمنع 75/26 األمر من 17 المادة إن

 أو كفالته ويتحمل سنة 21 عن عمره يزيد بشخص مرفقين غير سنة 18 عن أعمارهم

 .4دج 500 و دج 160بين تتراوح بغرامة وتعاقب حراسته،

 أن ويمكن دج 1000 إلى دج 500 من الغرامة تحدد 18المادة فإن المخالفة تكررت إذا أما

5شهر إلى أيام 10 من بالحبس يعاقب
 

  

 
 
 
 

                                                             
 وذلك دج 20.000 إلى دج 2000 من بغرامة أعاله 14 للمادة مخالفة كل تعاقب 75/26 األمر من 15المادة نص - 1

 الخ...االقتضاء عند صرامة األكثر العقوبات بتطبيق اإلخالل دون
 21 عمره يتعدى ال قاصر إلى السافر السكر حالة حتى لشربها الخمر يقدم من كل 75/26 األمر من 16 المادة نص - 2

 األبوية السلطة من تجريده أيضا ويمكن أعاله 15 المادة في عليها المنصوص القصوى بالعقوبات يعاقب سنة
 .75/26 األمر من 20 المادة ذلك على نصت - 3
 من أقل أعمارهم البالغة القصر استقبال من الكحولية المشروبات بيع أصحاب يمنع 75/26 األمر من 17 المادة نص - 4

 أو كفالته ويتحمل سنة 21 من أكثر عمره يبلغ شخص أي أو أوليائهم أو أمهاتهم أو بآبائهم المرفقين وغير سنة 18
 .حراسته

 دج 500 إلى دج 160 من بغرامة يعاقب األحكام هذه يخالف من وكل
 أن أيضا ويمكن دج 1000 إلى دج 500 ب الغرامة تحدد المخالفة تكررت إذا 75/26 األمر من 18 المادة نص - 5

 شهر إلى أيام 10 بين ما تتراوح سجن عقوبة تصدر
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 إلصاق المحالت هذه أصحاب عاتق على يقع فإنه األمر هذا من: 21 المادة وحسب

 بين مشترك وزاري قرار بموجب محدد نموذج وفق األمر هذا إحكام على تنص إعالنات

 كل على دج 50 إلى دج 20 :من لغرامة تعرضوا ٕاال و الصحة، ووزير المالية وزير

1مخالفة
 

 :مثال منها النقاط من مجموعة نستخلص 75/26 لألمر دراستنا خالل ومن

 .لطفلل حقيقية حماية تضفي ال وبالتالي رادعة ليست األمر هذا في الواردة العقوبات أن*

 حالة لىإ لشربها الخمر له قدمت الذي القاصر وصل ذاإ إال األفراد يعاقب ال األمر هذا أن*

 .السافر السكر

 مع اشىليتم بحاجة أنه خاصة 1975 سنة منذ هذا يومنا إلى القانون هذا تعديل يتم لم أنه*

 قانون حسب الشخص أصبح إذا فمثال الجزائري، التشريع عرفها التي التقنينات ثورة

 دض كنا ٕان و األمر هذا نظر في قاصرا ويبقى سنة 19 سن ذو وهو للزواج مؤهال األسرة

 .عموما اآلفة هذه شرب أو ببيع السماح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 المقاهي لجميع الرئيسية القاعات وفي البلدية الشعبية المجالس أبواب على يلصق 75/21 األمر من 21 المادة نص - 1

 اقتنائه وكيفية اإلعالن هذا نموذج يحدد األمر هذا إحكام على ينص األخرى الكحولية المشروبات بيع ومحالت والحانات
 العمومية الصحة ووزير المالية ووزير الداخلية وزير من مشترك وزاري قرار بموجب
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 :الثاني الفصل

 الرابطة على الواقعة الجرائم األخالقیة و الجرائم

 للطفل األسریة
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 :تمهید

 فقد لذا طبیعي إنسان أي عنها یتنازل ال التي السامیة الحقوق من العرض صیانة في الحق

 ،علیه اعتداء كل بتجریم الحق هذا حمایة إلى والوضعیة السماویة التشریعات كل عمدت

 .بنفسه الحق هذا حمایة على عاجزا شخصا االعتداء محل كان إذا خاصة

 كان إذا الجاني على العقوبة شدد بأن التشریعات كل حذو الجزائري المشرع حذا وقد

 بعض لتكوین ركنا طفال الضحیة كون واعتبر بل القانوني، السن یبلغ لم طفال الضحیة

 .األخالقیة الجرائم

وقف وتت مجتمع كل یتكون األسر مجموع مجتمع، فمن كل في األولى النواة األسرة و تعتبر

 .وتكافلها ترابطها ومدى فیه األسریة القوة على المجتمع هذا قوة

األبناء  تربیة في بالغة أهمیة من لدورها لما المجتمع أساس هي األسرة أن دائما و یقال

 الشخص فیه یبدأ الذي األول المجتمع تمثل األسرة أن باعتبار لهم السلیمة والنشأة االجتماعیة

شخصیته  تكوین في تسهم التي العوامل أبرز من تعتبر طفولته، فإنها فیه حیاته و یعیش

 .1سلوكه توجیه في وتؤثر

 عدة، كما عاقب صورا وأخالقه عرضه صیانة في الطفل حق على الواقعة الجرائم وتأخذ

ل األسریة للطف الرابطة من تنال التي السلوكات من معینة صور على الجزائري المشرع

 فیه، كل هذا سنتناوله من خالل مبحثین:  الطبیعي وضعه ومن

 الجرائم األخالقیة األول: المبحث في نتناول 

 الماسة بالرابطة األسریة للطفلالجرائم  :الثاني المبحث وفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجرائم األخالقیة :األول المبحث
 :كالتالي مطالب ثالث المبحث هذا في نتناول

                                                             
 .  288السابق، ص كامل، المرجع سید شریف - 1
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 .جرائم العرض األول: المطلب في*

 .البغاء جرائم: الثاني المطلب وفي*
 .التحرش و اإلستغالل الجنسیین جرائم: الثاني المطلب وفي*

 العرض جرائم :األول المطلب

 :جریمة هتك العرضالفرع األول:  -
من  یستشف حین في االغتصاب، أو العرض لهتك خاصا تعریفا الجزائري المشرع یعطي لم

سواء  رضاها بغیر أنثى مواقعة هو العرض هتك أن العربیة التشریعات ومن القضاء أحكام

 .1بالحیلة أو بالتهدید أو باإلكراه

من  مكونة رضاها، وهي بغیر أنثى بمواقعة إال توجد ال الجریمة هذه أن القول یمكن وعلیه

 .المقررة لها الجزاءات عن نتكلم الثاني الفرع في ثم األول الفرع في سنتناولها ،2ثالث أركان

 العرض هتك جریمة أركان 

 :اآلتیة الثالث أركانها بتمام إال العرض هتك جریمة تقوم ال

عضو  نيالجا بإیالج الطبیعي الوطء هو الوقاع وفعل :شرعیة غیر مواقعة أنثى مواقعة :أوال

 :یلي ما نستنتج التعریف هذا ومن األنثى، فرج في التذكیر

ك هت أصبح فقد فرنسا في أما امرأة، على رجل من إال الجزائر في العرض هتك یقع ال 1-

 .الذكر على حتى جائزا العرض

ومن  المرأة، فرج في التذكیر عضو بإیالج إال الجزائري القانون في العرض هتك یتم ال 2-

في  عرض، هتك یعد ال المرأة فرج في أخر شيء أي أو قضیب أو اإلصبع وضع ثم فإن
أي  بأنه العرض هتك عرف الذي الفرنسي القانون في عرض هتك الفعل هذا حین یشكل

 .طبیعته كانت مهما إیالج جنسي

 المرأة، ومن فرج غیر األخرى الجسم أجزاء في التذكیر عضو إیالج عرض هتك یعد ال 3-

ر(، في الدب) الخلف من إتیانها أو المرأة، فم في التذكیر عضو إیالج عرض هتك ال یشكل ثم

 .الفرنسي القانون في اغتصابا الفعل هذا حین یشكل

 تقوم الجریمةو فاجرة أو بغیة تكون فقد لبكارتها فاقدة أو بكرا علیها المجني كان إن یهم ال 4-

 3شرعیة غیر كانت إذا إال عرض هتك المواقعة تعد ال-5 

عرضت ت قد الضحیة كانت إذا الرضا وینعدم الجریمة جوهر وهو :األنثى رضا انعدام :ثانیا

 .ممیزة غیر الضحیة كانت أو معنوي أو إلكراه مادي

الجاني  لدى یكون أن لقیامها البد إذ العمدیة الجرائم من الجریمة هذه :الجنائي القصد :ثالثا

 .علیه معاقب بأنه العلم مع الفعل إتیان إلى إرادته باتجاه جنائي قصد

 عرض هتك جریمة ارتكاب جزاء 

تكمل  لم قاصرة عرض هتك تم إذا مشددا ظرفا الضحیة سن من الجزائري المشرع جعل لقد

مع  سنة 20 إلى 10 من المؤقت السجن عقوبة لها أقر عمرها، حیث من (16) عشر السادسة

                                                             
  05،ص 209 ،مصر،والقانون الفكر العامة،دار باآلداب المخلة الجرائمأحمد، محمد أحمد - 1
  83،ص 1998 المعارف،اإلسكندریة، ،منشأةالزنا جریمةالشواربي، الحمید عبد - 2
  104،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة، المرجع أحسن - 3



 

43 

وترفع  ، 1سنوات 10 إلى 05 من المؤقت السجن هي الجریمة لهذه األصلیة العقوبة أن العلم

السلطة  لهم ممن أو القاصرة الطفلة أصول من الفاعل كان إذا المؤبد السجن إلى العقوبة

الجاني  كان أو الدین رجال من أو موظفا كان أو یخدمونها من أو معلمیها من كان أو علیها،

 .أكثر أو بشخص فعله على استعان قد

من  یبرر وال الجریمة، هذه في علیها یعول التي السن هي علیها للمجني الحقیقیة السن إن*

هذه  وتقدیر استثنائیة أو قهریة لظروف ذلك علیه تعذر إذا السن، إال هذه بجهله الدفع المتهم

2الموضوع لمحكمة یعود الظروف
 

 :بالحیاء المخل الفعل جریمةالفرع الثاني:  -

جسم  على یمارس فعل كل ج.ع.ق 335 المادة في إلیه المشار بالحیاء المخل بالفعل یقصد

ذلك  كان وسواء باآلداب، إخالال یشكل أن شأنه من ویكون أنثى أم ذكرا كان سواء إنسان

بالفاحشة  واالعتداء المصري القانون في العرض هتك الفعل هذا ویسمى الخفاء، في علنیة أو

 .3التونسي القانون في

 العرض هتك وبین بالحیاء المخل الفعل بین میز قد الجزائري القانون أن لنا یتضح هنا ومن

 :هما هامتین في نقطتین

 .والذكر ىاألنث على بالحیاء المخل الفعل یقع بینما األنثى على إال یقع ال العرض هتك أن1-

 األفعال لك بالحیاء المخل الفعل یشمل بینما القبل من بالمواقعة إلى یتم ال العرض هتك نأ2-

 .الوقاع عدا ما بالعرض الماسة

اء الجز الثاني وفي الجریمة هذه أركان األول في فرعین سنتناول الجریمة هذه ولدراسة
 .ارتكابها المترتب عن

 بالحیاء المخل الفعل جریمة أركان 

 :التالیة عناصرها بتوافر بالحیاء المخل الفعل جریمة تقوم
أن  و الضحیة جسم على مباشرة یقع أن الفعل هذا في یشترط :للحیاء مناف مادي فعل:أوال

 .حیاءها یخدش

 حصول بالحیاء المخل الفعل جریمة تشترط :علیه المجني بجسم المساس ضرورة 
 الجاني فعل استطال إذا إال الجریمة تقوم فال علیه، والمجني الجاني بین مادي اتصال

4الضحیة جسم إلى
 

 وهنا علیه المجني عرض من الجاني عن الصادر الفعل ینال أن یجب :الحیاء خدش 

 بالحیاء؟ مخال الفعل یكون متى لمعرفة التساؤل یطرح

                                                             
 الجزائري العقوبات قانون من :336 المادة - 1
  132،ص 2003 والتوزیع،عمان، للنشر ، وائلللعرض الجزائیة الحمایةحجلة،  أبو علي - 2
  99،ص 2009 السابق،ط بوسقیعة، المرجع أحسن - 3

 112 ،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن 1- .

 113 ،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن 2- .
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 عام،ال الحیاء خدش مدى لضبط معیارا العورة اعتبار على والقضاء الفقه في الرأي استقر

 عدی ال وما عورة یعد ما اعتبار في اعتماده الواجب المرجع حول تباینت اآلراء غیر أن
 .كذلك

 أن الثابت العورة، فمن مفهوم تحدید في اعتماده الواجب المعیار عن النظر وبصرف

 بالرجوعالمرأة، و ثدیي مثل والحیاء العفة مكان الحال وكذلك عورة تعد األعضاء التناسلیة
 التي فعاللأل عدیدة أمثلة نجد حضاریا، منا القریب العربي منه السیما القضاء المقارن، إلى

 لجهازا دلك علیه، المجني تقبیل علیه، المجني عورة عن الكشف :منها مخلة بالحیاء اعتبرت
 على المرأة فخذ فخذه، قرص من علیه المجني مالمسة الفرج، بمستوى فوق الثیاب التناسلي

 هقضیب خراجو إ عمومي نقل حافلة متمطیة وهي بالضحیة الجاني سبیل المغازلة، التصاق

 .مالبسها على و اإلمناء في كتفها وحكه
 یانإت رضاه، وكذا بدون علیه المجني دبر في القضیب إیالج بالحیاء مخال فعال یعد كما

  2الخلف من المرأة

 
 

إذا  القصد ریتوف نتیجته، فال و الفعل إلى الجاني إرادة تنصرف أن یجب :الجنائي القصد :ثانیا

 مكتظة حافلة في الضحیة عورة الفاعل المس إذا كما عرضا بالحیاء المخل الفعل حصل

 .المالمسة هذه یقصد أن دون بالركاب

 بالحیاء المخل الفعل جریمة ارتكاب جزاء 

 یرغ عنف، بدون كان ولو قاصر على الواقع بالحیاء المخل الفعل الجزائري المشرع یجرم

 :بین یفرق الجزاء حیث أنه من

العرض  هتك جریمة عقوبة بنفس علیها یعاقب :بالعنف المرتكب بالحیاء المخل الفعل-1

یتجاوز  لم الذي القاصر أصول من الجاني كان و ٕاذا سنة، 20 إلى 10 من المؤقت بالسجن

أكثر  أو بشخص الفاعل استعان أو دین رجل أو موظفا كان أو علیه السلطة من وله سنة 16

1المؤبد السجن إلى العقوبة ترفع
 

سن  حسب حالتین بین نمیز الحالة هذه في: عنف دون المرتكب بالحیاء المخل الفعل-2

 :علیه المجني

لفعل ا هذا یعد سنة، 16 یتجاوز ولم سنة13 التمییز  سن بلغ قاصرا علیه المجني كان إذا/أ

 .سنوات 10 إلى 05 من بالحبس 334 المادة من األولى الفقرة علیها تعاقب جنحة

 :اآلتیة الظروف أحد توافر حال سنة 20 إلى 10 من المؤقت السجن إلى العقوبة وترفع

 الضحیة على سلطة لها التي الفئة من أو األصول من الجاني كان إذا . 

                                                             

 .الجزائري العقوبات قانون من 337 :المادة راجع 1-

 114 :،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،مرجع أحسن 2- .

 115 :،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن 3- .
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 1ق.ع.ج 337 المادة أكثر أو بشخص الفاعل استعان إذا 

 من الجاني وكان سنة 19 الرشد سن یبلغ ولم سنة 16 تجاوز قاصرا علیه المجني كان إذا/ب

إلى  05 من بالسجن 334 :المادة من 02 :الفقرة علیها تعاقب جنایة الفعل هذا األصول، یعد

 سنوات  10

  3فیه المشروع والفعل التام الفعل على السواء حد على المذكورة العقوبات وتطبق

 

 

 

 البغاء: جرائم الثاني المطلب

 .بغي فهي تبغي المرأة بغت فیقال المشروع غیر الجنسي االتصال هو :لغة :البغاء

مباشرة  هو المصریة النقض محكمة قضت وكما القانون في به معروف هو كما والبغاء

2دعارة فهو األنثى قارفته فجور، و ٕاذا فهو رجل ارتكبه فإذا تمییز بغیر الناس مع الفحشاء
 

 من المواد في علیها نص أنه رغم والدعارة للبغاء تعریفا الجزائري المشرع یضع لم بینما

 لم البغاء، كما تعریف في شرط أي یشترط لم العقوبات، وبالتالي قانون من 349 إلى 342

 الفقهاء آراء و ٕالى العامة هذا للقواعد كل أمر وترك الرجل دون المرأة إلى ینسب البغاء

 3المحاكم وأحكام
. 

إلى  المبحث هذا قسمنا الجرائم هذه من الطفل على المشرع یصیغها التي الحمایة ولمعرفة

ي الثان وفي األخالق وفساد الفسق على األطفال تحریض جریمة األول في نتناول مطلبین

 .الدعارة أعمال على األطفال تحریض جریمة

 األخالق وفساد الفسق على األطفال تحریض جریمةالفرع األول:  -

ر أخ شخص مع شخص بها یقوم التي واألقوال واألفعال التصرفات تلك الجریمة بهذه یقصد

 .العامة لآلداب المخالفة الفسق أعمال مزاولة إلى ودفعه علیه التأثیر قصد

اللذة  على قاصرا لیس والفسق الفجور كلمتي مدلول أن المصریة النقض محكمة تقول حیث

في  للرقص ابنته والد كانت، كإرسال طریقة بأي األخالق فساد أیضا یشمل بل الجسمانیة

                                                             
 

  :178،ص 2006 العربیة،القاهرة، النهضة للطفل،دار الجنائیة كامل،الحمایة سید شریف - 2
 الجامعیة، المطبوعات ،دیوانوالمقارن زئري ا الج القانون في العرض على االعتداء جرائممتولي، رشاد محمد - 3

  199ص  ، 1989 الجزائر،
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ذلك  غیر أو للدعارة معد محل في في إلیهم والتحدث الرجال لمجالسة أو والمالهي المحالت

1األخالق إفساد طرق من
 

لثاني ا وفي الجریمة أركان عن نتحدث األول في فرعین في سنتناولها الجریمة هذه ولدراسة

 .لها المقررة عن العقوبات

 

 

 األخالق وفساد الفسق على األطفال تحریض جریمة أركان 

 342المادة  في علیها المنصوص األخالق وفساد الفسق على األطفال تحریض جریمة تأخذ

 :علیه المجني سن حسب صورتین ج.ع.ق

 سنة 16 یكمل لم قاصرا علیه المجني كان إذا :العرضیة الجریمة صورة. 

 ةسن 19 یبلغ ولم سنة 16 أكمل قاصرا علیه المجني كان إذا :االعتیاد جریمة صورة. 

 :صورة لكل الممیزة األركان-1 

 مةالجری تقوم سنة 16 یكمل لم قاصرا الضحیة كانت إذا :سنة 16 یكمل لم الذي القاصر/أ

 .مشددا ظرفا االعتیاد یشكل وال بل عرضیة، بصورة الفعل ارتكب حتى و ٕان

سنة،  19 یكمل  ولم 16 سن بلغ قاصرا الضحیة كانت إذا :سنة 19 یكمل لم الذي القاصر/ب

2صراحة ذلك على ینص لم الجزائري المشرع كان اعتیاد و ٕان جنحة إلى الجریمة تتحول
 

 :وهي :الصورتین في للجریمة المشتركة األركان-2 

إلى  لعملا هذا یؤدي أن یشترط مادي، وال بعمل القیام الجریمة تقتضي :مادي بعمل القیام /أ

فساد  وأ الفسق على القاصر حرض قد الجاني به قام الذي العمل كان إن یهم فال معینة نتیجة

ند ع األخالق فاسد القاصر كان إن أیضا یهم ال له،كما سهله أو علیه شجعه أو األخالق

 .الفعل ارتكاب

 القیام تطلبت نماإ و نصائح إسداء لمجرد ال و بذیئة، بعبارات التفوه لمجرد الجریمة تقوم وال

 :األعمال هذه عن أمثلة الفرنسي القضاء وفي أشكال عدة یأخذ قد بعمل ما

 .دعارة دور في قصر قبول -

 .الدعارة بقصد محل توفیر -

 .آخرین مع رغباتهم إلشباع للبعض الموفرة التسهیالت -

3القصر حضور في الفجور أعمال من عمل بأي أو جنسیة باتصاالت القیام- 
 

                                                             
  200نفسه، ص  متولي،المرجع رشاد محمد - 1
  138،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن - 2
  139،ص نفسه بوسقیعة،المرجع أحسن - 3
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 أخالق إلفساد بالوساطة یقوم بأنه وعي على الجاني یكون أن یجب :الجنائي القصد-/ب

 .قاصر

بأنها  اعتقاده أساس على الضحیة سن تقدیر في بالخطأ الدفع للمتهم الجائز من كان و ٕاذا

 ال لغلطاكان  إذا إال الجاني مسائلة دون یحول ال الظرف هذا بأن فرنسا في قضي فقد بالغة،

 .للقاصر الجسمي المظهر على ادعاءه یبني من حال لیس وهذا له، إسناده یمكن

شهوات الغیر،  إلشباع الجاني یتصرف أن الجریمة هذه تقتضي :الغیر شهوات إشباع/ج

 على التحریض جریمة یرتكب ال قاصر مع رغباته یشبع من بأن قضي األساس وعلى هذا

 إقامة في یتجسد متبادل بشعور و وشخصي مباشر بإغراء یتعلق األمر إذا كان الفسق

1طبیعیة جنسیة عالقات
 

 قوفساد األخال الفسق على األطفال تحریض جریمة ارتكاب على المترتبة العقوبات 

 :هي تكمیلیة وعقوبات أصلیة عقوبات إلى الجریمة هذه ضده ثبتت من كل یتعرض

 وغرامة سنوات 10 إلى 05 من بصورتیها الجریمة هذه على یعاقب :األصلیة العقوبات-1 

 .جزائري دینار ألف 25 إلى  500من

 اإلیه المشار الجنح ارتكاب في الشروع على یعاقب أنه على ج.ع.ق 342 المادة تنص كما

 .الجنح لتلك بالنسبة علیها المنصوص ذاتها بالعقوبات المادة في هذه

من  نبالحرما الجریمة مرتكب على الحكم ج.ع.ق 349 المادة أجازت :التكمیلیة العقوبات-2 

 9 دةالما في علیها المنصوص والعائلیة والمدنیة الوطنیة الحقوق من أكثر أو حق ممارسة

 على سنوات 05 و األقل على سنة لمدة وذلك اإلقامة من بالمنع علیه والحكم ،1 مكرر

 .األكثر

 

 

 

 

 

 

 

 الدعارة أعمال على األطفال تحریض جریمةالفرع الثاني:  -

و أ نفسیتهم على التأثیر شانه من ما كل هو الدعارة ممارسة على األطفال بتحریض یقصد

 بعرض وذلك ارتكابه على مساعدتهم أو لهم تسهیله أو الفعل هذا مباشرة على إقناعهم

 .أنثى أو ذكرا الطفل كان سواء بمقابل، الجنسیة شهواتهم إلشباع الغیر أجسادهم على
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 قصرال تحریض :بـ المعنون الجزائري العقوبات قانون من السابع للقسم متأنیة و بدراسة

 قد الجزائري المشرع أن لنا یتضح 348 إلى 342من المواد وخاصة والدعارة على الفسق

 لدعارةا فعل یجرم لم بینما الدعارة بممارسة للغیر والسماح الدعارة بشأن فعل الوسیط جرم

 .ذاته حد في
ممارسة  إلى بدفعهم القصر یحرض من كل معاقبة على القانون نص األساس هذا وعلى

 :یلي فیما سنتناوله ما وهو ،1كانت صورة أي في والفسق و البغاء الدعارة

 الدعارة أعمال على األطفال تحریض جریمة صور 

 :اآلتیتین الصورتین إحدى الجریمة هذه تأخذ

 الدعارة بشأن الوسیط جنحة :األولى الصورة

 :التالیة الصور اإلجرامي السلوك فیها ویأخذ

 أجل من أو مالیة مبالغ دفع مقابل الدعارة أعمال في الطفل باستخدام الجاني قام إذا 1-

 كان و ٕان ج،.ع.ق من 5/343المادة  في علیه المنصوص الفعل وهو الطعام المأوى أو

 ستدرجا أو استخدم من كل: "عبارة المشرع استعمل بل سنه إلى أو الطفل إلى ال یشیر النص

 .دباالعتیا الفعل یتم أن یشترط وال ،"الدعارة ارتكاب بقصد بالغا ولو أعال شخصا أو

ار اعتب یمكن أنه اإلغواء، غیر مفهوم النص یحدد ولم :الدعارة لتعاطي الطفل إغواء 2-

 ممارسة ىعل االعتیاد إلى الطفل یدفع أن أجل من اإلشارة أو بالكتابة الدعارة على التحریض
 .رزقه مورد یكون أن أجل من الجنس

 الدعارة بممارسة السماح جنحة الثانیة: الصورة

 يف و إما ج.ع.ق 346 المادة إلیه أشارت ما وهو للجمهور مفتوح مكان في إما ذلك یكون

 .ج.ع.ق 348 :المادة نص حسب للجمهور مفتوح مكان غیر

 

 

 
 

فإن  ذاته، المكان في الدعارة یقتضي عمومي مكان في الدعارة بممارسة السماح كان و ٕاذا

عن  البحث: "عبارة من ذلك یستشف كما باإلغراء والسماح الفعل هذا بین ساوى قد المشرع
2"الدعارة ممارسة بغرض عمالء

 

 الدعارة أعمال على األطفال تحریض جریمة ارتكاب جزاء 

 :بـ الدعارة أعمال على التحریض جریمة مرتكب یعاقب

 :في فتكون الجریمة صورة حسب وتختلف  :األصلیة العقوبات-1 

إلى  )02(سنتین  من الحبس ج.ع.ق 343 المادة نص حسب :الدعارة بشأن الوسیط جنحة/أ

ج .ع.ق 344 المادة نص وحسب دج 20.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات (05) خمس

 100.000 إلى  10.000 من والغرامة سنوات  (10)إلى (05) من الحبس إلى العقوبة تقع

 .عمره من سنة 19 یكمل لم قاصر على الجنحة ارتكبت إذا دج،
                                                             

،  2005الجامعیة، الجزائر  المطبوعات دیوانالخاص(،  الجزائري، )القسم العقوبات قانون شرحنجم، صبحي محمد - 1

 92 ص 
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 :بـ الجاني یعاقب :الدعارة بممارسة السماح جنحة/ب

 ( 02) سنتین من الحبس للجمهور مفتوح مكان في الدعارة بممارسة السماح جنحة في
 نص المادة حسب دج 100.000 إلى  10.000من وغرامة سنوات (05) خمس إلى

 .ج.ع.ق  346

 ج.ع.ق 348 المادة تعاقب مفتوح غیر مكان في الدعارة بممارسة السماح جنحة في 

 من وبغرامة سنوات (05) خمس إلى (02) سنتین من بالحبس الجریمة هذه مرتكب

 .دج 2000 إلى دج  500

 ةأي صور مرتكب على الحكم ج.ع.ق 349 المادة في المشرع أجاز :التكمیلیة العقوبات-2 

 الوطنیة والمدنیة الحقوق من أكثر أو حق ممارسة من بالحرمان الجریمة من صورتي

 .كثرعلى األ سنوات 05 و األقل على سنة لمدة اإلقامة من بالمنع علیه والعائلیة والحكم

الحكم  جانب إلى للمستغل الممنوحة الرخصة بسحب العقوبة حكمه في یأمر أن یجب كما

حا مفتو المحل هذا كان إذا الحكم صدور یوم من (01) سنة عن تقل ال لمدة المحل بإغالق

 .الجمهور یستغله أو للجمهور
 

 

 

 الجنسیین واالستغالل التحرش جریمتي :الثالث المطلب

لى ع تطرح جعلها الذي األمر الحدود، كل طاغیة، تجاوزت جنسیة ثورة الیوم العالم یعیش

خصوصا  الطفل وعلى عموما لإلنسان السامیة األخالق خطرا على الجرائم أشد أنها من

 وجریمة بالطفل الجنسي التحرش جریمة هما جریمتین في الخطورة هذه ویمكن حصر

 :الترتیب على اآلتیین المطلبین خالل من له سنتعرض ما وهو له، االستغالل الجنسي

 .الجنسي التحرش جریمة عن:األول المطلب في سنتكلم-

 .الجنسي االستغالل جریمة عن:الثاني المطلب وفي -

 الجنسي التحرش جریمةالفرع األول:  -

 .ج.ع.ق مكرر 341 المادة في علیه والمعاقب المنصوص الفعل هو

بموجب  العقوبات قانون تعدیل غایة إلى الجزائري القانون في مجرما الفعل هذا یكن لم

لنمو  فعل كردة تجریمه جاء وقد، 2004نوفمبر  10 في المؤرخ 15-04القانون رقم 

 أن 2ج.ع.ق مكرر 341 المادة نص خالل من لنا ویتبین 1العمل مواقع في الجنسي التحرش

أو  المساومة شكل یأخذ و ٕانما الطرفین بین جسدیا اتصاال یقتضي ال الجنسي التحرش

أو  التهدید أو األوامر إصدار طریق عن المهنیة أو السلطة الوظیفیة باستعمال االبتزاز

                                                             
  159،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن - 1
 من بالحبس ویعاقب الجنسي التحرش لجریمة مرتكبا الجزائري: )یعد العقوبات قانون من مكرر 341 المادة نص - 2

 عن مهنته أو وظیفته سلطة یستغل شخص كل دج 100.000 إلى دج 50.000 من امة بغر و(01) سنة  إلى( 02)شهرین 

 الجنسیة لرغباته االستجابة على إجباره قصد علیه ضغوط بممارسة أو اإلكراه أو بالتهدید أو األوامر للغیر إصدار طریق

 العقوبة( تضاعف العود حالة في
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المنفعة  على الحصول األخیر لهذا یمكن ال بحیث على الضحیة ضغوط ممارسة أو اإلكراه

 .للرئیس الجنسیة للرغبات باالستجابة إال بها، المهدد من المضرة التخلص أو بها الموعود

 :هو ج.ع.ق مكرر 341 :المادة نص حول تسجیله یمكن وما

جنس  وال الفاعل جنس ال یحدد لم فالمشرع طرف أي من یحصل أن یمكن التحرش أن 1-

 .واحد جنس من یكونا أن یمكن وبالتالي الضحیة،

قد  الفعل هذا أن حین في ومرؤوس، رئیس بین الجنسي التحرش فعل حصر المشرع أن 2-

 .الدرجة نفس من عمال بین یحدث

یتجاوز  لم طفل ضحیتها یكون عندما الجریمة هذه على ینص لم الجزائري المشرع أن 3-

 .  18سنه 

مالمسة ال إلى وتتطور بالمداعبة تبدأ ما عادة والتي الجریمة لهذه األخر هو معرض فالطفل

نسیة الج غرائزه إثارة قصد فاضحة صور أو أفالم لمشاهدة عمدا تعریضه یتم وقد الجسدیة،

 .جنسیا علیه االعتداء حتى أو مبكرا

 .هال المقررة والعقوبات أركانها عن اآلتیین الفرعین في سنتحدث الجریمة هذه ولدراسة

 الجنسي التحرش جریمة أركان 

أولي  شرط توفر من بد ال لقیامها أنه هو الجریمة ألركان التطرق قبل إلیه اإلشارة تجدر ما

 تشترط إذ علیه، والمجني الجاني بین قائمة بمرؤوسه رئیس عالقة أي تبعیة عالقة في متمثل

  1"مهنته أو وظیفته یستغل شخص"الجاني  یكون أن ج.ع.ق مكرر 341 المادة

 :ركنین من تتكون فهي الجریمة هذه أركان عن أما

 :وهي معینة وسائل استعمال إلى الجاني یلجأ أن الجریمة هذه تقتضي :المادي الركن :أوال

على  الضحیة إجبار قصد ضغوط، وذلك األوامر، التهدید، اإلكراه، ممارسة إصدار

 .الجنسیة االستجابة لرغباته

ي، المعنو أو المادي العنف سائل و من وسیلة استعمال :عنصرین من المادي الركن یتكون

 .جنسي طابع ذو فضل على الحصول أي الوسیلة استعماله من والغایة

صد ق بدون تصورها یمكن ال بل جنائیا قصدا الجریمة هذه تتطلب :المعنوي الركن :ثانیا

 .الجنائي القصد انعدم إذا الجریمة تقوم ال لذلك جنائي و تبعا

 الجنسي التحرش جریمة ارتكاب على المترتب الجزاء 

سنة  إلى (02) شهرین من بالحبس الجنسي التحرش على ج.ع.ق مكرر 341 المادة تعاقب

  العود. حالة في العقوبة دج، وتضاعف 100.000 إلى دج 50.000 من مالیة ( وبغرامة01)

التكمیلیة  بالعقوبات الجاني على الحكم یجوز الذكر سالفة األصلیة العقوبة على وعالوة

 2بیانها سبق التي للجنحة اإلدانة حالة في المقررة
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 الجنسي االستغالل جریمةالفرع الثاني:  -

 علني لبشك الخلیعة واألفالم الفاضحة الصور لتوزیع الوسائل أفضل تتیح االنترنت شبكة إن

 .الحالي الوقت في الممارسات هذه أخطر من هو" األطفال علیه "جنس یطلق وما فاضح،

الألخالقیة،  التصرفات هذه لمثل حدا وضعت قد اإلسالمیة الشریعة أن نجد المجال هذا و في

قوله  في اإلسالمي المجتمع تفكك في والتسبب الفاحشة و ٕاشاعة بنشر یقوم من وتوعدت

 واآلخرة الدنیا في ألیم عذاب لهم آمنوا الذین في الفاحشة تشیع أن یحبون الذین إن":تعالى

 "1تعلمون ال وأنتم یعلم وهللا

في  الجریمة هذه عن نتكلم األول الفرع في فرعین في منظورین من الجریمة هذه وسنتناول

 .الجزائري القانون في عنها نتحدث الثاني الفرع الدولیة، وفي االتفاقیات

 الدولیة االتفاقیات في الجنسي االستغالل جریمة 

ن م الطفل بحمایة األطراف الدول تتعهد أن على الطفل حقوق اتفاقیة من 34 المادة نصت

اف األطر الدول تتخذ األغراض الجنسي، ولهذه واالنتهاك الجنسي االستغالل أشكال جمیع

 :لمنع األطراف والمتعددة والثنائیة الوطنیة المالئمة التدابیر جمیع بوجه خاص

 .مشروع غیر جنسي نشاط أي تعاطي على الطفل إكراه أو حمل/أ

غیر  الجنسیة الممارسات من غیرها أو الدعارة في لألطفال االستغاللي االستخدام/ب

 .المشروعة

 .الداعرة والمواد العروض في لألطفال االستغاللي االستخدام/ج

 الدولي المجتمع عمل ،34 المادة والسیما ، 19892 لسنة الطفل حقوق اتفاقیة مع وتماشیا

 .الجرائم لهذه المتزایدة األخطار لمكافحة الدول بین التعاون على تعزیز

الجمعیة  الجنسي،أصدرت االستغالل مظاهر كل من األطفال حمایة ضرورة على وتأكیدا

3قرارها المتحدة لألمم العامة
 .الطفل حقوق التفاقیة االختیاري بالبرتوكول المتعلق  

 

مادته  في نص والذي اإلباحیة، المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال بیع بشأن

 يوف البغاء في األطفال واستغالل األطفال بیع األطراف الدول تحضر: "أن على األولى

 " المواد اإلباحیة

اإلباحیة  المواد في األطفال باستغالل المقصود منه الثانیة المادة من)ج( الفقرة  حددت ولقد

كانت  وسیلة طفل، بأي أي تصویر اإلباحیة المواد في األطفال باستغالل یقصد" بقولها:

                                                             
  33المائدة،اآلیة سورة - 1
 بتاریخ النفاذ حیز دخلت ، 1989 نوفمبر 20 بتاریخ المتحدة لألمم العامة الجمعیة علیها وافقت الطفل حقوق اتفاقیة - 2

20/09/1990 . 
  2002جانفي 18 في التنفیذ حیز ، دخلت 2000 ماي 25 في المؤرخ 363 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار - 3

 06 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر علیها صادقت - 2006 سبتمبر 02 : في المؤرخ 299 .
 



 

52 

 التناسلیة لألعضاء تصویر أي أو صریحة أنشطة بالمحاكاة أو حقیقیة یمارس ممارسة

  "1أساسا الجنسیة الرغبة  إلشباع

من  لتيا الالزمة التدابیر اتخاذ على األعضاء الدول البرتوكول هذا ألزم اإلطار هذا وفي

 كل تتخذ"أن:  على الثالثة المادة من 03 الفقرة فنصت للطفل الجزائیة الحمایة شأنها تعزیز

في  تضع يوالت المناسبة للعقوبات موجبة الجرائم هذه تجعل التي الالزمة التدابیر دولة طرف

 طابعها" خطورة االعتبار

 الجزائري العقوبات قانون في الجنسي االستغالل جریمة 

العقوبات  قانون في لألطفال الجنسي االستغالل على العقاب بشأن صریح نص یوجد ال

من أجل  استیراد في سعى أو استورد أو حاز أو صنع من كل یعاقب فإنه ذلك ومع الجزائري

 أو العرض للجمهور في شرع أو عرض أو معرضا أقام أو لصق أو أجر أو وزع أو التجارة

 إعالن أو رسمأو  محرر أو مطبوع كل التوزیع في شرع أو وزع أو البیع في شرع باع أو

أي  أنتج أو قالبها، أو الصورة أصل أو فوتوغرافیة صورة أو زیتیة لوحات صورة أو أو

 إلى  500 من وبغرامة ( 02 ) سنتین إلى ( 02 ) شهرین من بالحیاء بالحبس مخل شيء

 .للمجتمع العامة لآلداب ذلك انتهاكا امعتبر ،2دج 2000

 

 

 

 

 

 بالرابطة األسریة للطفلالمبحث الثاني: الجرائم الماسة 

 ناول في هذا المبحث مطالبین كاآلتي:نت

 في المطلب األول: الجرائم الماسة بنسب الطفل.

 و في المطلب الثاني: الجرائم الماسة بالرعایة اإلجتماعیة للطفل.

 الطفل بنسب الماسة الجرائم:األول المطلب

یالد م وشهادة به یعرف اسم له یكون وأن والدیه إلى ینسب أن للطفل األساسیة الحقوق من

الشهود  وشهادة وباإلقرار الصحیح بالزواج ج.ع.ق 40 المادة حسب الطفل نسب ویثبت

یعد  لنسبا ثبوت الولد، ألن إحیاء لقاعدة والباطلة، تطبیقا الفاسدة واألنكحة ونكاح الشبهة

 .له ونفیه قتل له إحیاء
                                                             

 اإلباحیة المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال بیع بشأن االختیاري البرتوكول من )ج( فقرة في 2 المادة - 1
 الجزائري العقوبات قانون من مكرر  333 المادة - 2
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الذي  األسمى الهدف ألنه بآبائهم ٕالحاقهم األوالد و نسب بثبوت الجزائري المشرع اهتم لذلك

 الوجود علیها یقوم التي اللبنات وهم الزوجیة، الحیاة في اإلسالمي التشریع إلیه یرمي

1البشري
 

بتجریمه  وذلك الطفل نسب حمایة على الحرص شدید الجزائري المشرع كان فقد وعلیه

ي ف سندرجها السلوكیات هذه بین ومن ثبوته إعاقة شأنها من التي السلوكیات للكثیر من

 : فرعین كما یلي

 المدنیة بالحالة المتعلقة الجرائم :األول الفرع -

 ق.ع.ج 4423/المادة  في الجزائري المشرع نص علیهما جریمتین عن عبارة وهي

 الطفل بمیالد التصریح عدم جریمة 

أیام  05 خالل بالموالید یصرح أن یجب أنه على ،2المدنیة الحالة قانون من 61 المادة تنص

في  علیها المنصوص العقوبات فرضت للمكان، و ٕاال المدنیة الحالة ضابط لدى الوالدة، من

 .العقوبات قانون من 442 المادة

بات للعقو یتعرضون الذین األشخاص فإن المدنیة الحالة قانون من 62 المادة نص خالل ومن

 :هم العقوبات قانون من 442/3المادة  في علیها المنصوص
 
 
 
 
 

 .التصریح عدم عن األول المسؤول فهو ثم النص، ومن في ذكر من أول وهو :األب-

نسي الفر النظام في التصریح، أما عدم عن یسأل من أول األم تكون األب غیاب في :األم-

 .بالتصریح ملزمة غیر األم فإن القانون المدني الفرنسي 56 المادة نص وباعتبار

إذا  ما صورة في أي التصریح عدم عن الثالث المقام في یسألون فهم :والقابالت األطباء-

إذا  حیثب الفقهاء، یقول كفائي، كما بواجب ملزمون فهم حال كل وعلى عنه واألم امتنع األب

 .الباقین عن سقط به أحدهم قام

ي ف ملزمون فهم الوالدة، حضروا الذین األشخاص العبارة من و یفهم :اآلخرون األشخاص-

 . لقائمةا في قبلهم ذكروا ممن غیرهم عنه امتنع إذا ما صورة في أي بالتصریح المقام الرابع

تصریح عن ال األم أو األب امتنع إذا ما صورة في یسأل عنده، فهو األم ولدت الذي الشخص-

 .علیه شيء فال المهمة بهذه الوالدین أحد قام إذا أما

 :اليكالت ومعنوي مادي وركنین شرط توافر من البد بالمیالد التصریح عدم جریمة و لقیام

 إن ذلك بعد یهم الوالدة،وال یحضر لم من على جریمة الوالدة،فال حضور هو :الشرط 

1میتا أم حیا الطفل ولد
 

                                                             
  188،ص  2007 الجامعیة،الجزائر، المطبوعات ، دیوانالجزائري األسرة قانون شرح في الوجیز العربي، بلحاج - 1
بتاریخ  ، 21 رقم الرسمیة الجریدة المدنیة، بالحالة یتعلق 1970 فبرایر 19 في المؤرخ 70/20رقم:  األمر  - 2

27/02/1970 
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 التصریح عدم في یتمثل إغفال أو امتناع من المادي الركن یتكون :المادي الركن 

 .(المدنیة الحالة قانون 67 المادة) الوالدة من أیام (05) خمسة خالل بالمیالد

 المادة  في علیها المنصوص البیانات أحد التصریح یتضمن لم إذا تقوم ال الجریمة أن غیر

2األم هویة مثل المدنیة الحالة قانون من 63
 

 یتعلق  األمر ألن الجریمة، هذه في مطلوب غیر الجنائي القصد :المعنوي الركن

 .بسیطة بمخالفة

 :اآلتیة للعقوبة التعرض الجریمة هذه ارتكاب على ویترتب

 8000من وبغرامة األكثر على (02) شهرین إلى األقل على أیام (10) عشرة من الحبس

3دج 16000 إلى دج 
 

 بالوالدة العهد حدیث طفل تسلیم عدم جریمة  

 أن حدیثا مولودا وجد شخص كل على یتعین"أنه  على 7/20األمر  من 67/01 المادة نصت

بالتكفل  بةرغ له تكن لم و ٕاذا علیه العثور لمكان التابع المدنیة الحالة ضابط إلى به یصرح

موجودة ال األخرى واألمتعة األلبسة مع المدنیة الحالة ضابط إلى تسلیمه علیه یجب بالطفل

  "معه

إلى  األقل على أیام (10) عشر من بالحبس یعاقب": 3 و  1فقرة 442 المادة نصت وقد

 ..."دج 16000 إلى 8000 من وبغرامة األكثر على (02) شهرین

واعید الم في القانون في علیه المنصوص اإلقرار عنها یقدم ولم طفل والدة حضر من كل"...

كما  نیةالمد الحالة ضابط إلى یسلمه ولم بالوالدة العهد حدیث طفال جد و من المحددة، وكل

على  عثر التي البلدیة جهة أمام بذلك ویقر به یتكفل أن على یوافق ما لم القانون ذلك یوجب

 دائرتها...." في الطفل

على  بالوالدة، تقوم العهد حدیث طفل تسلیم عدم جریمة فإن النصوص هذه خالل ومن

 :األركان التالیة

امتناع ب بالوالدة العهد حدیث طفل تسلیم عدم لجریمة المادي الركن یتحقق :المادي الركن-1

 :یلي بما القیام عن بالوالدة العهد حدیث طفال وجد كل من

 .ذلك القانون أوجب كما المدنیة الحالة ضابط إلى تسلیمه إما-

 .به لتكفلا على وافق ما إذا دائرتها في الطفل على عثر التي البلدیة جهة أمام به اإلقرار-

ن ع بتصریح یدلي أن بالوالدة العهد حدیث طفال یجد الذي الشخص على القانون یوجب إذ

له  تكن مل و ٕاذا بلدیته اختصاص بدائرة الطفل على عثر الذي المدنیة الحالة ضابط ذلك إلى

 راض.أغ من معه وجد ما مع المدنیة الحالة ضابط إلى یسلمه أن یجب به التكفل الرغبة في

                                                                                                                                                                                              
  140ص السابق، المرجع مكي، دردوس - 1
  190،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن - 2
 الجزائري العقوبات قانون من  442المادة - 3
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 جنائیا عاما قصدا تتطلب بالوالدة العهد حدیث طفل تسلیم عدم جریمة إن :المعنوي الركن-2

1یتطلب القانون كما بأركانها علمه مع الجریمة وقائع تحقیق إلى الجاني إرادة انصراف أي
 

على  أیام (10) عشر من بالحبس الجریمة هاته على یعاقب فإنه األركان هذه توفر وعند

2دج 16000 إلى دج 8000 من وبغرامة األكثر على )02 (إلى شهرین األقل
 

 

 الطفل شخصیة من التحقق دون الحیلولة جرائم: الثاني الفرع

 :وضعین بین تمیز التي ق 321 :المادة في علیه والمعاقب المنصوص الفعل وهو

 حي طفل نسب إخفاء جریمة: 

في  هعلی المنصوص الفعل هذا ویتكون الممیز، غیر القاصر به ویقصد بالطفل، األمر یتعلق

 :وهي أركان خمسة من ج.ع.ق 321 المادة من األولى الفقرة

 :وهي أشكال أربعة یأخذ: مادي عمل-أوال

 .رآخ مكان إلى ونقله به یوجد كان الذي المكان عن الطفل بإبعاد ویتحقق :الطفل نقل-

الطفل  تخبئة غیره ویتولى الطفل بخطف شخص یقوم الصورة هذه وفي :الطفل إخفاء-

 للطفل. المدنیة الحالة إثبات معها یستعصي ظروف في سرا أو خفیة وحجبه و تربیته

أة وضعته امر طفل محل أمه وضعته بعدما طفل إحالل في ویتمثل :آخر بطفل طفل استبدال-

 .األصلي نسبه یأخذ ال حتى أخرى

 .األخیرة لهذه نسبه بغیة وذلك تضع لم المرأة ولد أنه على طفل تقدیم-

في  الحق له من إلى یسلم لم وأنه حیا ولد الطفل وأن حملها وضعت الوالدة أن إثبات :ثانیا

3به المطالبة
 

ن دو الحیلولة أي؛ للخطر الطفل نسب یعرض أن شانه من العمل هذا یكون أن یجب: ثالثا

 .شخصیته من التحقق

تعریض  في أثرها یكمن الجریمة ألن للحیاة وقابال حیا ولد قد الطفل یكون أن یجب: رابعا

4للخطر للطفل المدنیة الحالة
 

من  حققالت دون الحیلولة في یتمثل جنائیا قصدا الجریمة هذه تقتض :المعنوي الركن :خامسا

 .الطفل شخصیة
 

 

 

 

 (10) عشر إلى سنوات (05) خمس من المؤقت بالسجن الجریمة هذه مرتكب و یعاقب

المرأة  ولد أنه على الولد قدم و ٕاذا دج 1.000.000 إلى دج 500.000 من وبغرامة سنوات
                                                             

  221السابق، ص  فتحي، المرجع مجیدي - 1
 .الجزائري العقوبات قانون من  442 المادة - 2
   191،ص  2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن - 3
  192نفسه،ص بوسقیعة،المرجع أحسن - 4
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 إلى (01) سنة من الحبس إلى العقوبة تخفف والدیه من اختیاري تسلیم بعد حمال تضع لم

 دج 500.000 إلى 100.000 من وغرامة سنوات خمس( 05)

 طفل جثة تسلیم عدم جریمة 

علق ج، ویت.ع.ق 321 :المادة من والثالثة الثانیة الفقرتین في علیه المنصوص الفعل وهو

 180 الجنین لغب إذا إال الجریمة تقوم وال حیا ولد أنه یثبت لم أو حیا یولد لم بطفل األمر هنا

 إجهاضا الفعل كان ٕاال أشهر و (06أي ) یوما

 :صورتین الفعل هذا ویأخذ

في  علیها المنصوص الصورة وهي حیا ولد قد الطفل أن یثبت لم إذا :األولى الصورة-1 

القانون  یشترط أخفي، قد الطفل یكون الحالة هذه وفي ج.ع.ق 321 المادة من الفقرة الثانیة

جسم  إخفاء بمجرد الجریمة وتقوم الطفل، حمایة من المجتمع یتمكن حتى اإلعالن بالوالدة

في  الجریمة تقوم عام وبوجه الجثة، إخفاء مكان عن بعد فیما الجاني دل یهم إذا وال الطفل

1حیا ولد قد الطفل أن النیابة تثبت لم إذا الصورة هذه
 

الفقرة  في علیها المنصوص الصورة وهي حیا یولد لم الطفل أن ثبت إذا: الثانیة الصورة-2 

قد  الطفل أن الجاني أثبت إذا الصورة هذه في الجریمة تقوم ج،.ع.ق 321 المادة في الثالثة

2میتا ولد
 

قائع و تحقیق إلى الجاني إرادة اتجاه في متمثال جنائي، قصد وجود الجریمة هذه وتقتضي-

 .بأركانها العلم مع الجریمة

 :بـ صورتها في ج.ع.ق 321 المادة نص حسب الجریمة هذه على ویعاقب

( 05)خمس  إلى )01 (سنة من بالحبس حیا ولد قد الطفل أن یثبت لم إذا :األولى الصورة في

 دج 500.000 إلى 100.000 من وغرامة سنوات

( 02)  شهرین إلى )01 (شهر من الحبس حیا یولد لم الطفل أن ثبت إذا: الثانیة الصورة في

 .دج 20.000 إلى 10.000 من وغرامة

 للطفل االجتماعیة بالرعایة الماسة الجرائم :الثاني المطلب

الد األو ورعایة األسرة على الحفاظ قصد الواجبات من بجملة جاء األسرة قانون كان إذا

ملة ج وأورد العقوبات قانون جاء لذلك الطفل لحمایة قواعد إرساء أجل من وحسن تربیتهم

هذه ب تمس التي األفعال تجریم خالل من وذلك الحمایة هذه لتدعیم الضوابط واألحكام من

 :في أهمها نذكر كثیرة للطفل االجتماعیة بالرعایة تمس واألفعال التي الحمایة،

                                                             
  224ص السابق، فتحي،المرجع مجیدي - 1
 193،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن - 2
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 األطفال: تسلیم عدم جرائمالفرع األول:  -

 لهم لمن األطفال تسلیم عدم جرائم على تعاقب قانونیة نصوصا الجزائري المشرع أورد

 ثالث إلى قسمناه الذي الفرع هذا في بالدراسة سنتناوله ما وهو حضانتهم أو في كفالتهم الحق

 :نقاط

 الغیر رعایة تحت موضوع طفل تسلیم عدم جریمة 

  التالیة: األركان على الجریمة هذه وتقوم ،1ج.ع.ق 327المادة  الجریمة هذه على نصت

 إلى  أو مرضعة أو مربیة إلى یوكل الغیر،كأن إلى وكل قد الطفل یكون أن یجب

و ٕان  حتى الوالدین حق في الجریمة هذه تقوم ال ثم ومن حضانة، أو مدرسة داخلیة

2منحلة الزوجیة الرابطة كانت
 

 .ج.ع.ق 442 المادة نص من ذلك یتبین كما سنوات، 07 الطفل سن یتجاوز ال أن واألصل

 

 

 

 بحق  یتمتع الذي الشخص أي، به المطالبة في الحق له من به یطالب أن یجب

إلى  وكل قد الطفل كان إذا عما النظر بصرف ،(الوصي األب، األم، أو) الحضانة

3مباشرة غیر بطریقة المتهم
 

 كانم تعیین عن امتنع أو رده عن له أوكل من امتنع سواء الطفل تسلیم عدم قیام یجب 

 .تواجده

 قوم ت ال ثم ومن الجاني، لدى جرمیه نیة توافر الجریمة هذه تقتضي :الجنائي القصد

تسلیمه  رفض رعایته تحت موضوعا الطفل كان الذي الشخص تعمد إذا إال الجریمة

 یهف یوجد الذي المكان عن اإلفصاح عن امتنع أو به، المطالبة في الحق له إلى من

 .الطفل

                                                             
 لهم الذي األشخاص إلى رعایته تحت موضوعا طفال یسلم لم من الجزائري: )كل العقوبات قانون من :327 المادة نص - 1

 سنوات( خمس إلى سنتین من بالحبس یعاقب به المطالبة الحق في
  194، ص 2013 السابق،ط المرجعبوسقیعة،  أحسن - 2
  195،ص 2013 السابق،ط بوسقیعة،المرجع أحسن - 3
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 إلى (02) سنتین من بالحبس ج.ع.ق 327 المادة نص حسب الجریمة هذه على ویعاقب

 .للجنح المقررة التكمیلیة العقوبات على عالوة سنوات، (05) خمس

 قضائي لحكم مخالفة طفل تسلیم عدم جریمة 

  شروط على الجریمة هذه تقوم و 1ج.ع.ق 328المادة  في الجریمة هذه على المشرع نص

 .معنوي ركن و مادي ركن و أولیة

 :أساسیة شروط 03 توافر من بد ال الجریمة هذه لقیام :األولیة الشروط :أوال

 السابقة،  الجریمة في كما السابعة، سن یبلغ لم الذي بالطفل هنا األمر یتعلق ال:القاصر

یبلغ  مل من هو فالقاصر بالحضانة یتعلق األمر و مادام بالقاصر األمر یتعلق و ٕانما

 المادة حسب للذكر بالنسبة سنة 16 سن بلوغ وهو الحضانة عنده تقتضي السن الذي

 .سنة(19)  للفتاة بالنسبة الزواج سن بلوغ و قانون األسرة الجزائري 65

 

 شأنال هو كما نافذا یكون أن یجب ولكن نهائیا أو مؤقتا حكما یكون قد :قضائي حكم 
 .المعجل بالنفاذ المشمولة القضائیة لألوامر بالنسبة

 قیطب ثم ومن الزیارة، حق لیشمل یتسع واسعا مدلوال العبارة هذه تأخذ :الحضانة 

 .الزیارة بحق یتعلق حكم احترام عدم حالة في حتى ج.ع.ق 328 المادة حكم

غیر بوقعت  ولو حتى تقوم الجریمة هذه أن ج.ع.ق 328 المادة أوضحت :المادي الركن :ثانیا

 .عنف وال تحایل

 :وهي أشكال أربعة للجریمة المادي الركن یأخذ

 .يقضائ بحكم حضانته إلیه وكلت من إلى تسلیمه عن رعایته تحت الطفل كان من امتناع1-

 زفینته مؤقتة حضانة من أو الزیارة حق من استفاد من بشأن یتحقق و :القاصر إبعاد2-

 .الحتجازه معه القاصر فرصة وجود

التي  األماكن من أو حضانته إلیه وكلت ممن القاصر أخذ في ویتمثل :القاصر خطف3-

 .فیها وضعه

2إبعاده أو القاصر خطف على الغیر حمل-4
 

 عن ویمتنع رعایته تحت موضوعا القاصر كان من كل على الجریمة هذه تنطبق عام وبوجه
یمتنع  يالذ الحضانة من المستفید على تنطبق كما حضانته، إلیه القضاء وّكل من إلى تسلیمه

 .لغیره القضاء منحها التي المؤقتة الحضانة حق أو الزیارة بحق الوفاء عن
                                                             

أي  أو األم أو األب دج 5000 إلى 500 من بغرامة و سنة إلى شهر من بالحبس یعاقب) ج ع ق 328 المادة نص - 1

في  الحق له من إلى نهائي بحكم أو المعجل بالنفاذ مشمول بحكم حضانته شان في قضي قاصر بتسلیم یقوم ال آخر شخص

األماكن  تلك عن أو عنه أبعده أو فیها وضعه التي األماكن من أو حضانته إلیه وكلت ممن خطفه من كل كذلك و به المطالبة

 .عنف أو تحایل بغیر ذلك وقع واو حتى إبعاده أو خطفه على الغیر حمل أو

 الجاني عن األبویة السلطة أسقطت قد كانت إذا سنوات ثالث إلى الحبس عقوبة تزاد و
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بالحكم  الجاني علم في یتمثل جنائي قصد توافر الجریمة هذه تقتضي :المعنوي الركن :ثالثا

1الحكم هذا تنفیذ معارضة ونیة القضائي
 

ج .ع.ق 329 المادة نص خالل من أنه الجریمة هذه بخصوص إلیه اإلشارة تجدر وما

الطرف  شكوى على بناء إال الجاني متابعة یمكن ال 2006 تعدیل بموجب المستحدثة

 .للمتابعة حدا یضع الضحیة المتضرر وصفح

 دج 500 من وبغرامة (01) سنة إلى (01) شهر من بالحبس الجریمة هذه على ویعاقب

 .االختیاریة للجنح المقررة التكمیلیة العقوبات على عالوة دج  5000إلى

2الجاني من أسقطت قد األبویة السلطة كانت إذا سنوات 03 إلى السجن عقوبة وتصل
 

 

 خیریة مؤسسة إلى أو ملجئ إلى طفل تقدیم جریمة 

ن الركنی على الجریمة هذه وتقوم ج.ع.ق 442 المادة من 3 الفقرة الجریمة هذه على نصت

 اآلتیین:

 .السابعة سنه یتجاوز ال بطفل األمر یتعلق أن یجب 1-

قد یجد و وبرعایة مجانا للطفل الطعام بتوفیر مكلفا أو ملزما شخصا الجاني یكون أن یجب 2-

حالة  في كما شرعي عقد في أو إلخ ... والجدة كالجد الرحم عالقة في مصدره اإللتزام هذا

 .الكفالة

استالم  عن بشأنهم الحدیث یمكن ال إذ حقهما في الجریمة هذه تقوم فال واألمهات اآلباء أما

3لرعایته طفل
 

مة وبغرا (02) شهرین إلى أیام 10 من بالحبس الجاني یعاقب الجریمة هذه قیام حالة وفي

 .العقوبتین هاتین بإحدى أو دج 16000 إلى 8000 من

 العائلي اإلهمال جرائمالفرع الثاني:  -

أوال  ایتهحم المشرع على لزاما كان فإنه الطفل داخله ینمو الذي المنبت هي األسرة كانت لما

التي  عالاألف كل جرم قد الجزائري المشرع نجد لذا المجتمع بقیة من حمایته قبل أسرته داخل

صصناه الذي خ الفرع هذا في سنتناوله ما وهذا للطفل األسري باالستقرار المساس شانها من

 :الجرائم في النقاط التالیة أو األفعال هذه إلبراز
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 األسرة ترك جریمة 

المشرع  جرم ومعنویة مادیة حقوق من بها یتعلق ما و كل الرعایة في الطفل لحق حمایة

 األب أو الفاعل كان سواء وهذا األسرة مقر ترك فعل 1ج.ع.ق 330/1  :المادة في الجزائري

 .معنوي و ركن مادي ركن من تتكون الجریمة هذه أن یتضح المادة نص خالل ومن األم،

 :التالیة العناصر على الركن هذا یقوم: المادي الركن :أوال

 ماالجاني، أ یتركه لألسرة مقر وجود یقتضي وهذا األسرة: مقر عن جسدیا االبتعاد 

ها، أهل عند أوالدها ترعى الزوجة وبقیت أهله عند كل زواجهما بعد الزوجان إذا ظل

 .الجریمة تقوم ال وبالتالي هنا األسرة لمقر فال وجود

 أمومة  رابطة أو أبویة رابطة وجود الجریمة تقتضي :أوالد عدة أو ولد وجود

 .القصر األوالد هم هنا بالحمایة والمعنیین

 سلطةال صاحب وهو لألب بالنسبة الجریمة وتقتضي :العائلیة بااللتزامات الوفاء عدم 

 .لألم بالنسبة األمر وكذا األدبیة أو المادیة التزاماته عن یتخلى أن األبویة

 االلتزامات عن التخلي المدة هذه یتبع و :شهرین من أكثر لمدة األسرة مقر ترك 

 ضوعالمو ولقاضي األسرة مقر إلى بالعودة المدة هذه وتنقطع شهرین، العائلیة لمدة

 .صدق العودة تقریر

قطع  ٕارادة و األسرة مغادرة نیة في یتمثل جنائیا قصدا الجریمة : تتطلبالمعنوي الركن :ثانیا

جدي  ببلس األسرة مقر غادر إذا الجریمة بهذه الوالدین أحد یتابع ال أنه غیر الصلة بها،

 .السبب جدیة تقدیر ولقاضي الموضوع

 الجاني الزوج لمتابعة المتضرر الطرف شكوى من بد ال السابقین الركنین توافر وبعد

 .للمتابعة حدا یضع وسحب الشكوى

و  (01) سنة إلى  (02)شهرین من بالحبس الفاعل ج.ع.ق 330 المادة فتعاقب الجزاء عن أما

 الحقوق من بالحرمان أیضا علیه الحكم یجوز دج، كما 100.000 إلى 25000 من بغرامة

1سنوات خمس إلى سنة من والعائلیة والمدنیة الوطنیة
 

                                                             
 وبغرامة )01 (سنة إلى )02 (شهرین من بالحبس الجزائري: )یعاقب األسرة قانون من 330 المادة من 01 الفقرة نص - 1

 التزاماته كافة عن ویتخلى (02) شهرین تتجاوز لمدة أسرته مقر ترك الذي الوالدین دج أحد 100.000 إلى  25000من

 بالعودة إال الشهرین مدة تنقطع وال جدي سبب بغیر وذلك القانونیة الوصایا أو األبویة السلطة عن المترتبة أو األدبیة المادة

 (.....نهائیة بصفة العائلیة الحیاة استئناف في الرغبة عن ینبئ وضع األسرة على مقر
 



 

61 

إذا  للجنین أیضا تمتد للطفل المشرع وفرها التي الحمایة هذه أن أیضا إلیه اإلشارة تجدر وما

2األسرة مقر ترك عقوبة بنفس ذلك على وعاقب الحامل الزوجة إهمال جرم
 

 لألوالد المعنوي اإلهمال جریمة 

 خاللها من والتي ج.ع.ق 03 فقرة 330 المادة في الجریمة هذه على الجزائري المشرع نص

 :وهي الجریمة هذه أركان

 :عناصر ثالث من یتكون :المادي الركن :أوال

 اصةخ األولى بالدرجة الشرعیین، األم أو األب هو هنا المقصود :األم أو األب صفة 

 .ة(األسر قانون 46 المادة) التبني یمنع الذي الجزائري التشریع ظل في

 116 المادة كانت فإذا الكفیل حق في تقوم الجریمة هذه كانت إذا ما حول اإلشكال ویبقى

األب،  ایةو رع وتربیة نفقة من قاصر بولد بالقیام التزام بأنها الكفالة تعرف األسرة قانون

ألب ا بین ساوى قد رأینا في المشرع فإن للمكفول اسمه منح للكفیل یجیز 24-92  والمرسوم

یلزمه و الحقوق بنفس ضمنیا له یعترف فإنه وبالتالي األبوة مستلزمات في والكفیل الشرعي

أنه  رىی فإنه بوسقیعة أحسن األستاذ أما الكفیل، حق في الجریمة تقوم ومنه بنفس الواجبات

 .الشرعیان الوالدان حق في إال تقوم الجریمة ال

 أدبیة و مادیة أعمال إلى وتصنف 3ج.ع.ق 3/ 330المادة  في المبینة اإلهمال أعمال. 

 .الصحیة الرعایة وانعدام المعاملة سوء في تتمثل المادیة فاألعمال-

مر أو الخ كتعاطي اإلشراف وعدم السیئ المثل في فتتمثل األدبي الطابع ذات األعمال أما-

 إلخ ... لألخالق المنافیة باألعمال القیام

 صحة األم أو األب سلوكات تعرض أن یجب :اإلهمال عن المترتبة الجسیمة النتائج 

تقدیر  في السلطة كامل الموضوع جسیم، ولقاضي لخطر خلقه أو وأمنهم أوالدهم

 .الخطر الجسیم

                                                                                                                                                                                              
الجنح  بإحدى علیه قضي من كل على ذلك على عالوة الحكم ویجوز"الجزائري:  العقوبات قانون من 332 المادة - 1

األقل  على سنة من القانون هذا من 14 المادة في الواردة الحقوق من بالحرمان 331 و 330 المادتین في علیها المنصوص

 .".األكثر على سنوات خمس إلى
عن )02 (شهرین  تجاوز أو عمدا یتخلى الذي الزوج 2- ....":الجزائري العقوبات قانون من 330 المادة من 02 الفقرة - 2

 ."جدي.... سبب لغیر وذلك حامل أنها علمه مع زوجته
أو أكثر  واحدا أو أوالده صحة یعرض الذي الوالدین أحد 3- ...الجزائري العقوبات قانون من 330 المادة من 03 الفقرة - 3

سوء  أو السكر على لالعتیاد لهم سیئا مثال یكون أو معاملتهم یسئ بأن جسیم لخطر خلفهم أو أمنهم یعرض أو منهم

أو  األبویة سلطته بإسقاط قضي قد كان سواء وذلك علیهم، الضروري باإلشراف م یقو ال رعایتهم، أو یهمل بأن السلوك،أو

 .........بإسقاطها لم یقضى
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 هذه فإن الجریمة، لقیام الجنائي القصد یشترط ال القانون كان إذا :المعنوي الركن :ثانیا

1العائلیة واجباته وأداء تقصیره بخطورة واع الجاني یكون أن تقتضي األخیرة
 

 بس منبالح الجاني ویعاقب لألوالد المعنوي اإلهمال جریمة تقوم األركان هذه توافر وبعد

 باإلضافة للعقوبة دج 100.000 إلى دج 25.000 من وغرامة( 01) سنة إلى (02) شهرین

ة والعائلی والمدنیة الوطنیة الحقوق من الحرمان وهي ج.ع.ق 332 المادة في التكمیلیة

كما  التكمیلیة والعقوبة سنوات خمس إلى من سنة ج.ع.ق 14 المادة في علیها المنصوص

 .جوازیه عقوبة هي ذكره سبق

 النفقة تسدید عدم جریمة 

و ركنین  شرطین توافر من بد ال لقیامها ج، و.ع.ق 331 المادة الجریمة هذه على نصت

 :هما أساسین

 :في الشرطان یتمثل: الجریمة لقیام األساسین الشرطین :أوال

 ة الماد نص حسب تشمل والتي النفقة عن 331 المادة تتحدث: المالي الدین قیام شرط

 من یعتبر وما أجرته أو والسكن والعالج والكسوة الغذاء األسرة، قانون من  78

وهي  أوالده نحو الوالد على واجبة النفقة وهذه والعادة، العرف في الضروریات

 قانون 75 المادة نص حسب الدخول إلى واإلناث الرشد سن بلوغ إلى واجبة للذكور

 . األسرة

 یأمر قضائي حكم وجود النفقة تسدید عدم جنحة تقتضي :قضائي حكم وجود شرط 

2نافذا الحكم هذا یكون أن ویشترط للمستفید، غذائیة نفقة بأداء المدین
 

 .المعجل بالنفاذ مشموال كان أو نهائیا حكما كان إذا نافذا الحكم ویكون

 :النفقة تسدید عدم جریمة ركني: ثانیا

 :كالتالي معنوي وركن مادي ركن وجود من بد ال الجریمة هذه لقیام

 :عنصرین على ویقوم: المادي الركن-1

 ال منه جزء فدفع ثم ومن كامال النفقة مبلغ دفع كامال، یجب المالي المبلغ دفع عدم 

3الجریمة دون قیام یحول
 

 وفاءبال للتكلیف یوم 15 انقضاء یوم من المدة هذه سریان ویبدأ شهرین مهلة انقضاء. 

 اعاالمتن في جنائي،یتمثل قصد توافر النفقة تسدید عدم جنحة تقتضي: المعنوي الركن-2

 .شهرین من أكثر مدة النفقة أداء عن عمدا
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1النفقة تسدید لعدم كمبرر فعال قبوله یمكن الذي الوحید السبب هو واإلعسار
 

 .للمتابعة حدا یضع المستحقة المبالغ تسدید بعد الضحیة صفح أن هنا اإلشارة وتجدر

سنوات  (03) إلى أشهر (06) من بالحبس الجریمة هذه مرتكب ج.ع.ق 331 المادة تعاقب

الجاني  على الحكم ذلك على عالوة یجوز كما دج 300.000 إلى دج 50.000 من وبغرامة

یة والمدن الوطنیة الحقوق من الحرمان أي 332 المادة في الواردة التكمیلیة بالعقوبات

 .سنوات (05) خمس إلى (01) سنة من ج(.ع.ق 14 المادةوالعائلیة )
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 :الخاتمة

 الطفل حياة باستقرار المساس شأنه من فعل لكل تجريمه خالل من الجزائري المشرع إن

 دراستنا خالل من توصلنا وقد اعتداء، أي من لألطفال الكاملة الحماية توفير إلى يهدف كأن

 أو وأخالقه بعرضه الماسة أو وسالمته الطفل بحياة الماسة منها سواء الجرائم ألخطر

 هدفه في يوفق لم الحاالت من كثير في الجزائري المشرع إن له، األسرية بالرابطة الماسة

 الجريمة على المسلطة العقوبات نجد ما كثيرا إذ الفئة لهذه الكاملة الحماية توفير إلى الرامي

 في وفق قد المشرع أن ينفي ال هذا أن غير الجريمة تلك عن ينتج الذي الخطر و تتناسب ال

 .الرادعة العقوبات وفرض الالزمة الحماية توفير في كثيرة حاالت

 :التالية النتائج المبحوثة للموضوعات دراستنا خالل من سجلنا وقد

 :األول الفصل دراسة خالل من

ما  إال اإلجهاض جرم إذ ميالده قبل وحتى الطفل حياة على اعتداء أي جرم المشرع أن 1-

 .األم إلنقاذ كان منه

قد  الجزائري المشرع أن غير األطفال قتل خاصة وقانونا شرعا محرم النفس قتل أن 2-

االختالفات  ذلك في مراعيا بالوالدة العهد حديث وليدها تقتل التي األم عقاب خفف من

 .لها تتعرض أن يمكن التي النفسية الفيزيولوجية واالضطرابات

هم  العمد اإليذاء جرائم من الجزائري المشرع حماية من يستفيدون الذين األطفال أن 3-

 .سواهم وليس سنة 16 سن األطفال دون

 بنص تحايل وال تهديد وال عنف بدون قاصر خطف جريمة على نص المشرع أن 4-

 خاص بنص والتحايل والتهديد العنف باستعمال قاصر خطف جريمة على خاص ولم ينص

 .بها

بجريمة  مساءلته أمام حاجزا خاطفها من المخطوفة القاصر زواج من جعل المشرع أن 5-

 .لها خطفه

التحريض  صور جميع بين العقوبة حيث من وحد ج.ع.ق 320 المادة في المشرع أن 6-

 . األطفال على ترك

 وحماية العمومي السكر بقمع المتعلق 75/26األمر  يعدل لم الجزائري المشرع أن 7-

 عرفتها التي التقنيات ثورة مع يتماشى ألن بحاجة وهو 1975 سنة منذ الكحول القصر من

 ويبقى سنة 19 بلغ إذا األسرة قانون وفق للزواج مؤهال مثال الشخص كان الجزائر، فإن
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 ببيع السماح ضد كنا و ٕان سنة 21 ب األهلية سن يحدد الذي القانون نظر هذا في قاصرا

 .اآلفة عموما هذه شرب أو

 :الثاني الفصل دراسة خالل من

 .العرض هتك لتعريف يتعرض لم المشرع 1-

 :نقطتين في بالحياء المخل والفعل العرض هتك بين يميز الجزائري القانون إن 2-

 .الذكر واألنثى على بالحياء المخل الفعل يقع بينما األنثى على إال يقع ال العرض هتك أن -أ

كل  بالحياء المخل الفعل يشمل بينما القبل من بالمواقعة إال يتم ال العرض هتك أن - ب

 .الوقاع عدا ما بالحياء الماسة األفعال

كل  أمر وترك الذكر دون لألنثى ينسبها لم كما والدعارة للبغاء تعريفا المشرع يعطي لم 3-

 .العامة هذا للقواعد

 .خاص بنص لألطفال الجنسي االستغالل على الجزائري المشرع ينص لم 4-

أحد  به قام إذا كفائيا واجبا الطفل بميالد التصريح واجب اعتبر الجزائري المشرع أن -5 

 .البقية عن سقط بالتصريح المكلفين

 بميالد التصريح عدم جريمتي بين العقوبة حيث من ساوى قد الجزائري المشرع أن -6 

  .بالوالدة العهد حديث طفل تسليم طفل وعدم

الطفل  فيها يقدم التي الصورة في حي طفل نسب إخفاء جريمة عقوبة من المشرع خفف-7 

 .والديه من اختياري تسليم بعد حمال تضع لم المرأة ولد أنه على

و  شهر أ 06 أي يوما 180 الجنين بلغ إذا إال تقوم ال طفل جثة تسليم عدم جريمة أن-8 

 .إجهاضا كان الفعل إال

 الطفل عمر كان إذا إال تقوم ال الغير رعاية تحت موضوع طفل تسليم عدم جريمة أن-9 

 .ج.ع.ق 442 :م نص حسب سنوات 07 يقل عن

 خاص بنص الزيارة بحق يتعلق حكم تنفيذ عدم جريمة على الجزائري المشرع ينص لم-10

 .قضائي لحكم مخالفة طفل تسليم عدم جريمة ألحكام و ٕانما أخضعها

 المشرع هدف أن ذلك أطفال وجود حالة في إال العائلي اإلهمال جرائم تقوم ال-11

 .عوائلهم داخل األطفال حماية هو العائلة عن التخلي فعل من تجريم الجزائري
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 التخلي جرم إذ أمه، بطن في وهو حتى اإلهمال جرائم من الطفل حمى قد المشرع أن-12

 .شهرين من ألكثر الحامل عن الزوجة

سن  الجزائري المشرع على الضروري من أصبح قد أنه نرى الدراسة هذه خالل ومن*

 :التالية النقاط الخصوص وجه على فيه يراعي بالطفل قانون خاص

 الشخص فيه يصبح الذي السن وهو سنة 18 ب الجرائم لكل المرجع السن توحيد-1

 .السن هذه يبلغ لم من لكل الحماية لتوفير وذلك مسؤوال جزائيا

جريمة  في النظر كإعادة الجريمة، خطر مع للتناسب العقوبات بعض في النظر إعادة-2

 .الجرائم من وغيرها والتحايل والتهديد العنف باستخدام الخطف

االستغالل  كجريمة خاصة نصوص لها يكن ولم باألطفال تمس التي الجرائم على النص-3

 .مثال والتحايل والتهديد العنف باستخدام قاصر خطف وجريمة لألطفال الجنسي

 بمخطوفته الخاطف زواج من تجعل التي ج.ع.ق 326 المادة من 02 الفقرة حذف-4

 الضحية؟ أم الجاني يعاقب هنا المشرع بجرمه،فهل قانونيا مساءلته حاجزا أمام

فإذا  األسرة، قانون عليه ينص ما حسب للزواج الوحيد الركن هو الرضا أن ذلك إلى ضف

 .العقاب من للتملص الجاني بها يحتج حجة المشرع يعتبره فكيف باطال، أصال كان زواجها

ووضع  مراقبة مهمتها لجان الجرائم،كإنشاء هذه من عالجية وأخرى وقائية آليات تسخير-5

يجعل  أن شانه من إهمال أي لتدارك فيها يعيشون التي األوساط داخل دورية بصفة األطفال

 من الضحايا األطفال عالج مهمتها خاصة مراكز الجرائم، و ٕانشاء لهذه عرضة الطفل

في  الطفل شخصية على لها أثر أي محو لضمان الجرائم، بعض تتركها التي اآلثار النفسية

 .المستقبل
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 القرآن الكريم 01
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 الكتب 

01  
 

 من الضارة المواد ٕاعطاء و والضرب والجرح القتل جرائم أحمد، الروس أبو
 1997  االسكندرية الحديث، الجامعي المكتب والفنية، القانونية الواجهة

  مصر القانون،و الفكر دار العامة، باآلداب المخلة الجرائم أحمد، محمد أحمد 02
2009 

 و األشخاص ضد )الجرائم الخاص الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن 03
 2002 ط ،الجزائر هومة، دار ،1ج(  األموال ضد الجرائم

 ،الجزائر هومة، دار ،1ج الخاص الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن 04
 2009ط

 و األشخاص ضد )الجرائم الخاص الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن 05
  ط ،الجزائر هومة، دار ،1ج(الخاصة الجرائم وبعض األموال ضد الجرائم
2013 

 األشخاص ضد )جرائمالجزائري  العقوبات قانون شرح منصور، إبراهيم إسحاق 06
 1988 ئرالجزا الجامعية، المطبوعات  ديوان ،(الدولة وأمن واألموال

 2011 الجزائر  هومة، دار اإلنسان، بكيان الماسة الجرائم شهاب، باسم 07

 المطبوعات ديوان ،الجزائري األسرة قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج 08
 2007 الجزائر  الجامعية،

 والنشر لالتصال الوطنية المؤسسة ،1ج القضائي، االجتهاد بغدادي، جياللي 09
  1996 الجزائر  واإلشهار،

 ديوان ،2،جالجزائري التشريع في الخاص الجنائي القانون مكي، دردوس 10
 2007 الجزائر  الجامعية، المطبوعات

(، واألموال األشخاص)جرائم  الجزائري العقوبات قانون شرح فريحة، حسين 11
 2009 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان

 الوطني الديوان الجسم، سالمة في للحق الجنائية الحماية الدين، نصر ماروك 12
  2003 الجزائر  التربوية، لألشغال

 والمقارن، الجزائري القانون في العرض على االعتداء جرائم متولي، رشاد محمد 13
 1989 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان

 على الواقعة )الجرائم الخاص القسم العقوبات قانون شرح نمور، سعيد محمد 14
 2005  عمان الثقافة ،دار1ج ،(األشخاص

 ،ديوان(الخاص القسمالجزائري) العقوبات قانون شرح نجم، صبحي محمد 15
 2005 الجزائر  الجامعية، المطبوعات
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 1998  اإلسكندرية المعارف، منشأة الزنا، جريمة الشواربي، الحميد عبد 16

 لألشغال الوطني الديوان األسرة، نظام على الواقعة الجرائم سعد، العزيز عبد 17
 2002 الجزائر  التربوية،
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 2010 بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات( والمال اإلنسان

 القسم العقوبات، قانون شرح الزعبي، حميد وخالد الحديثي الرازق عبد فخري 20
 2009  عمان الثقافة، دار ،(األشخاص على الواقعة الجرائم) الخاص

 الفقه في واإلباحة الحضر بين اإلجهاض أحمد، حسن المطلب، عبد شحاتة 21
 2006  اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار اإلسالمي،

 2000  بيروت الفكر، دار الكبائر، كتاب الذهبي، الدين شمس 22

 2006  القاهرة العربية، النهضة دار طفال،لأل الجنائية الحماية كمال، سيد شريف 23

 
 المقاالت 

 للعلوم الجزائرية المجلة ،الجزائري التشريع في للطفل الجنائية الحماية علي، مانع 01
 1/2001 عدد ،الجزائر جامعة والسياسية،  واالقتصادية القانونية

 

 و المذكراتالرسائل  

 جامعة دكتواره، رسالة ،الجزائري التشريع في للطفل الجنائية الحماية قصير، علي 01
 2008. باتنة لخضر، الحاج

 شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل حلقة لألسرة، القانونية الحماية فتحي، مجيدي 02
 2011 الجلفة جامعة الحقوق، في الليسانس

 
 المعتمدة التشريعية النصوص 

 المعدل العقوبات قانون المتضمن 1966 فريلأ 8 في المؤرخ66-156 األمر 01
 والمتمم
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 القصر

 المخدرات من بالوقاية المتعلق 2004 ديسمبر 25 في المؤرخ18-04رقم القانون 04
 .بها المشرعين غير واالتجار االستعمال وقمع العقلية والمؤثرات

 1989 نوفمبر 20 في المؤرخة الطفل حقوق اتفاقية 05

 واستغالل األطفال بيع بشأن الطفل حقوق باتفاقية الملحق االختياري البرتوكول 06
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 :ملخص مذكرة الماستر
 

إن المشرع الجزائري من خالل تجريمه لكل فعل من شأنه المساس باستقرار حياة الطفل كأن 

خطر ألوقد توصلنا من خالل دراستنا  يهدف إلى توفير الحماية الكاملة لألطفال من أي اعتداء،

الجرائم سواء منها الماسة بحياة الطفل وسالمته أو الماسة بعرضه وأخالقه أو الماسة بالرابطة 

إن المشرع الجزائري في كثير من الحاالت لم يوفق في هدفه الرامي إلى توفير  األسرية له،

والخطر  سبالحماية الكاملة لهذه الفئة إذ كثيرا ما نجد العقوبات المسلطة على الجريمة ال تتنا

الذي ينتج عن تلك الجريمة غير أن هذا ال ينفي أن المشرع قد وفق في حاالت كثيرة في 

 .توفير الحماية الالزمة وفرض العقوبات الرادعة

 :الكلمات المفتاحية

 حماية الطفل/ 3            /الجرائم ضد الطفل 2                  /قانون الطفل1

 األسريةالرابطة /6          المشرع الجزائري /5  الجزائريقانون العقوبات  / 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abstract of Masters Trésis: 

The Algerian legislator, by criminalizing every act that would prejudice the 

stability of the child’s life, was aiming to provide full protection for children from 

any abuse, and we found through our study of the most serious crimes, whether 

those affecting the life and safety of the child or affecting his honor and morals or 

affecting his family bond, the legislator In many cases, the Algerian did not 

succeed in his goal of providing full protection for this category, as we often find 

that the penalties imposed on the crime are not commensurate with the danger that 

results from that crime. However, this does not negate that the legislator has 

succeeded in many cases in providing the necessary protection and imposing 

penalties Deterrent. 

Keywords: 

1/child law                       2/ Crimes against children              3/ child protection 

4/ Algerian Penal Code            5/ Algerian legislator        6/ family bond 
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