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  كلمة شكر وتقدير
٧إبراهيم:  َِّّ ُّ َّ ُّ   قال اهللا تعاىل:  

يف إجناز هذه  شكر اهللا العلي القدير على توفيقه يلأال وقبل كل شيء أو

  ،الدراسة

من ساهم يف هذا العمل من قريب أو من بعيد، تقدم بالشكر أيضا لكل أو

األب األستاذ والذي كان نعم  عثماين الدكتور أستاذي خص بالذكرأو

  واألخ والصديق وخري مشرف...

الطريق والعمل  يلدت ا واليت مه ينشكره على النصائح القيمة اليت كان ميدأ

  وفق املنهج السليم وإمتام هذا العمل ...

  لكلّ أساتذة كلية احلقوق والعلوم السياسية والشكر موصول كذلك 

  جبامعة مستغامن..

 أمسهان                                                     
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إن محاية اإلنسان كرستها الشريعة اإلسالمية ٓن اهلل خلق اإلنسان وكرمه واستخلفه  آرض لعبادته وفق 
هج كرسه القرآن الكرمي هج تشكل شقاء من صور هو قيام فرد أو مجاعة باالعتداء على  ،م الفة هلذا امل وأن كل 

رية وآمن وهي أغلى ما ميلك اإلنسان عم وهي ا  .أفراد مما يسلبهم أغلى ال

رية لإلنسان سواء  أفعاله أو أقواله، ولعل أبرز جرمية متس حرية اإلنسان  لذلك كفل الشرع اإلسالمي هذ ا
 .جرمية االختطاف هي

 .وعليه اعترب الشرع اإلسالمي هذا الفعل اعتداء على حق من حقوق اهلل ومن مث كانت العقوبة فيها حقا هلل تعا

تمع من  رمية   ها، وبالتا فإن وجود ا تمع من اجملتمعات م لو كل  رمية واقعة قدمية قدم اإلنسان، ال  وا
د ظهورها، فدوافعها  .تطورها هو كذلكاجملتمعات حقيقة واقعية وأن  ٓهنا مل تعد بصورهتا البدائية كما كانت ع

اضر قد أخذت بعدا آخر يتصل بالصراع االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي أو الفكري، كما اختلفت  ا
رائم وتطورت تبعا لذلك كله  .الوسيلة وتطورت فقد اختلفت طبيعة بعض ا

ن بصدد البحث  رائم وهي وما  جرائم اختطاف القاصر، ال ظهرت  : فيه ودراسته هو نوع خطري من تلك ا
و يدعو للقلق ويبعث على االهتمام، ما دام أن االعتداء من جهة يقع على ما ميثل جوهر  وات املاضية على  الس

رية، ومن جهة أخرى فإن املعتدى عليه  د وهي ا ياة لدى اإلنسان وأغلى ما ع يلفت االنتبا لكونه قاصرا أي ا
صغري السن، فهو طرف ضعيف قد يتأثر بشكل سريع مقارنة بالبالغ، كما ال يؤثر هذا الفعل فقط عليه بل على 

 .أسرته خاصة وعلى اجملتمع ككل

تشر  آوساط  د بعدا خاصا من خالل ما هو م ومن مث اختطاف القاصر من أحد املوضوعات املعروفة و
اال أكثر  ةية أو اإلعالمياالجتماع د  عل التشريع املكرس على املوضوع  زائر، مما  عن كثرة االختطافات  ا

 .للتطبيق ومن مث يستحق الدراسة

وع من  و يدعو للقلق، قامت الدول مبواجهة هذا ال زائر و العامل على  وقبل ما قيل عن كثرة اختطافات  ا
رائم سواء على املستوى  ائية ا ماية ا الداخلي أو الدو وذلك عن طريق سن أنظمة قانونية هتدف لتكريس ا

 .للقاصر



ماية القانونية، السيما أهنا تتسم بآمهية وتشكل خطورة على  ائية هي إحدى أنواع ا ماية ا وبصفة عامة ا
ائي، الذي ، ووسيلتها كما هو معلوم االتفاقيات ا1ن واحدأحقوق اإلنسان وحرياته   لدولية وكذا القانون ا

صب قواعد املوضوعية واإلجرائية على محاية قيم ومصا وحقوق بلغت حدا من آمهية بشكل يربر عدم االكتفاء  ت
ماية املقررة هلا  ظل باقي فروع القانون  . با

ائية لألطفال القصر  ماية ا الدين اإلسالمي هاته جسد  إذ ،الشريعة اإلسالمية إويرجع الفضل  تكريس ا
ماية للطفل  بط طبق على مجيع الفئات العمرية  ن أمه وإ غاية بلوغه سن الرشدا علما أن حقوق اإلنسان ت

فس حقوق البالغنيكذلك ولألطفال   االتشريعات املقارنة تعرف هذ املسألة   ،  حنيحق التمتع ب  . تباي

ها حقوق الطفلفعلى  ظى موضوع حقوق اإلنسان بأمهية كبرية، وال من بي  .2املستوى الدو 

ها   ماية هلذا الطفل من بي ذ ميالد ميثاق آمم املتحدة توالت االتفاقيات الدولية ال تكرس ا اصة فم االتفاقية ا
ماية القصر  .50/05/0690 :املؤرخة  بصالحيات السلطات والقانون املطبق 

ه 42مث العهد الدو للحقوق املدنية والسياسية إذ نص  املادة  يكون لكل ولد دون أي متييز بسب العرق : "م
س أو اللغة ماية ال يقتضيها كونه ...أو اللون أو ا اذ تدابري ا ، حق على أسرته وعلى اجملتمع وعلى الدولة ا

معية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدتال الطفل  حقوق اتفاقيةوكذا  ".قاصرا العامة  ا
 .0665 سبتمرب/أيلول 54 :نفاذها بدء تاريخ ،0696 نوفمرب/الثا تشرين 45  املؤرخ املتحدة لألمم

اصة فقد جاءت  وانب املدنية لالختطاف الدو للطفل وأما االتفاقيات ا اصة با مت ال اتفاقية الهاي ا
 .40/05/0695إقرارها  

، إال أهنا  ها التشريع املصري أو الفرنسي أو آرد تلفة م أما على املستوى الداخلي، فإن التشريعات القانونية 
ص صفة  اصرها السيما فيما  ة من حيث ع تتفق حول نقطة واحدة وهي أن اختطاف القاصر جرمية خطرية ومتباي

ا اك  .ا ائية للقاصر السيما  قضايا اختطاف ورغم ذلك فه ماية ا ائية أخرى ال تعرتف با نظم قضاء ج
 .آطفال

زائري ظام ، فقدعلى غرار التشريعات الوضعية املقارنة ،أما القانون ا  .آسرة الطفل كونه جزءا ال يتجزأ من اهتم ب
ماية الدولة واجملتمع"على أنه هم 09الدستور الذي نص  املادة  ة هذ القواننيويأيت  مقدم  ". ظى آسرة 

                                                             

ليم بن مشري 1 قوق اإلنسان  ظل العوملة، مذكرة ماجستري  القانون  ،عبد ا ائية  ماية ا شورة،ا مد خيضر بسكرة،  العام، غري م ، 4552جامعة 
 .050ص

درية،، املحقوق الطفلعصام أنور سليم،  2 ديث، اإلسك امعي ا  .25، ص4550 كتب ا



رائم، يأيت  مقدمتها  ة هذ ا زائر على االتفاقيات الدولية ال وضعت ملعا االتفاقية املوقعة وقد صادقت ا
زائر وفرنسا بشأن أطفال الزواج املختلط  حالة االنفصال املؤرخة   باملرسوممصادق عليها  40/59/0699 :بني ا

زائر ،3حقوق الطفلاتفاقية مث .49/59/0699املؤرخ   99-022 ماية الطفل من خالل قانون  وخصوصا أن ا تسعى 
 . االتفاقية الدوليةهذ يتضمن العديد من املبادئ املكرسة  الذي الطفل 

ت سقف آسرة ومحايتها أن باعتبار  تداء عليهم ميس بصفة االع وأنآطفال مثرة عقد الزواج ويعيشون 
 .مباشرة استقرار آسرة ومتاسكها

رائمكما أن للموضوع أمهية سواء نظريا أو عمليا تتجلى على املستوى الدو  أصبحت  من خالل أن هذ ا
حى عاملي خطري امي  مجيع دول العامل و ذات م ميارس من طرف إن كان البعض يقول أن االختطاف  ومت

ماعات اإلرهابية ف ا ظمة للضغط للحصول على م املستوى أما على  .4ممكن أن تكون سياسية أو مادية عةامل
زائري الداخلي تكمن  ا زائية ا زائري وقانون اإلجراءات ا لبحث عن الدور الذي أعطا قانون العقوبات ا

  .، ومن مث يستحق الدراسةذلك خالل كافة مراحل الدعوىللضحية القاصر، و 

طرة ال تشكل اعتداء على حرية اإلنسان، و  القاصرختطاف مبا أن او  رائم ا  بالقاصر وآسرةمتس من ا
 . مت اختياري هلذا املوضوع واجملتمع على السواء

اك أسباب عامة تتمثل   :إذ أن ه

ظام االجتماعي هلا، والسيم - ماعة ككل واعتداء على ال ا أن إن االعتداء على القاصر هو اعتداء على ا
بيا عن الطفل ال تربطه به أية عالقة، وقد يكون أحد والديه أي من أفراد أسرته هذا ما يؤثر  املعتدي قد يكون أج
دما يصبح بالغا والسيما أنه ال يدرك  فسية و اآلثار املرتتبة عليه ع على القاصر إذ يهدد  استقرار  حياته ال

تاج للحماية ياة  و ريةٓن جوهر ا  .ا

اذ تدابري   - ا الذي هو من أسرة القاصر املعتدى عليه ميس به، لذا أوجبت القوانني ا كما أن إدانة ا
عله  خطر الوقوع ضحية  استعجاليه للتكفل بالقاصر ومحايته م كان ضحية فعل جرمي أو كان  وضعية صعبة 

 .جرمية

اصة ال دفعت لدراسة ا  :ملوضوع نذكرأما عن آسباب ا
                                                             

زائر   حقوقاتفاقية  3 فاذ  و  19جريدة الرمسية  رقم  91/91/9111الطفل ال صادقت عليها ا  .91/50/9111دخلت حيز ال
ائي،:نوحمرمي بن  4 ائي اإلسالمي و القانون الدو ا ة، ذج، مذكرة ماجستري  الشريعة و مو كاملرأة   املتاجرة بالرقيق آبيض بني الفقه ا ضر بات اج  القانون، جامعة ا

 .40، ص4556-4505



رية - د اإلنسان وهي ا   .اتصال موضوع هذا البحث بأغلى ما ع

اث  هذا املوضوع -  .قلة آ

زائري وتأثريها على آمن واالستقرار  - ظهور جرائم اختطاف القاصر ال يع هذا البحث بدراستها  اجملتمع ا
 . اجملتمع

رائم على الكث - وع من ا ها االستثمار والسياحة تأثري هذا ال ري من أمناط االجتماعية والسياسية واالقتصادية من بي
 .وغريها

ياة السياسية أو التشريعية، مما أدى إ التأثري على عالقة الدولة بالدول  - رائم ح أصبح هلا عالقة با تطور هذ ا
 .آخرى

رائم االختطاف واملصاحبة هلا - رائم املرتبطة  ها جرمية  خطورة ا وتأثريها على القاصر وآسرة واجملتمع ومن بي
ار بآشخاص وآعضاء البشرية   .االحتجاز وجرمية اإلخفاء وجرمية االغتصاب وجرمية اإليذاء وجرمية االبتزاز واال

ا نواجه عدة ها هذا جعل  :صعوبات  دراسة هذا املوضوع من بي

رمية وتعريفهاصعوب - اصر ا ديد ع رمية ة  ددا هلذ ا زائري مل يضع تعريفا   .وذلك أن املشرع ا

عل دراس - رمية تتخذ صورا متعددة مما  ثها يثري الكثري من املشأن هذ ا سواء من حيث  ،والعقبات كالتتها و 
 .تعدد آحكام أو تعارضها أو اختالفها

رائم   - رمية بعدة جرائم أخرى تصاحبها أو تتلوها مما يستلزم البحث  هذ ا وصوال إ  ودراستهاكذلك ارتباط ا
ر   .االختطافائم بيان ارتباطها 

زائري املشرع  وقد أعطى  اول موضوع إذ  ،محاية خاصة للطفلا تلفني  ختطافاجرائم ت القاصر  موضعني 
وانالباب الثا من قان ضمن ت ع ح ضد آفرا" ون العقوبات  ايات وا وان وذلك ، "دا ه بع  الفصل آول م

ح ضد آشخاص" ايات وج وان ، مث"ج ازل  "ضمن القسم الرابع بع ريات الفردية وحرمة امل االعتداء الواقع على ا
طف وان ."وا ح ضد آسرة "وأيضا  الفصل الثا بع ايات وا ت " واآلداب العامة ا ضمن القسم الرابع 

وان   ".خطف القصر وعدم تسليمهم" ع

زائري رائم اختطاف القاصر  القانون ا ا هلذا املوضوع من خالل  وعلى اثر هذا التقسيم   تكون دراست
ا :فكرتني أساسيتني مهاتسليط الضوء على  أن جرائم اختطاف القاصر تعرف صورتني، إذ  الصورة آو صفة ا



ا  وع يعرف شكلني أساسني ومها إما أن يستعمل ا عادية أي ال يدخل ضمن أفراد أسرة اجمل عليه، وأن هذا ال
ف أو التهديد أو التحايل هبدف نقل وإبعاد القاصر ممن له سلطة علي ف متاما وهي كلها الع ه أو ال يستعمل الع

ها االعتداء  حى آخر، إذ يكون اهلدف من ورائه أغراض أخرى من بي قائمة بذاهتا، وإما أن يتخذ االختطاف م
صول على فدية وانتقاما من أسرة القاصر إ غري  سيا على املخطوف وعادة ما تكون الضحية هي آنثى أو ا ج

ار هبم أو نزع ذلك من الصور، أويشكل م ها هتريب آطفال أو اال ظمة اهلدف م رمية امل ا يعرف حاليا با
 .أعضائهم

الة تظهر جليا  حالة الطالق بني  ا يكون من أفراد أسرة اجمل عليه، وهذ ا أما الصورة الثانية فإن ا
ق فيه كم قضائي ملن له ا ضانة  اد ا وع ال يشكل خطورة على اجمل عليه باملقارنة وإن كان هذا . الزوجني وإس ال

ا إ إبعاد القاصر ممن أوكلت إليه حضانته ، إذ يهدف ا سواء على املستوى الداخلي أو إ  بالصورة آو
وع كذلك ببعض الصور  يب باعتبار أحد طر العالقة الزوجية، وقد يرتبط هذا ال ا أج ارج، وقد يكون ا ا

  .ة له من حيث اهلدفاملشاهب

اء على ذلك  ديد جرائم اختطاف : إشكالية هذا البحث  التساؤل التا تكمنوب اسم   صر ا ما هو الع
صوصيات  القاصر و تقرير العقاب على مرتكبيها، والسيما بني كيفية االختطاف وكون املختطف طفال؟ وماهي ا

ضع  هلا جرائم اختطاف ال  قصر أم هي عامة؟ال تستوجب أن 

واب املالئم عن هذ اإلشكالية هي أن نقسم جرائم اختطاف القاصر إ جرائم تقع  وأفضل طريقة للوصول إ ا
ا هلذا املوضوع ليلية ومقارنة داخل آسرة وجرائم تقع خارجها ومن مث ستكون دراست  ، وذلك من خاللبطريقة 

رائم دراسة ا بتقسيم إذ ق وبيان خصوصياهتا، هذ ا عا  إالبحث م الفصل آول جرائم االختطاف  فصلني س
اول  آسرة إذ خارج ف أوال ودون صر اجرائم اختطاف أو إبعاد القمن خالله نت القائمة بذاهتا باستعمال الع

ف أو التهديد والغش ثانيا، وذلك  صائص ال يتميز هبا مث الوقوف خالل تعريف االختطاف و  مناستعمال الع ا
رائمآركان على  اة املكونة هلذ ا زاء الذي قرر املشرع لردع ا  .وأخريا ا

ا من أقارب الضحية ختطاف لال عرضت الفصل الثا س أما الذي له صلة بالروابط آسرية كون ا
رائم ال تدخل املخطوف وذلك بالتطرق ملاهية هذ ه ا اصة لقيام ضم   العقوبات املقررة لذلك ها وأخرياوالشروط ا

 .ففةال تكون و 

اطرها وآثارها، رائم وأبعادها و توصل من خالل ذلك إ التوعية والتعريف بأحكام هذ ا ه نرفع اللبس                             ل وم
زائر إذ جاء  مقال لصحيفة الشروق  عما انتشر من أفكار  اآلونة آخرية حول ظاهرة االختطاف اميها  ا وت



زائرية زائرية وما صارت إليه من أضرار مبصا: "، مايلي5ا مهورية ا  الدولة السياسية  تزايد جرائم االختطاف  ا
ية و  ظام العام وتعريض سالمة اجملتوآم ها عموما من إخالل بال ه للخطاالقتصادية وما نتج ع ما تعكسه و  ،رمع وأم

بية اإلجراميةهذ الظاهرة  زائري ومسعته أمام الدول آج فقد بات  ومن مث ،من صورة سلبية غري حقيقية عن اجملتمع ا
لزاما على كافة شرائح اجملتمع وفئاته وهيئاته ومؤسساته الرمسية وغري الرمسية الوقوف صفا واحدا ملواجهة هذ الظاهرة 

 ".والقضاء عليها اإلجرامية
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 الفصل األول
جرائم اختطاف القاصر خارج 

 األسرة
 
 
 
 
 



 :الفصل األول

 جرائم اختطاف الق اصر خارج األسرة         
ا ه وعةذانتشرت  زمان رائم املت رمية ح أصبحت  ،ا العديد من ا ،  حة للعيانضظاهرة يومية صاخبة وواا

 ال ظهرت  اآلونة آخرية و أصبحت تعرف تزايدا ملحوظا، حيث ملومن بني هذ آخرية جرمية االختطاف، 
 . شرينإال مع بدايات القرن الواحد والع تظهر

قل  تعتربو  رية الشخصية، إذ تقع باعتداء على حق اجمل عليه  الت رائم الواقعة على ا جرائم االختطاف من ا
صوص جرائم ، و 6هيـبالعدوان على حرية اجمل عل وهي بذلك تشتبه مع جرائم أخرى تقع رية كاملة، على وجه ا

جز بدون وجه حقـالقب  .ض وا
رمية ومبا أن زائري،مجيع القوانني مبا فيها عاقب عليه ترفضه و ت اجتماعي، ال إجرامي سلوك ا كونه  القانون ا
ا مع  لفات وأثار سلبية على آفكار  وما له من انعكاسات ة،احملافظ اتمجتمعلل بادئ الساميةاملقيم و اليت و

ماعية مي نفوسو  ا د أن كل التشريعات  ريات الفردية لألشخاص الشعوب، هلذا  ، فتجرم االختطاف وتضع ا
 .له عقوبة

صب حول موضوع جرائم االختطاف ال يكون ضحيتها القاصر ا هذ ت ا فيها من جوانب قانونية مب، ودراست
ظاهرة االختطاف  التفاقم الكبري الذي عرفته ذا تقدير مدى صحة آفكار ال انتشرت  اجملتمعات حول وك

 .اآلونة آخرية
مع التوسع الكبري هلا بات من أنه و وقد صرحت وسائل اإلعالم أن جرائم االختطاف تسجل يوميا بأرقام هائلة، 

ها ة إ أخرىخر ٓفهي ترسم من يوم  ،املستحيل السكوت ع ح متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من س   .م
صائص ميزهتا عن غريها من جرائم االعتداءات، يسعى من خالهلا تتسم  الظاهرة ذه وما دام أن ملة من ا

قيق  ددة مسبقاأمرتكبوها إ  وعة و ا ما جعل العلماء يتساءلون حول ذوه، البد من دراستها معمقا، غراض مت
 انتشار ظاهرة االختطاف؟ي وآسباب وراء دواعال

فسفأجاب                  فسية للفرد اجملرمو بالوضعية  أهنا مرتبطة علماء ال الة ال ما قد يعانيه من أمراض و ، ا
قيقي وراء ـ حني يرى علماء االجتماع أن الس، نفسية وعصبية   ،لك هو الوسط االجتماعي للفرد الشاذذبب ا

 
 
 

                                                             

6
ديث، آردن،جرائم االختطافعبد الوهاب عبد اهلل أمحد املعمري،    امعي ا  . 06، ص4559 ، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية، املكتب ا



 
ما فات االجتماعية  أوساط الشباب،وانتشار الفقر واآل ظيم القاعدة   بي ربطها السياسيون مبا يعرف بت

7لكذثر هام  أالثقا مث اتفق معظمهم أن لعامل التطور العلمي وقد  ،املغرب العريب
. 

د أن التشريعات   ها  -املقابل  زائري يعشر تالومن بي رمي  وضحت - ا وكذا   الظاهرة وقمعها ذه كيفية 
 . ما مييزها من خصوصيات  تتعلق باملتابعة واإلجراءات

رمية وطياهتا، للتمكن من ذبات من آساسي البحث  مالبسات هلذا  وحصر عواملها ودوافعها  معرفتها ا
ديد الوجه القانو هلاذوك دد ال آفكار لرفع اللبس حول  ،ا  امي بت زائرظاهرة ت أو باقي  اختطاف القصر  ا

 .الدول آخرى، وما انتشر  الصحف حول املوضوع ذاته
رائم اختطاف القاصر خارج آسرة ا  الفصل آول املتعلق  شري من خالل دراست السيما ما يعرض -هلذا س

 .هل أن دافع االختطاف إجرامي أم أن له دوافع أخرى -على احملاكم بدرجة أو القصر قضايا اختطاف من
أركاهنا مث معرفة ديد مفهومها يتطلب بادئ ذي بدء خارج آسرة، لذا فإن شرح جرائم اختطاف القاصر 

ظام العقايب املقرر هلا،  رائم ال تشبهها أو تقرتب موال  .هامث متييزها عن غريها من ا
اول ضمن املبحث آول  ،م الدراسة إ مبحثنييقسسيتم ته وم جرائم اختطاف القاصر خارج آسرة يث نت

اول املطلب آول يني يضم مطلبالذي و  القائمة بذاهتا، ها جرمية اختطاف القاصر القائمة بذاهتا باستعمال ت م
ف، اول الع فالثا  املطلب ويت  . جرمية اختطاف القاصر القائمة بذاهتا دون استعمال الع

رائم أخرى وهو يضم كذلك مطلبني،  لدراسة  فسيخصصأما املبحث الثا  جرائم اختطاف القاصر املرتبطة 
اول آول سد ةجرائم اختطاف القاصر املرتبط يت رية وسالمة ا رائم ضد ا توي املطلببا ما   الثا جرائم ، بي

 .رائم ذات دافع ما ةاختطاف القاصر املرتبط
اوله  املبحثني التاليني  ت زائي طبعا، الذي س ثا  هذا الفصل  الشق ا ال   :هكذا نكون قد حددنا 

 اختطاف الق اصر خارج األسرة الق ائمة بذاتها رائمج :المبحث األول

  جرائم اختطاف الق اصر المرتبطة بجرائم أخرى  :المبحث الثاني
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زائر، ،، رسالة دكتورادور األمم المتحدة في الرقابة على حقوق اإلنسان، علي عاشور الفار    . 50،ص0662 جامعة ا



 

 جرائم اختطاف الق اصر خارج األسرة الق ائمة بذاتها: المبحث األول
ف أو دون  تتكون جرمية االختطاف ال يكون ضحيتها القاصر، والقائمة بذاهتا  صورتيها باستعمال الع

اصر تتمثل  الركن املادي والركن ا وياستعماله، من عدة ع اول  هذا املبحث مطلبني، يتطرق . ملع ت وعليه س
ا يعرض املطلب الثا جرمية اختطاف  ف، بي هما إ جرمية اختطاف القاصر القائمة بذاهتا باستعمال الع آول م

ف  .القاصر دون استعمال الع

ف: المطلب األول  جريمة اختطاف الق اصر الق ائمة بذاتها باستعمال الع

ف أو التهديد أو الغش، ال يتأتى إن الوقوف  ا للع ديد جرمية اختطاف القاصر، وذلك باستعمال ا على 
ديد مفهوم جرمية اختطاف القاصر، نظرا ملا له من أمهية قانونية بالغة، السيما أن التكييف القانو  إال من خالل 

اصر ال يب عليها هذا التكييف رمية االختطاف الواقع على القاصر يعتمد على وضع تعريف دقيق و دد يبني الع
 .القانو

رمية االختطاف ترتتب عليه آثار قانونية هامة، سواء من حيث تطبيق القواعد  ديد الطبيعة القانونية  كما أن 
 . القانونية املوضوعية أو اإلجرائية عليها

ديد مفهوم جرمية اختطاف الق اول ضمن هذا املطلب  ت رمية، وعليه س اصر، مث آركان ال تقوم عليها هذ ا
ها زاء املرتتب ع  .وأخريا ا

 تحديد مفهوم جريمة اختطاف الق اصر  : الفرع األول

 تعريف جريمة االختطاف :أوال
زائر، وأول ظهور هلا كان  بداية آمر يتمثل   ها ا نظرا ٓن جرمية االختطاف دخيلة على اجملتمعات ومن بي

ف الصغار واإلناث، إال أهنا بعد ذلك أخذت  التطور سواء  الدوافع أو  آساليب والوسائل، اختطا
إذ ظهرت جرائم االختطاف الواقعة على آشخاص البالغني هبدف .فأصبحت بعد ذلك تتخذ صورا جديدة

 . ، وظهرت  صورة خطف املستثمرين والعمال آجانب8االبتزاز
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 .42مرجع سابق، ص جرائم االختطاف، ،أمحد املعمري عبد الوهاب عبد اهلل  



داثة هذا  اد ونظرا  ه فإن إ دد فقها وقضاء، وم ل اختالف، بل غري  رائم، فإن مفهومها بقي  وع من ا ال
حاول تسليط الضوء  رمية صعب حصر لقلة البحوث  هذا اجملال وفيما يلي س دد هلذ ا مفهوم واضح وشامل و

 .على هذا املفهوم لغة و الشريعة آسالمية و القانون

 االختطاف لغةتعريف  . أ
طف هو االستالب بسرعة وهو سرعة أخذ  "خطف "كلمة االختطاف اسم مشتق من املصدر  ، 9ئالش وا

 .10ونقول خطف الربق البصر أي ذهب به واختطف الشيطان السمع أي اسرتقه خطفا أي مر سريعا،وخطف 
طف أبصارهم"لكرمي وقوله تعا  القرآن ا ا يذهب به 11"يكاد الربق  ه ونور ئويستلبها من شدة ضيا مع

طف للبصر أخذ بسرعة ،شعاعه  .وا
طفة فأتبعه شهاب ثاقـ"وقوله أيضا  ا االختالس مسارقة، وأخذ الشيء "ـبإال من خطف ا طف ه ، وا

 .بسرعة
طفة على ما أخذ مرة فمن ذلك يطلق لف ،كما أطلق العرب قدميا أمساء وألقاب اشتقت من نفس املصدر ظ ا

اطف على بعض الطيور ٓهنا و  ،ه الذئب من أعضاء الشاة وهي حيةكما يطلق على ما اختطف ،بسرعة أطلق اسم ا
 .ذئبد خطفا أي تأخذ بسرعة وتذهب به، كما أطلق هذا االسم على الطف الصي

ا هو ما اشتق من مصدر  د العرب قدميا قد  ،رام واجملرمنيوضوع اإلج م" خطف"ولكن ما يهم حيث 
طاف  " ، حيث أطلق اسمتخدموا هذا االسم  هذا املوضوعاس  .12على الرجل اللص الفاسق" ا

هذا هو التحديد اللغوي لكلمة االختطاف، ويالحظ فيه أنه يقوم على الفعل السريع، وآخذ أو السلب أو 
قل السـريع أي اإلبعاد  .االختالس أي من لوازمه السرعة  الفعل ال تقتضي ال

 
 
 
 

 

                                                             

 .42-42ص.مرجع سابق،جرائم االختطاف،  عبد الوهاب عبد اهلل أمحد املعمري ، 9
زء الثالث،   10 ة للطبع، د الدين الفريوزبادي، القاموس احمليط، ا شر، بدون س  .02 صبدون دار ال
 .البقرةمن سورة  45اآلية  11
صور اإلفريقي،  12 مد بن مكرم بن م ، دار الفكر، لسان العربأيب الفضل مجال الدين   .69، ص 0665، اجمللد التاسع، الطبعة آو
 من كل خطاف و أعرايب  واستصحبوا كل عم أمي : و يقول الشاعر    



 في الشريعة االسالميةاالختطاف  . ب
رمية  ه مفهوم هذ ا رائم ح نستطيع أن نستخلص م وع من ا مل يفرد الفقه اإلسالمي أحكاما خاصة هبذا ال

رائم ال . بشكل مباشر رابة ال تشمل االختطاف وكل أنواع ا وإن كان بعض الفقهاء قد توسع  مفهوم جرمية ا
قل املختلفة أو املال اململوك  تقع  الطريق سواء قوالت املادية أو من وسائل ال وقعت بقصد سلب املال من امل

رد اإلخافة  . 13ملكية خاصة أم عامة،أو االعتداء على آشخاص بالقتل أو انتهاك العرض أم 
رابة ميكن أن تقع ليال أو  د من يرى أن جرمية ا هنارا، وهذا يصدق على بعض صور االختطاف وخاصة ع

دث من أجل أخذ املال أو  رابة، هي تلك ال  طبق على وصف جرمية ا وصور جرمية االختطاف ال قد ت
 .14االغتصاب أو القتل

رائم ال تكون دوافعها سياسية، وال يكون اهلدف  رابة، تلك ا رج من صور جرائم االختطاف وصف ا و
ة قيق أغراض سياسية معي طف وإمنا  ها ا  .م

رابة،  على أن بعض الفقهاء قد عد جرمية اختطاف املواليد وآطفال دون سن التمييز سرقة وليس من جرائم ا
اء عليه تكون العقوبة  ل جرمية السرقة إنسان حي مادام مل يبلغ سن التمييز، وب يزون أن يكون  وهذا يع أهنم 

 .15هي عقوبة جرمية السرقة
ة االختطاف  الفقه اإلسالمي قد تكـــون واقعة ضمن جرائم قطع الطريق وعلى ضوء ما سبق، فإن جـرمي

رابة) رد إخافة السالكني (ا هب أو ح  اس بقصد القتل أو ال ، على أساس أن أي اعتداء على املارة وإخافة ال
رائم، وذلك إذا كانت واقعة على أشخاص بالغني سواء ذكورا أم إناث ا، أما إذا كانت هذ للطريق يعترب من هذ ا

رمية موجهة إ طفل غري مميز فقد سبقت اإلشارة إ أن بعض الفقهاء يعدها جرمية سرقة  .ا
لص إليه  كام والذي  يف ويلزم ا ارهبا الشرع ا ، أن جرمية االختطاف جرمية خطرية  من كل ما سبق ذكر

ه أو انتزعه ممن له سلطة عليه وقطع صلته  بضرورة معاقبة مرتكبها الذي اعتدى على غري  حياته أو حريته أو أم
دود والقـصاص، الدية والشريعة اإلسالمية  الغالب مل تضع وصفا لكل جرمية على حدى، وإمن. به ا وضـعت ا

باط كل ما يستجد حديثا  . والتعزير كمحددات عامة، وعلى العلماء والفقهاء است
 
 
 

                                                             

 .40مرجع سابق، صجرائم االختطاف، عبد الوهاب عبد اهلل أمحد املعمري،  13
زء السادس، طبعة الموسوعة الجزائية المتخصصةبيار إميل طوبيا،  14 رائم آخالقية، ا ان، 4552، ا  .6، ص4552، املؤسسة املدنية للكتاب، لب
ائي اإلسالميعبد القادر عودة،  15  .929-024ص .،هـ0240 ، الطبعة الرابعة عشر، مؤسسة الرسالة،التشريع الج



 ق انوناتعريف االختطاف  . ج

ددا له،  د أن معظم التشريعات ال تضع تعريفا  ديث  د دراسة موضوع جرمية االختطاف  فقه القانون ا ع
ـا والسوري  حيث تقتصر على ذكر العقوبة د  الـقانون املصري واللب رمية االختطاف فقط، وهذا ما  املقررة 

ها اإليطا والسودا والتشريع  دها تعرف فعل االختطاف م واللييب، لكن بعض التشريعات الغربية آخرى 
داع على أن كل من يرغم أي شخص بالقوة أو يغريه بأية طر : وقد عرفه هذا آخري بأنه. الفرنسي يقة من طرق ا

 . يغادر مكانا ما، يقال أنه خطف ذلك الشخص
دد له  أغلب رمية من جهة، وندرهتا   ولعل السبب  عدم وضع تعريف  التشريعات هو حداثة هذ ا

ديد ملفهوم جرمية االختطاف قد دفع بعض الباحثني وفقهاء . بعض الدول آخرى من جهة ثانية وعدم وجود 
ها باختصار إ أن نصل إ التعريف املختار  . القانون إ االجتهاد  وضع تعريفات له، سوف نورد البعض م

ال لذلك "وعليه فقد عرفه أحد الباحثني بأنه  التعرض املفاجئ والسريع بآخذ أو السلب ملا ميكن أن يكون 
وية ظاهرة أو مسترتة ادا إ قوة مادية أو مع  ".است

ه بتمام السيطرة عليه: "أيضا بأنهوعرف  وي من مكانه وإبعاد ع  ".             انتزاع الشيء املادي أو املع

ديدا دقيقا ملفهوم االختطاف حيث ركزا على ذكر الفعل املادي مع  يظهر من كال التعريفني أهنما مل يضعا 
هما . السريع، ووصفه التعريف الثا باالنتزاع فقد وصف التعريف آول الفعل بالتعرض املفاجئ. االختالف بي

رمية إ مكان آخر، كما أن  ل ا ويالحظ من كال التعريفني أهنما غري دقيقني، ففي التعريف آول مل يشر إ نقل 
رمية بواسطة الغش أو االستدرا  ، حيث أنه ممكن وبالذات مع جالتعريف الثا مل يشر أيضا إ مكان حدوث هذ ا

 .16فال، مع أن بعض التعريفات مل تعرتف بإمكان حدوث جرمية االختطاف على غري اإلنسانآط
اك تعريف أخر يعرفه على أنه ف : "كما أن ه سلب الضحية حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب الع

قيقا لغرض معني ضع لسيطرة ومحاية ورقابة املختطفني   ".  مث االحتفاظ به  مكان ما 
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كما يالحظ أن هذا التعريف مل يعرتف باالختطاف إال على اإلنسان، كما أنه استعمل مصطلح أسلوب من 
يـلة واإلغراء،   رمية تقع بأسلوب االستدراج وا ف، وغفل على أن الـعديد بل الكثري، من صور هذ ا أساليب الع

ا،  ل دراست ها وهي جرمية احتجاز كما أنه وقع خلط بني جرمية االختطاف وهي  وجرائم أخرى مستقلة ع
 .آشخاص أو حبسهم

ب وضع تعريف واحد للجرمية بشكل عام، إذ  اء على ما سبق، ميكن القول، وبصدد تعريف االختطاف،  و ب
رميتني تسمى اختطافا، والتكييف القانو هلما واحد،   ليس من السليم فصل التعريفني عن بعضهما البعض ٓن كال ا

 .سواء وقع على أشخاص أو على أشياء مادية
رمية  اصر ا ميع ع رمية االختطاف مراعني أن يكون هذا التعريف شامال  حاول وضع تعريف دقيق  وعليه، س

وية أو عن  االختطاف:"ومكوناهتا آساسية، وهو كاآليت  هو األخذ السريع باستعمال القوة المادية أو المع
دراج لما يمكن أن يكون محال لهذ الجريمة وإبعاد عن مكانه أو تحويل خط سير بتمام طريق الحيلة واالست

 ". السيطرة عليه
ا متميزا  ا  هذا التعريف قد جعل رمية بصورة أصـلية أو تبعية، ويالحظ أن اطف هو الذي يقوم هبذ ا أما ا

 : 17باآليت
طف وآخذ بسرعة -  .أو السلب بسرعة مطابقته للمع اللغوي لكلمة ا

رمية االختطاف، اإلنسان قد يكون ذكرا أو أنثى، بالغا أو  - ال  أن هذا التعريف يشمل كل ما يصلح أن يكون 
ن بصدد دراستها رمية ال  ل هذ ا  .قاصرا وهو 

يلة واإلكـرا أ - طف أي أنه ميكن أن يكون عن طريق ا  .و االستدراجأشار التعريف إ الوسائل املستعملة  ا

رمية عن مكانه، إال - ل ا بتمام السيطرة عليه قد تكون  كما ذكر هذا التعريف أنه ال ميكن إبعاد اجمل عليه أو 
يلة واإلكرا وية أو با  .باستخدام قوة مادية أو مع

رائم)اقتصر التعريف على فعل آخذ واإلبعاد ومل يتعرض لألفعال  - رمية االختطاف،   ةاملصاحبة أو الالحق( ا
اوهلا  صلب املذكرة ديث ال نت د غالبية فقهاء القانون ا  .كما هو ع
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رمية تعد اختطافا  –رغم أمهيتها  –مل يتطرق التعريف إ ذكر الدوافع إ ارتكاب جرمية االختطاف  - ٓن ا
قق اهلدف الذي من  ظر عن الدافع إليها سواء كان نزوة شخصية، أو دافعا سياسيا، أو غري وسواء  بغض ال

ققت مكتملة رمية االختطاف أم ال، ٓن جرميته وهي االختطاف قد  ا   .أجله قام ا

ديد مفهوم فعل االختطاف أن نرجع  ن بصدد  إ آحكام القضائية ملعرفة أهم التطبيقات من املهم و
كمة التمييز آردنيــة والقضاء  قض املصرية و كمة ال رمية، وسوف نشري  هذ الدراسة إ  العملية هلذ ا

زائري  .ا
طف الواقع على الذكر البالغ  د أن فعل ا قض املصرية،  كمة ال ة)وفقا ٓحكام  ( أكثر من ست عشر س

 .وصف بأنه جرمية اختطافال ي
إذ يقـتصر وصف الفعل بأنه جرمية اختطاف  حال وقـوعه على قاصر، الذي مل يبلغ السادسة عشر من العمر 

  .إذا كان ذكرا،  أو إذا وقع على أنثى مهما كان عمرها بشرط التحايل أو اإلكرا
قض املصرية قد قررت أنه ال تتحقق جرمية ا كمة ال الختطاف إال بإبعاد اجمل عليه بالتحايل كما أن أحكام 

، وتعمد قطع صلة اجمل عليه بأهله قطعا جديا، ويكفي لتحقق جرمية االختطاف أن يكون املتهم قد تعمد  واإلكرا
ق  رعايته  .18إبعاد املخطوف عن رؤية الذين هلم ا
ة أو أدبية من شأهنا سلب إرادة اجمل استعمال أية وسيلة مادي: "وقد عرفت آحكام القضائية التحايل بأنه 

دث درجة التمييز ، ووصف التحايل واإلكرا متحقق ما مل يبلغ ا ا  ".عليه مهما كان غرض ا
قض املصرية أن جرمية االختطاف بوجه عام تتحقق بانتزاع اجمل عليه من احملل الذي يقيم  كمة ال كما قررت 

ا إرادة ا ه مع ا  .19ا لالنتزاع مع علمه بذلكفيه وإبعاد ع
قض املصرية ملدة  كمة ال عاما أهنا استبعدت اختطاف الذكور آكثر من سن  وما يستشف من أحكام 

ـص املادتني  ادا ل من قانون العقوبات  787-78السادسة عشر واعتربهتا جرمية قبض أو حجز بدون وجه حق است
  .20املصري
 

                                                             

قض املصرية  الصاوي يوسف القبا 18 كمة ال موعة القواعد القانونية ال قررهتا  ة  05،  ، 0690عاما من أول إنشائها ح س ائية، اجمللد الثا بدون ، الدوائر ا
ة الطبع،  شر، بدون س  .ص من حرف التاء إ حرف الراءدار ال

اص، الطبع 19  .654، ص0660ة الرابعة، القاهرة، أمحد فتحي سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم ا
دي هرجة،  20 امعية، الطبعة التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه و القضاءمصطفى  درية، ،الثالثة، دار املطبوعات ا قوق اإلسك ، ص 0660كلية ا

0045.  



كمـة التمييز آرد ل آخر أما  طف بأنه انتزاع املخطوف من البـقـعة املوجود هبا ونقله إ  نية فعـرفت ا
ة  8الحتجاز فيه بقصد إخفائه عن ذويه، حكم رقم  ، وبذلك تكون هذ آخرية سايرت موقف 7لس

قض املصرية  .كمة ال
ض باهتمام من  ديتها فإهنا ال  رمية، ونظرا  زائريني، كما سبق وأن ذكرنا فإن هذ ا أما  القانون والقضاء ا

ذ  زائي إال م طف الواقع على آشخاص وذلك  املواد 7املشرع ا وما بعدها من  777، إذ أنه تطرق إ ا
ا تعريف  قانون العقوبات، واملالحظ  مجلة هذ املواد أن املشرع على غرار نظرائه  بلدان املشرق العريب، مل يقدم ل

ص على العقوبات ال ترد عليهـا وظروف التشديد والتخفيف املصاحبة  رمية االختطاف، بل اكتفى فقط بال دد 
 تفاقية الدوليةاالوال تعكس من القانون نفسه على اختطاف القصر،  678و 67و 67هلا، كما نص أيضا  املواد 

قوق الطفل  .21املتعلقة 
زائري هلا، ٓهنا مستحدثة   رمية، وعدم معرفة املشرع ا ف هذ ا و مرد ذلك هو الغموض الذي ال يزال يكت
زائر  وع من القضايا على مستوى احملاكم سوى  العشرية السوداء ال عرفتها ا زائري، وكذا نقص هذا ال اجملتـمع ا

ماعات اإلرهابية من طرف  .ا
رمية كاآليت صائص املميزة هلذ ا تطرق إ ا ا له لفعل االختطاف س  :ومن خالل التعريف الذي تطرق

 خصائص المميزة لجريمة اختطاف الق اصرال:ثانيا

رائم،  وهذ رمية فعل معاقب عليه قانونا، ولكل جرمية خصائص مميزة هلا ال تشرتك فيها مع غريها من ا  ا
سامة، وقد تكون هذ الصفات لذات  سامة أو غري ا آخرية هي صفات قد توصف هبا العقوبة من حيث ا
رمية ال تقوم بأكثر من فعل هي جرمية مركبة، كما قد  رمية ال تقوم بفعل واحد هي جرمية بسيطة وا الفعل، فا

ذ وية ت رمية ذات نتائج مادية ضارة أو ذات نتائج مع طر أو هتدد بالضررتكون ا  .ر با
رمية االختطاف وذلك وفق اآليت صائص املميزة  ا هذ على بعض ا  :و سوف نقتصر  دراست
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زائرياملتضم 42-59القانون رقم     .45/04/4559، املؤرخ  ن تعديل قانون العقوبات ا



 جريمة االختطاف من الجرائم الجسيمة: أ

ظر إ العقوبة املسلطة على مرتكبها، وهذا هو مسلك القانون  توصف جرمية اختطاف القاصر بأهنا جسيمة بال
ظر إ عقوبتها وهذا حسب املادة  الفة بال حة،  اية، ج رائم إ ج زائري  تقسيم ا من قانون العقوبات  ا

زائري، وقد قرر املشرع  املواد  سب الظروف وما بعده مكرر 776ا اية االختطاف عقوبات متفاوتة  صوص ج ا 
 . املصاحبة للجرمية

رمية فإن انقضاء الدعوى العمومية يكون مبضي  سامة ا رمية وتتقادم العقوبة  ونظرا  وات من يوم وقوع ا س
ال  رد االعتبار القانو والقض 7مبضي  كم هنائي، وكذلك ا ة ابتداء من أن يصبح ا ائي حسب أحكام س
زائية املواد   .22وما بعدها من قانون اإلجراءات ا

 جريمة االختطاف من الجرائم المركبة: ب

رمية ال تتكون من عدد من آفعال، وكل فعل يكون جرمية مستقلة فيتم مجع هذ  رمية املركبة هي تلك ا ا
رائم وجعلها جرمية مستقلة يكون هلا حكم واحد، أما إذا دوثها ومتامها فإهنا تسمى   ا كانت تقوم على فعل واحـد 

شاط أو تعدد فإنه يبقى  كل مرة جرمية بسيطة مستقلة قائمة بذاهتا، أكثر  كجرمية بسيطة، ح وإن تكرر ذل ال
وع رائم هي من هذا ال  .23ا

متامها نقل اجمل عليه وجرمية االختطاف، كما سبق وأن ذكرنا،  مفهومها هي أخذ أو سلب بسرعة، ويلزم إل
رمية إ مكان آخر بتمام السيطرة عليه، وعليه فإن فعل آخـذ أو السلب بسرعة  حد ذاته  وإبعاد عن مكان ا
رمية إال هبما معا،  رمية هو اآلخر فعل مستقل بذاته أيضا، وال تتحقق هذ ا فعل مستقل، وفعل اإلبعاد عن مكان ا

لف أحدمها  ا اجمل عليه بسرعة ولكن ال يبعد عن مكانه كأن-فإذا  فإن ذلك ال يعد جرمية  -يأخذ ا
 . اختطاف كاملة

ها ليست اختطاف رد آخذ أو السلب والبقاء  ذات املكان هي جرمية االحتجاز ولك در اإلشارة إ . و و
كمة وقع  دائرة اختصاصها كل فعل من  .تلك آفعال أن االختصاص القضائي يثبت لكل 

 
 
 
 

                                                             

 .050، ص4554، الطبعة الثالثة، دار هومة، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  22
23  ، ظرية العامة للجريمةعلي حسن الشر ار، ال  .92، ص0666، الطبعة الثانية، دار امل



 جريمة االختطاف من جرائم الضرر: ج

رمية من حيث طبيعة نتائجها اإلجرامية بأهنا من جرائم الضرر أو من جرائم التعريض للخطر ويقصد  توصف ا
ل  ق  ا  ا ائية، وهذا التغيري الذي أحدثه ا ماية ا ل ا ق  ا  ا تيجة اإلجرامية ما أحدثه ا ماية بال ا

رمية من جرائم الضرر، وإن كان خطرا عدت  رد خطر، فإن كان ضررا عدت ا رج عن كونه ضررا أو  ائية ال  ا
طر رمية من جرائم ا  .24ا

رائم الوارد تيجة اإلجرامية فيها تكون نتيجة  ةوأغلب ا أحكامها  قانون العقوبات هي جرائم الضرر، ٓن ال
ص ددة تكون ع اصر الركن املادي، وجرائم االختطاف قد يصدق عليها أهنا من جرائم الضرر الواقع ظاهرة  را من ع

رمية دون وقوع ضرر به  .على القاصر، ذلك أنه ال يتصور أن تتم ا
تيجة هي  ، وهذ ال ــا ة عن الفعل اإلجرامي الصادر من ا كما أن جرمية االختطاف ذات نتيجة مادية نا

باجمل عليه يتمثل  أخذ اجمل عليه وإبعاد عن مكانه، والضرر الواقع على القاصر املخطوف بسبب إضرار فعلي 
ق  رعايته طف يلحق به  حريته وسالمة جسد وقطع صلته مبن له ا  .االعتداء الواقع عليه با

د أن جرمية االختطاف  حد ذاهتا ليست إال  رمية جيدا  مقدمة أو وسيلة من أجل واملتمعن  هذ ا
رح والضرب، أو االبتزاز أو االحتجـاز ها قد تكون القتل، أو الزنا أو ا  .25الوصول إ جرمية أخرى أشد م

اية وهذا حسب أحكام  رمية التامة ٓهنا ج رمية فإن القانون يعاقب على الشروع فيها بعقوبة ا وإذا مل تتم ا
ز  6املادة   .26ائريمن قانون العقوبات ا

مل  وما ميكن استخالصه  : يتتمثل فـ افخصائص ظاهــرة االختطـأن من 
فيذ  :السرعة في الت

فيذ فيه، اعةموضوع االختطاف سواء كان فردا أو مجف هو  ونتيجة ذلك ،كنبسرعة و أقصر وقت مم يتم الت
ة اجتماعيا كشف أمرهم من  سلوب السرعة أ، فالفاعل أو الفاعلني يلجئون إ عملية مستهج فيذ ح ال ي الت

 . رىان االجتماعي من جهة أخح ال يالقوا االستهجو  جهة
 
 
 
 

                                                             

تيجة اإلجرامية  قانون العقوبات، رسالة د علي  24 ظرية العامة لل  .09، ص0660كتورا مقدمة إ جامعة القاهرة، يوسف حربة، ال
25

امعية، القاهرة، 0694أمحد خليل، جرمية الزنا، طبعة     .2، ص0694، ديوان املطبوعات ا
26

   ، ظرية العامة للجرمية، علي حسن الشر  .65-96. مرجع سابق، صال



 ـلي للعمـليةقحسن التدبير الع
اية ـهن إذ يدرسون مجيع الطرق ال تؤدي احملكمة  املخططاتملة من الفاعل أو الفاعلون يقومون أن إذ 

ن قبل ـوف املدروسة مسبقا مر ظوإمتام عملية االختطاف حسب ال، على الضحية أو الضحايا القبضاملطاف إ 
 . نيالفاعلـ

ه حسب ما تتطلبه  وات وذلكتمر مرحلة التدبري العقلي ملدة ساعات أو أيام، أو ح شهور وسـقد تس وم
هالعملي  .اة، وآهداف املرجوة م

  ياالختطاف نوعـي وكمـ
دد الفاعل أو الفاعلون  وعيةفغالبا ما  ، طائرةغري اختطاف  إنسانأو الكمية، فاختطاف  أغراضهم بال

صائص اختيار رهائن أحيانامن عائلة فقرية غري  طفلواختطاف  وعية والكمية من ا املهمة ، وهكذا تعد ال
27افجرمية االختطهبا ال تتميز  وآساسية

. 
 داالختطاف يتميز بالقص

د ج ال تمع ما من اجملتمعات وهي بريئة آغراض، ونع خرمية اـميكن أن  آهداف هبا تطاف سائدة  
اطفون من خالل  وايا ال يسعى لتحقيقها ا ددة بدق، وهي تكون أأفعاهلموال  .ـة مسبقاهدافا ونوايا 
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شر،  شرح قانون العقوبات الجزائري،سليمان بارش،    ، دار البعث للطباعة وال اص، الطبعة آو  .96، ص0690القسم ا



 

 أركان جريمة اختطاف الق اصر:الفرع الثاني
اصر آساسية  رمية هي الع تلـطة هلا على أركان ا ال يلزم وجودها كي تعترب متحققة قانونا، وهي ذات طبيعة 

وي : آقل جانبان آول مادي يتمثل فيما يصدر عن مرتكبها من أفعال وما تؤدي إليه من نتائج وآثـار، والثا مع
ولكي تكتمل . ام هبايتمثل فيما يدور  نفس مرتكبها من خواطر وقرارات، أي علم وإرادة تدفع صاحبها للقي

ب توفر وقت مباشرة الفاعل " الركن املفرتض" آركان البد كذلك من توافر ما يطلق عليه فقهاء القانون بـ  وهو ما 
شاطه اإلجرامي ح يتحقق ويوصف نشاطه بعدم املشروعية  .ل

اية، وال ال يتصور اول  هذا الفرع أركان جرمية االختطاف باعتبارها ج ت ل قابل  وس قيامها ما مل تقع على 
 . للوقوع عليه

ه، وهو ما يطلق عليه بالركن الشرعي، إضافة إ  ا البد م ـصرا مهما ورك غري أن فقهاء القانون يضيفون ع
ظورا، ومن البديهي  عله  رم الفعل و ص القانو الذي  ني السابقني فمن البديهي توافر الركن الشرعي وهو ال الرك

رمية أيضا تفظ بصفتها ا علها  رمية ال تكون خاضعة ٓسباب التربير ال يقرها القانون، وهو ما   . 28أن هذ ا
ا ال نعت بدراسة هذا الركن مفرتضني توافر وجوبا، ومن مث سوف نكتفي بدراسة أركان جرمية  عل وهذا ما 

اصر ثالث ضمن آرك ف والتهديد  ع  :ان التاليةاختطاف باستعمال الع

 الركن المفترض: أوال

من املعلوم أنه ال يتصور قيام جرمية االختطاف دون وجود هذا آخري، وهو احملل  الذي تقع عليه، ويطلق عليه 
ديد  رمية أمر الزم لزوم الركن الذي تقوم به، إال أن ضبطه و ل ا فقهاء القانون اسم الركن املـفرتض، السيما أن 

اية االختطاف حدود قد يكون ل ج  .ل اختالف، وهذا هو الشأن  
وإن كان . وكما سبق وأن ذكرنا أن آشخاص عموما و القصر خاصة ميكن أن تقع عليهم جرمية االختطاف

ي، بالرغم من أن التعريف اللغوي يدل على آخذ بسرعة،  طف أنه أخذ اإلنسان ا االصطالح القدمي يطلق على ا
فيذ الوسيلة ال تقلهم  وعليه فإن هذا اة  ت  الفعل املوجه أساسا إ آشخاص والذي يستخدم ا
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قيق نتيجة فعلهم ي مبختلف مراحل عمر سواء بالغا أو قاصرا . 29و ال ميكن أن يكون إال على اإلنسان ا
صر التا اوله  الع ت  . وهذا ما س

  االختطاف يقع على اإلنسان الحي:أ

عمة العـقل قد خصه  اإلنسان هو ذلك الكائن اآلدمي املركب من جسد وروح خلقه اهلل عز وجل وجعله يتمتع ب
ية  ات ا تلف عن غري من الكائ ا فريدا  عله كائ فسية والوجدانية مما  صائص والصفات ال اهلل مبجموعة من ا

ا  هذ الدراسة، هو اإلنسان ذو الشخص ي ية الطبيعية، وال تثبت هلا حقوق وعليها التزامات، آخرى، وما يع
ق  التملك والتصرف  سدية، ا ق  السالمة ا رية الشخصية وا ق  ا ياة وا ق  ا قوق ا ومن هذ ا

ة على نفسه وماله وعرضه وسالمة جسد ق  آمن والطمأني  .وا
ي ياة، وا وطة بصفة ا قوق مجيعها م د آد من وهذ ا اة هي الصفة ال تضاف للجسد ما دام يقوم با

يوية الطبيعية، سواء كانت تلك الوظائف خارجية أو مستمرة تقوم هبا آعـضاء وآجهزة الداخلية سواء   الوظائف ا
ية  .كانت حيوية أو ذه

ركة وهبذا يعترب  فس أو ا روج اإلنسان من بطن أمه حيا، وتثبت حياته بالصياح، الــت ياة اإلنسانية  وتبدأ ا
ال لالختطاف  . املولود إنسانا له حقوق، وهلذا فهو يتصور أن يكون 

ال ية أي ما قبل الوالدة ال يتصور أن يكون  ي رمية  ويرتتب على ما سبق أن اإلنسان  مرحلته ا
روج روحه بفعل الوفاة الطبيعية أو بالقتل فإنه يتحول إ  االخـتطاف، و املقابل فإن اإلنسان بفقد للحياة وذلك 

رمية . جثة هامدة وال يتصور فيها جرمية االختطاف، ٓنه مل يعد قادرا على ممارسة حقوقه كإنسان وإن كانت تبقى ا
 .على جثة قائمة ولكن بوصف ثان وهو االعتداء

ل االعتداء، ال تقع متاما،  طف إال إذا كان اجمل عليه إنسانا، فإذا انتفت هذ الصفة   ه ال تقع جرمية ا وم
ا بإخفاء حيوان مملوك للغري،  هذ  رمية إذا قام ا وإن جاز معاقبة مرتكبيها عن جرمية أخرى، كما ال تقع ا

الة آخرية يعاقب مرتكب الفعل الة هو مالك  ا رمية سرقة ويكون اجمل عليه  هذ ا على أساس ارتكابه 
يوان  .ا

لف هذا الشرط بأن   ميثل الفعل اإلجرامي جرمية خطف إال إذا كان االعتداء قد وقع على إنسان حي، فإذا 
طف فال يعد خطفا ياة وقت ارتكاب فعل ا   .30كان اإلنسان قد فارق ا
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رمية االختطاف سواء كان بالغا أو قاصرا، مهما كان عمر وعلى ضوء ما سبق،  ال  ي يكون  فإن اإلنسان ا
بيـا أو ح عدمي  ا جزائريا أو أج هذا اإلنسان مولودا حديث العهد بالوالدة أو قاصرا، أو رجال أو كهال، مواط

رمية االختطاف ال  االت ميكن أن يكون هذا اإلنسان  سية، ففي مجيع ا  .ا
اها اختطاف القصر، وموضوعها هو محـل القاصـر كرها  وكما أشرنا سابقا، فكلمة اختطاف على عمومها مع
اورات احتـيالية على ترك مأوا وإخراجه عن سلـطة أوليائه الذين عليهم حق رعايته، أي إبعاد  وبأساليب تدليسية أو م

ق  رعايته وإخفاؤ ممن هلم السلطة  ف والتهديد، خاصة أن القاصر ممن له ا الشرعية عليه، وذلك باستعمال الع
ه من مقاومة جدية للجا ه ال متك  .31حداثة س

اية اختطاف  زائري عن وصفني إما أن يشكل ج ل االختطاف وفقا لقانون العقوبات ا رج اإلنسان  وال 
اي ف وال  حة خطـف أو إبعاد القاصر بدون ع ف، أو ج  .لقاصر باستعمال الع

ي عليه: ب  صفة المج
رمية خطف القاصر صفة اجمل عليه، إذ ال تتوقف محاية القانون لإلنسان كقاعدة عامة  اصر املميزة  من بني الع
سيته أو عقيـدته أو أصله أو حالته الصحية أو العقلية أو املالية، إال إذا  سه أو ج ه أو مركز االجتماعي أو ج على س

طفتوفرات فيه صفة  ة  جرمية ا  .معي
طف باستعمال  ه  القوانني املقارنة با ف أو اإلكرا أو ما يعرب ع طف بالع وقد ميز القانون بني ما إذا كان ا

 .التحايل واإلكرا سواء كان واقع على الذكور أو اإلناث
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 الخطف الواقع على الذكور  .1

طف على الذكور أن يكون اجمل عليه اشرتط القانون املصري، على خالف  اية ا زائري لوقوع ج القانون ا
رمية اوزها ال تقع ا ، فإن بلغها أو  ، وإن جاز معاقبة مرتكبيها عن جرمية أخرى، 32دون السادسة عشرة من عمر

بس دون وجه حق الة آخرية  جرمية القبض أو ا  .تتمثل  هذ ا

ب والعربة  اعتبار هذا ا طف، و رمية ا صر متوافرا هي بسن اجمل عليه وقت ارتكاب الفعل املكون  لع
 .االعتداد  إثباته بوثيقة رمسية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبري

زائري طف وفق ما ذكرنا سلفا -وملا سكت املشرع ا عن  - قانون العقوبات  املواد ال تعاقب على ا
وإن كان سن القاصر ركن من . ص على التقومي الذي يعتد به  احتساب عمر اجمل عليه  جرائم االختطافال

ائي،  ب آخذ بالتقومي امليالدي الذي يتفق مع صا املتهم أخذا بالقاعدة العامة  تفسري القانون ا أركاهنا، فإنه 
ص العقايب ناقصا أ بغي أن يفسر ملصلحة املتهموال تقضي بأنه إذا جاء ال  .و غامضا في

 خطف اإلناث . 2

سبة للذكور، إال أنه اشرتط أن  طف كما فعل بال اية ا ا  آنثى لوقوع ج ا معي ال يشرتط القانون املصري س
، ولذلك فقد ميز القانون بني ما  ايل أو إكرا رمية خطفا دون  إذا  تكون آنثى دون السادسة عشرة إذا كانت ا

ة  ا معي ما تطلب س ة لألو بي ا معي طف واقعة بالتحايل أو اإلكرا أو دون ذلك، فلم يشرتط س كانت جرمية ا
سبة للجرمية الثانية     .33بال

 الركن المادي:ثانيا

ية أو التفكري  ارجي، وأنه ال جرمية مبجرد االعتقاد أو ال رمية إ العامل ا الركن املادي هو املظهر الذي تربز به ا
واطر  مظهر خارجي ملموس، وهو السلوك  سدت هذ االعتقادات وا رمية إال إذا  رمية، وأنه ال تتحقق ا  ا

ال للعقاب، فالقان عله  ارجياإلجرامي الذي  وايا وآفكار رغم قباحتها ما مل تظهر للعامل ا  . ون ال يعاقب على ال
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قق نتيجة مادية ملموسة وهو آمر املتعلق  سد ح ولو مل  كما أن القانون يعاقب على الفعل اإلجرامي إذا 
 .بالشروع

اع عن العمل غري أنه ال يتمثل  إضافة إ ذلك فإن . نتيجة هذا الفعلإذ أن الركن املادي هو العمل أو االمت
عل إقامة الدليل عليه سهلة، إذ أنه من غري املعقول أن تتابع السلطة العامة أشخاصا عن جرائم مل  قيام الركن املادي 

اصر هما: يصدر فيها سلوك مادي، والفعل املادي يقوم على ثالث ع تيجة، العالقة السببية بي  .34الفعل، ال
موذجي للجرمية، فهو يضم الفعل بصوريضم الركن ا اء ال تاج إليها الب اصر املادية ال   ملادي للجرمية كافة الع

ميها القانون، وهذا العدوان  قوق ال  رما ويتحقق معه العدوان على املصا وا املختلفة من حيث كونه سلـوكا 
تيجة اإلجرامية، و كذلك ال ه القانون بال تيجة هو ما يعرب ع رباط املادي الذي يشري إ العالقة بني ذلك الفعل وال

هما ها بالعالقة السببية بي  .ويعرب ع
اصر السابقة، ٓهنا كما سبق وأن ذكرنا  خصائص هذ  وجرمية االختطاف تستوجب توافر مجيع تلك الع

رمية، بأهنا من جرائم الضرر  .ا

 األفعال المادية للخطف  .أ

ي عليهانتزاع   .1   المج
طففعل  L'enlèvement ا

35
تيجة   ا ليحقق ال شاط املادي الذي يصدر عن ا هو السلوك أو ال

ها وبني ذويها، اإلجرامية و  هول وقطع الصلة بي صر يتمثل غالبا  القبض على الضحية ونقلها إ مكان  وهو ع
رمية،  فيذ ا ا  ت ايب ضروري  كل جرمية وهو وسيلة ا تلفة تظهر  نوعني إ وللفعل  أية جرمية صور 

 .وسليب
اع إال  حالة  وع آول إذ ال يتصور قيام جرمية اختطاف بامت أما  جرمية االختطاف يقتصر الفعل على ال

اذ موقف سليب يسهل للجا ارتكاب فعله اإلجرامـي  .الشريك أو املساهم الذي يقتصر دور على ا
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ه من با ا مبا يصدر م فذ ا طف الذي ي ختصار، فإن الفعل اإلجرامي  جرمية االختطاف يتمثل  فعل ا
ف  776وأن املادة نشاط مادي ويؤدي إ انتزاع اجمل عليه وإبعاد عن مكانه،  طف أن يتم بالع مكرر تشرتط  ا

صر التا أو التهديد أو الغش اوله  الع ت  .وهذا ما س

ف أو اإلكرا  :فعل الع

ف أو اإلكرا  محل املخطوف ونقله من مكان إقامته بكل وسيلة من شأهنا سلب إرادة اجمل عليه يقصد بالع
ومة آخرى ا القوة العضلية أو سالحا وقد يصاحبه فعل الضرب  36كاستعمال املخدرات واملواد امل ، ويستخدم  ا

وي  .ويشمل اإلكرا نوعني اإلكرا املادي واملع
ومة أو     ومن أساليب اإلكرا املادي محل املخطوف ونقله من مكان إقامته أو تواجد بالقوة أو إعطائه مادة م

طفه، وقد نص  امل ف أو درة تفقد وعيه مث القيام  رمية بضرورة توافر أركانه من الع زائري  على هذ ا شرع ا
ص املادة  مكرر من قانون العقوبات،  وهذا ما أكد عليه القضاء  قرار للمحكمة العليا  776التهيد أو اإلكرا  ب

ص  ف فيما  صر الع اية اختطاف مايليتوافر ع  : ج
ص على  7//املؤرخ   5-إلغائها بآمر  قانون عقوبات جزائري قبل 677كانت املادة  ت

ة عشرة  إ  أنه يعاقب بالسجن من  وات كل من خطف أو أبعد قاصرا مل يكمل الثام من عمر  8س
ف أو التهديد أو التحايل أو شرع  ذلك، وملا كان كذلك وكان الثابت أن املتهمة أخذت من الطريق العام  بالع

ه طفال ال يتج طف ٓن كل ما من شأنه أن  5اوز س اية ا اذ ولدا هلا فإن فعلها هذا يكون ج وات قصد ا س
رمية ويا يكفي وحد لتحقيق ا فا مع  .37يؤثر على إرادة الصغري لقوة ليس  استطاعته مقاومتها يعترب ع
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صر يما  كيفية طرح السؤال املتعلق الس: وكذلك قضي  قرار للمحكمة العليا  ضرورة توافر هذا الع

 .باإلدانة
رمية مقبول وال   موذج ا إن السؤال املتعلق باإلدانة الذي وقع طرحه على أعضاء احملكمة بالصيغة املقررة قانونا ل

اقض ف أوالتهديد أو الغش وال يشوبه غموض أو ت طف  الع قض م تضمن مجيع أركان ا  . 38يؤدي إ ال
 : التهديد

ا بتهديد اجمل عليه املخطوف بالـقتل أو برت عضو من أعضائه إن مل        وي ويشمل قيام ا يقصد به اإلكرا املع
اجمل عليه باستخدام السالح بقتله أو جرحه أو ايذائه أو انتهاك عرضه حكم اإلكرا  هتديدويأخذ .  39يذعن ٓمر

سه املادي إذا كان من شأنه التأثري على إرادة هذا ظر إ عمر وج  .آخري بال
صني مها املادتني        طف بالتحايل أو اإلكرا ب اللتني مت تعديلهما    77و  788أما املشرع املصري خص ا

7 ة  خف ، 6 ه ستة عشرة س هما للخطف الواقع بالتحايل أو اإلكرا على طفل الذكر مل يبلغ س صص آو م
ص على مايلي فسه " :كاملة، بال ة كاملة ب ه ستة عشرة س كل من خطف بالتحايل أو اإلكرا طفال ذكرا مل تبلغ س

، وخصص الثانية للخطف بالتحايل أو اإلكرا الواقع على آنثى أيا  "أو بواسطة غري يعاقب بآشغال الشاقة املؤقتة
ها، ال فسه أو : "نصت على كان س بواسطة غري يعاقب بآشغال كل من خطف بالتحايل أو اإلكرا أنثى ب

اية مواقعة املخطوفة بغري  اية باإلعدام إذا اقرتنت هبا ج كم على الفاعل  هذ ا الشاقة املؤبدة ومع ذلك 
 .40"رضائها

زل والدهتا، وأن  كم أن اجمل عليها كانت متمسكة ببقائها  م وتطبيقا لذلك قضى  مصر أنه إذا أثبت ا
كم  ذلك املتهم آول ج ذهبا من يدها إ خارج الغرفة وانصرف هبا إ الطريق ومعه املتهم الثا فإن ما أثبته ا

كمة املوضوع بغري معقب مادام  يتوافر به ركن اإلكرا وتقدير توافر التحايل أو اإلكرا مسألة موضوعية تفصل فيها 
 .استدالهلا سليما

 :الغش
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داع، ومي       كن وقوع الغش باستعمال وعود كاذبة أو إيهام الضحية أن طلب نقلها إ مكان ما هو التحايل وا
ظة قصرية. جاء بأمر من أهلها  .وال يهم بعد ذلك إذا أطلق سراح الضحية بعد القبض عليها بعد 

حو الذي تتحقق به جرمية  ويبدو من استقراء أحكام القضاء أن التحايل يع استعمال الطرق االحتيالية على ال
طف ولذلك قضى  مصر أنه يكفى لتوافر الكذب اجملرد، وأن التحايل الذي قصد املشرع ال يكفي فيه الكالم . ا

داع الذي من شأنه أن يؤثر  إرادة من وقع عليه اع ا ب فيه اصط ا عن استعمال طرق الغش واإليهام بل   . ا
اطف من الوسائل ال  ردة، وال ال تبلغ حد التدليس وال فإذا كان ما استعمله ا رد أقوال  يعدو أن يكون 

طبق على املادة  ه ال ي صب فإن ما وقع م صوص عليها  مادة ال عقوبات  788ترتفع إ صف الطرق االحتيالية امل
طبق على املادة   . 41عقوبات مصري 787مصري، بل ي

كم أن املتهم طلب من أم اجمل عليها أن تسلمه  وتطبيقا لذلك اعترب التحايل غري متحقق إذا كان الثابت با
، فسلمتها إيا فأخفاها  جهة غري معلومة، وكان  د اول العشاء ع زل والدها لرياها وتت تها لتذهب معه إ م اب

زل، وأهنا ذهبت إل ت اعتادت أن تذهب مع أمها إ ذلك امل يه مرة وحدها مث عادت، فإن هذ الواقعة الثابت أن الب
اية خطف باستعمال التحايل أو اإلكرا  . تكون ج

طف إ التحايل، ويستوي  ذلك أن يقع على  ا  سبيل ارتكاب ا ومل يتطلب املشرع إال أن يلجأ ا
ا من خطف اجمل اجمل عليه نفسه أو على شخص أخر ممن يتولون رعايته، م كان هذا التحايل قد مكن  ا

 .عليه
كم  حق املتهم أنه توجه إ "ومن أمثلة التحايل الواقع على اجمل عليه ما قضى به  مصر  إذا أثبت ا

وات وكان يلهو  الطريق العام مع الشاهد، وكلف آخري بشراء  مكان اجمل عليه الذي مل يبلغ من العمر مخس س
أن يصحب اجمل عليه معه أشار عليه برتكه، وما كاد الشاهد يبتعد ح أركب املتهم اجمل حاجة له وملا أراد الشاهد 

معه مومها إيا بأنه سيصحبه إ جدته مث أخفا بعد ذلك عن أهله قاصدا قطع صلته هبم وسرت  عليه على الدراجة
طف بالتحايل  . عمن هلم حق ضمه ورعايته، فإن ذلك مما تتوافر به جرمية ا

كم قد دلل على قيام ركن التحايل من قيام الطاعن آول باملبيت                ومن أمثلة كذلك أنه إذا كان ا
 دار اجمل عليه وإيهامه إيا رغبته  لقاء والد مث اصطحابه معه على دابته إ بلدة بعيدة عن بلدته حيث سلمه 

قول زهاء ساعتني إ الطاعن الثا الذي أومهه بدور أهنما  وب به وسط ا ، أخذ   إ أن طريقهما إ والد
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 .يقصد املشـرع  بالتحايل إ أكثر من آقوال اجملـردة ال ال ترقي إ حد الغش و التدليس



 
ة الفيوم ظال هبا ح الغروب مث زل الطاعن آول، فإن هذا يسوغ  وصال إ قرية تابعة ملدي عاد أدراجه به إ م

ني  . 42به االستدالل على توافر ركن التحايل  حق الطاع
اصة بالغش الواقع  مباشرة وإبعاد ممن هلم حق رعايته ما قضى به  مصر  على الغري دون اجمل عليهومن أحكام ا

اصة ال كان يتلقى فيها اجمل عليه : "من أنه كم قد استظهر أن التحايل وقع على إدارة املدرسة ا م كان ا
ة وأخرب بوفاة جدة اجمل دروسه، وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد اجمل عليه واتصل أوال بكاتب املدرس

اظر املدرسـة وكرر  روج للسفر مع عائلته للبلدة وملا استبطأ خروج اجمل عليه اتصل ب عليه، وطلب إليه أن يأذن له با
روج،  يلة وأذن للمج عليه با اظر بتلك ا نفس الرواية مبديا التأثر وآمل من عدم خروج اجمل عليه، فخدع ال

تظر أمام باب املدرسة بسيارة أقله هبا إ البلدة ال أخفا فيها م كان ذلك فإن ركن التحايل الذي وجد ال طاعن ي
  .يكون متوافرا

طف بالتهديد   ا  جرمية ا طف أحد التكييفني، فهو يعترب رك يان جرمية ا وعليه يتخذ الغش أو اإلكرا من ب
زائري، أو القانون املصري الواقعة على آنثى ال بلغت أو اإلكرا أو الغش الواقعة على القاصر   القانون ا

اوزهتا، إذ ال يعاقب املشرع املصري على خطف آنثى ال بلغت هذ السن إذا كان  السادسة عشرة من عمرها أو 
رمية لف هذا الركن اهنارت ا ايل أو إكرا ويع ذلك أنه إذا   .بدون 

طف على الطفل الذي مل تبلغ  و يشكل التحايل أو اإلكرا من جهة أخرى ظرفا مشددا للعقوبة  حالة وقوع ا
ة كاملة سواء كان ذكرا أو أنثى، ومرجع هذا التكييف أن املشرع املصري يعاقب على خطف هؤالء  ه ستة عشرة س س

ايل أو إكرا ويشدد العقاب إذا تعلق آمر بآنثى  .43دون 
ه قيام الفعل املادي ال يتم إال يتم إال بانتزاع املخطوف بأخذ من  صر وم وعليه ما ميكن استخالصه  هذا الع

ف أوالتهديد أو الغش . مكان تواجد إ مكان أخر، مث إجبار على ذلك ودون إرادته، وميكن ذلك باستعمال الع
ا ي ستخدم القوة العـضلية أو السالح، وقد يصاحبه فعل الضرب وكما ذكرنا سابقا  حالة آخذ بالقوة، فإن ا

رح أو يصاحبه التهديد باستخدام السالح بقتله أو جرحه أو إيذائه أو انتهاك عرضه  . وا
دع من طرف هذا  صاع وراء الــجا و و حالة الغش، فإن إرادة اجمل عليه تكون مشلولة لذلك فهو ي

ا ا ع ا سائية من أجل اإليقاع آخري، كأن يتص  ملرض أو العجز من أجل االستدراج أو لبس املالبس ال
 
 

                                                             
اصشرح قانون العقوباتفوزية عبد الستار،   4 هضة العربية القاهرة، ، القسم ا  .020:، ص 4555، الطبعة الثانية، دار ال

اص، طبعة قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي،  43 قوقية،بريوت،4550، القسم ا ليب ا شورات ا  .022-024،ص4550، م



اولته أحكام  باجمل عليه، ويتحقق ذلك سواء كان اجمل عليه بالغا أو قاصر، سواء كان ذكرا أو أنثى وهذا ما ت
زائري 776املادة   .44مكرر وما بعدها من قانون العقوبات ا

طف وال يقيم القانون أمهية  من حيث التجرمي، بني الوسائل ال ميكن أن يتحقق هبا فعل االنتزاع، فال أمهية إذا مت ا
 .بإحدى وسائل املواصالت أو كان دون ذلك

ه املخطوف زله . 45وال أمهية أيضا للمكان الذي انتزع اجمل عليه م ل إقامته كم فيستوي أن يكون املكان هو 
د به إ سلطتهم أو إدارهتم أو احملل املختار كمكان العمل أو أي مكان أخر سواء أو احملل الذي وضعه فيه من عه

زهات املختلفة  ما واملسارح )أكان عاما مثل املت دائق وامليادين العامة ودور السي أو كان من آماكن ( ا...كا
زل أحد آصدقاء اصة كاملدرسة أو م  .ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
اص، الطبعة  أحسن بوسقيعة،  44 زائي ا  .455-069. ص مرجع سابق ،، 59الوجيز  القانون ا
اص، طارق سرور،  45  .259مرجع سابق، ص قانون العقوبات، القسم ا



 نق ل المخطوف أو إبعاد   .2

، بالقوة أو عن طريق االستدراج والسيطرة قد . يقع نقل املخطوف بتمام السيطرة عليه، ويكون كما سبق ذكر
وية بش  .إرادته وحريته واختـيار لتكون سيطرة مادية متس جسد اجمل عليه، وقد تكون مع

عله وتتمثل السيطرة املادية  القبـض على اجمل عليه واإل ا حركة املخطوف، مما  مساك به، كأن يقيد ا
ومة أو غري ذلك من الوسائل ال تفقد املخطوف القدرة على  أسريا له، وقد يستعمل  ذلك املواد املخدرة أو امل

 .االختيار كشخص عادي
، وهذا آخري كما سبق وأشرنا، نوعا وي، فوضع وأن نقل املخطوف واحتجاز وإبعاد قد يتم باإلكرا ن مادي ومع

اطف يعترب إكراها ماديا، أما إذا كان عن طريق التهديد  املسدس  رأس اجمل عليه وإرغامه على إتباع تعليمات ا
ويا وياته وأخذ يكون مع رح أو بإيهام املخطوف، للسيطرة على مع ويتأثر بذلك القاصر خصوصا .بالضرب أو ا

 . آنثى أكثر من الذكر
قل قائم، و و آ هل نطبق نص املادة :لكن إذا وقع اإلبعاد باإلغواء يطرح التساؤل التاخري ميكن القول بأن فعل ال
 مكرر باعتبار اإلغواء ضربا من الغش؟ 776أم نص املادة  67

ا نص املادة  حة ويطبق على ا طف واإلبعاد باإلغواء ج  67دة املقابلة للما 6 القضاء الفرنسي اعترب ا

زائري، بدال من املادة  6 القانون ا زائري 776املقابلة للمادة  5  .مكرر  قانون العقوبات ا
زائري  هذ املسألة ؟  فما رأي  القضاء ا

صرين معا، فإذا كان الفعل هو آخذ فقد  طف البد من أن يتوافر فيه كال الع زائري ليتم فعل ا يعترب القضاء ا
صرين معا نكون أمام جرمية اختطاف، ولو مل يصل املخطوف إ  نكون أمام جرمية االحتجاز، أما إذا توافر الع

اطف  . املكان الذي يريد ا
صر ا طف، ويقصد به نقل اجمل عليه إ مكان بعيد عمن هلم صلة به أو ممن وميثل اإلبعاد الع رمية ا وهري 

 .46هلم سلطة قانونية عليه أو ممن هلم حق ضمه ورعايته
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ا سيطرة كاملة على اجمل عليه مما يسمح له باحتجاز فرتة كبرية من الزمن، وغالبا  ويفرتض اإلبعاد سيطرة ا
طف  قل خارج حدود املكان الذي مت نقله إليه، وخاصة  ما يكون ا مصحوبا بعدم السماح للمج عليه بالت

طف بالتحايل أو اإلكرا  .47حالة ا

 سن الق اصر. ب
ه االختطاف مية جر الذي يكون ضحية قد يرد إ آذهان من هو القاصر الذي نص عليه املشرع  ، وم

حاول اإلجابة عن ذلك  العصر   .التاس
ديد مفهومه القانو أمر سهل، إذ أن القاصر  قد يقال أن اإلجابة على هذا السؤال، ومن مث تعريف القاصر و
ديد  أو الطفل هو صغري السن، وكل شخص صغري السن يعترب طفال، وقد مسي طفال ٓنه حديث املولد، وبه مسي ا

 .من آشياء
اية عن الشباب على " حداثة السن"وعلى ذلك تطلق عبارة  مرحلة الطفولة وهي مرحلة العمر آو وهي ك

تلم  .وأول العمر، وهلذا يقال أن الصيب يدعى طفال حني يسقط من بطن أمه إ أن 
اك صعوبات  فس، إذ ه غري أن آمر ليس بالسهولة  لغة القانون أو  اصطالح علم االجتماع أو علم ال

 .عديدة يثريها تعريف القاصر
اول  ظام أو العلم الذي يت ومرد هذ الصعوبات يرجع إ اختالف وتباين مفهوم القاصر، باختالف وتباين ال
ائي أو علمي  دث  اصطالح القانون ا هذا املفهوم بالبحث والدراسة، فالقاصر  لغة القانون ليس هو ا

فس  .االجتماع وال
ظام القانو ا ، بل أن مفهوم القاصر  ظل ال تلف، فالقاصر  القانون املد لواحد و الدولة الواحدة، قد 

تلف عما هو متعارف عليه   ائي، وقد يتب القانون اإلداري مفهوما خاصا للقاصر  ليس هو  مفهوم القانون ا
ائي   .القانون املد  أو القانون ا
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 وهذا ما يدعونا لتعريف القاصر
ة ها . إن الوقوف على تعريف للقاصر، البد فيه أن نشري إ أن القوانني املقارنة  هذا الصدد متباي ومن بي

تلفة للقاصر  وقت واحد، ففي القانون املد فالقاصر هو كل  القانون اللييب إذ يتضمن أكثر من ثالثة مفاهيم 
ادية والعشرين  ه 7-55املادة "شخص مل يبلـغ سن ا  ".م

ة عشرة  ائي، كل شخص مل يتجاوز سن الثام ما يعترب حدثا  القانون ا ،  حني "عقوبات 8املادة "بي
دود  .يتب املشرع مفهوما مغايرا للحدث  تشريعات ا

ة كاملة،  ه ست عشرة س رمية أن يكون اجمل عليه طفال ذكرا مل يبلغ س أما  القانون املصري، تتطلب هذ ا
ها  .وآنثى مهما كان س

ها  ه السادسة عــشرة أو زاد ع ، قد بلغ سـ ومؤدى ذلك، أنه إذا كان عمر اجمل عليه وقت وقوع الفعل ضد
ال تطبيق املادة  من قانون العقوبات املصري، وإمنا يعاقب عليها  788وكان ذكرا، فإن واقعة خطفه ال تدخل  

كام عقوبات، وهي تتعل 78وفقا للمادة  رمية القبض على شخص أو حبسه أو حجز بدون أمر أحد ا ق 
 .48املختصني بذلك، و غري آحوال ال تصرح فيها القوانني أو اللوائح

صوص  787أما املادة  بس بدون وجه حق، امل رمية القبض أو ا ص على أن الظروف املشددة  عقوبات ت
ائية ال يوفرها عليها  املادة السابقة، وذلك على حسب  ماية ا آحوال، وال شك أنه من املالئم، أن تشمل ا

ة من عمرهم -الذكور –من قانون العقوبات مجيع آطفال 788نص املادة  ة عشرة س  . الذين هم دون الثام
زائري تتحق سبة للقانون ا ا قد تعمد إبعاد املخطوف عن الذين  قأما بال اية خطف القاصر بأن يكون ا ج

زائري . هلم حق رعايته يلة، وال يفرق املشرع ا وي أو باستعمال ا طف باستخدام اإلكرا املادي أو املع وسواء مت ا
ت البالغ والقاصر معا، ومعه يرجع للقواع 776 السن، ٓنه  أحكام املادة  د العامة لتحديد سن مكرر تضم

 .القاصر
ة ، أن القاصر هو من مل يبلغ سن الرشد احملدد بتسعة عشرة س  .وآصل كما يتبني ذلك من القانون املد
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ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان فاقد التمييز لصغر "  49من القانون املد 57وهذا ما حددته املادة 
ون ويعترب غري مميزا من مل يبلغ س 7 السن، أي مل يبلغ  ة 6ة كاملة  أو عته أو ج  .50س

ه فقد حددت املادة  زائري  املادة  6سن التمييز بـ  57وم ة، وكذلك أحكام قانون آسرة ا اولت  8س ت
ا  هذا املوضوع، سوى التحدث عن القاصر باعتبار ضحية جر  مية ناقص آهلية لصغر السن، وإن كان ال يهم

 .51االختطاف

تيجة اإلجرامية و العالقة السببية. ج   ال

تيجة اإلجرامية. 1   ال

ائيـة تيجة عموما هي آثر الذي يرتتب على السلوك اإلجرامي، الذي يقرر له القانون محاية ج تيجة  . ال وال
طف وهو إبعاد اجمل عليه  من مكانه أو نقله، وهي متثل جرمية االختطاف، هي ذلك آثر الذي يرتتب على فعل ا

ا واقعة مادية متس حقوق يقرر هلا . اعتداء على حق اإلنسان  حرية االختيار واالنتقال تيجة ه وعلى ذلك فال
تيجة  جرائم االختطاف تتحقق بإبعاد املخطوف من مكانه سواء مت الوصول إ  ائية، وعليه فال القانون محاية ج

رية املكان املراد الوصول إل ا قد اعتدى على حق املخطوف  ا يه أم ال، وسواء مت احتجاز أم ال، ما دام أن ا
 .واالنتقال

قيقة ميثل جرمية  طف، فإنه  ا تيجة ال يؤول إليها فعل ا فاالحتجاز وإن كان ميثل صورة من صور ال
طف، وعلى ذلك ال يشرتط احتجاز املخطوف لتحقق نتيجة ا ا قد ال مستقلة عن ا طف، وذلك ٓن ا

سدي أو االغتصاب أو االنتقام .  52يهدف من جرمية االختطاف احتجاز املخطوف، فقد يكون هدفه هو اإليذاء ا
قل الذي يقع على القاصر، وهو آمر املرتتب على سلوك  طف أو اإلبعاد أو ال تيجة تتحقق بفعل ا وعليه فال

طف ال ، وبه تتم جرمية ا ا ، فيصح أن يكون بني ا ا تيجة إثر نشاط ا عمد و ليس بشرط أن تتحقق هذ ال
طف م توافرت العالقة السببية ع من مساءلة الفاعل عن ا تيجة فاصل زم ال مي شاط وال  . 53ال
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50  ، ظرية العامة للعقد االلتزاماتعلي فيال شر، ال  .90 – 92. ، ص4559، دار موفم لل
 .4550-54-46:املؤرخ   50/54:قم املعدل و املتمم بآمر ر  0692-56-56:املؤرخ   92/00القانون  51
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  االختطافالعالقة السببية في  . 2

تيجة  اإلجرامية، وهي تثبت أن ارتكاب الفعل هو يقصد هبذ العالقة تلك الرابطة ال تربط بني الفعل و ال
تيجة اإلجرامية تيجة، وهي إذن العالقة بني ظاهرتني ماديتني مها الفعل وال و جرمية . الذي أدى إ حدوث تلك ال

ظر إ وقوع فعل  رمية، ويتضح ذلك من خالل ال االختطاف ال تثري هذ الرابطة أي مشكلة بسبب طبيعة هذ ا
طفاالختطاف وو  قلهم إ مكان آخر غري مكان وقوع ا اطف الذي يقوم ب ت سيطرة ا  .قوع املخطوفني 

صرين مها آخذ واإلبعاد فإذا قام شخص بأخذ أو انتزاع شخص . واالختطاف، كما هو معروف، يقوم على ع
قل املخطوف، فمن هو املسؤو  هما عن جرمية والسيطرة عليه متهيدا إلبعاد عن مكانه، مث قام شخص آخر ب ل م

تيـجة اإلجرامية؟   االختطاف، ومن الذي تتحقق معه رابطة السببية بني فعله وال
هما فاعال أصليا،  رمية ويعترب كل م لإلجابة على هذا التساؤل نقول أن كال الشخصني قاما بدور أساسي  ا

تيجة اإلجرامية، ولكن بشرط أن  ائيوهبذا يكون كال الشخصني مسؤوال عن ال هما اتفاق ج وإذا مل يوجد . يكون بي
قله  بال مث وضعه على منت سيارة متهيدا ل ائي، ومثال ذلك إذا اخذ شخص اجمل عليه مث قيد با هما اتفاق ج بي
ها، وال يريد نقله  ا وأخذ السيارة غري عامل مبن على مت وإبعاد عن مكانه، مث جاء شخص آخر غري متفق مع ا

اإ مكان آ قل ظروف خارجة عن إرادة ا  .خر، أو تدخلت  ال
تيجة اإلجرامية، فإن الرابطة تقوم على أساس نظرية  وللبحث  مدى توافر العالقة السببية بني الفعل وال
تيجة لو سامهت معه  إحداثها عوامل أخرى سابقة عليه أو معاصرة  املالءمة، ومفادها أن السلوك يعترب سببا  ال

تيجة متوقعة وفقا للمجرى العادي لألمـور وليست . ه أو الحقة له، ما دامت هذ العوامل متوقعة ومألوفةمع وتكون ال
 .بسبب تدخل عوامل شاذة أو غري مألوفة

تيجة ال أحدثها فعله ا على ال ا ال يسأل ا تفي، وه د عدم توفرها، فإن الرابطة ت وعليه فال يكفي أن . وع
سب هذ صل من الف اعل سلوك إجرامي وأن تقع نتيجة، وإمنا يشرتط للقول بتوافر الركن املادي  حقه أن ت

تة لقاضي املوضوع تقديرها مبا  هما رابطة سببية والسببية مسألة موضوعية  شاط، أي يكون بي تيجة إ ذلك ال ال
 .54يقوم لديه من الدالئل
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 أحكام التحضير و الشروع و المساهمة    .د

د التحضري واإلعداد للجـرمية، أو  ا ع قد ال تتحقق جرمية االختطاف  صورهتا التامة، ولكن تقف أعمال ا
، وسوف نقوم بدراسة أحكام التحضري والشروع   ا رمية غري أهنا ٓسباب خارجة عن إرادة ا فيذ ا قد يشرع  ت

حو التا  فجرمية االختطا  .55على ال

 التحضير لجريمة االختطاف  . 1

رمية ال تلتئم إال بتوافر فعل مادي، فإنه ليس من الضروري أن يرتتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة  إذا كانت ا
رمية التامة وإذا مل تتحقق نكون بصدد الشروع  تيجة نكون بصدد ا ققت ال رمية قابلة للجزاء، فإذا  أو ح تكون ا

رمية معاقب عليه زائري أن الشروع  ا رمية، وآصل  القانون ا  .اولة ارتكاب ا
رمية قبل متامها بثالث مراحل هي  :ومتر ا

مرحلة التفكري والعزم إذ ال يعاقب فيها الفاعل على ما يأتيه من أفعال ولو اعرتف بذلك، إال  حاالت 
ص املشرع على ذلك ائية ب  .استث

فيذ جرميته يقوم بإعداد ما يلزم الرتكاهبا من أنه قد يقوم ة آعمال التحضريية مرحل قبل أن يبدأ اجملرم  ت
فيذ جرميته فيه ه ت  .بإعداد الوسيلة ال يستخدمها  جرميته أو أنه يقوم بالتواجد  املكان الذي ميك

جها من دائرة الشروع املعاقب عليه، إال ما والقاعدة  آعمال التحضريية للجرمية هي عدم العقاب وإخرا
ص صريح  قانون العقوبات املادة  ا املشرع ب 7استث زائري حيث نص على عقوبة من يساعد  6 قانون العقوبات ا

 . شخص  آعمال التحضريية لالنتحار
بال والعصي، السيارات وقد تكون آعمال ا لتحضريية جرائم مستقلة وقد تكون آعمال التحضريية متاحة كا

واملالحظ  جرمية االختطاف، و مرحلة آعمال التحضريية، هو أن القانون ال . بذاهتا كحيازة سالح دون رخصة
هز سيارة أو يشرتي حبال أو يعد خطة للجرمية   .56يعاقب على هذ آفعال كمن 

وعة كحيازة متفجرات أو مه لوسات أو أسلحة أو مواد كيميائية، و ولكن قد تكون آعمال التحضريية مم
رمية االختطاف ال يعاقب  ه فالتحضري  ضريية، وم الة القانون يعاقب عليها كجرمية مستقلة وليست أعمال  هذ ا

صر التا اوله  الع ت  .عليه أما املرحلة ال تليها هي الشروع و هذا ما س
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 الشروع في عملية االختطاف. 2

ها ال تتم ٓسباب مرحلة  رمية، فيبدأ  الركن املادي، ولك فيذ ا ا إ ت صرف فيها إرادة ا الشروع هي ال ت
ا فيها و هذ املرحلة يعاقب عليها القانون  .ال دخل إلرادة ا

ص املادة  اية تبتدئ  ال"من قانون العقوبات على ما يلي 6و هذا الصدد ت اوالت الرتكاب ج شروع كل 
ب أثرها إال نتيجة  اية نفسها إذا مل توقف أو  فيذ بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة الرتكاهبا، تعترب كا  الت

هله مرتكبها  ".لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيها، ح ولو مل ميكن بلوغ اهلدف املقصود بسبب ظرف مادي 
ني رمية لسبب غري اختياري مها :من املادة السابقة نستخلص أن للشروع رك فيذ مث عدم متام ا البدء  الت

ائي، و جرمية االختطاف نكون أمام نفس آركان السابقة  . والقصد ا
ا من وراء فعله هو  طف وأوقف نشاطه لسبب خارج عن إرادته، مث يقصد ا فيذ فعل ا ا  ت إذا بدأ ا

اول از تباعا فيما يلي ارتكاب جرمية اختطاف تامة، وسوف نت  :شرح هذ الشروط بإ
ا باقرتاف فعل يدل على ابتداء السري  الطريق : الشرط األول فيذ جرمية االختطاف يع أن يقوم ا البدء  ت

فيذ ليس من آعمال التحضريية للجرمية إمنا من آعمال  تيجة والبدء  الت اإلجرامي املقصود وصوال لتحقيق ال
صر آول من الركن املادي وهو الفعل اإلجرامي، ويعد شروعا  جـرمية االختطاف اقتحام املادي ة فيها املكون للع

زل أو املكتب إلجبار اجمل عليه على االنصياع لتوجيهات  سيارة وفتح باهبا، ويعد شروعا  االختطاف اقتحام امل
داع اطف باالنتقال ملكان آخر بأي نوع من أنواع ا ركة   ا كلبس مالبس نسائية أو إدعاء العجز عن القدرة على ا

  .57أو السري أو غري ذلك
تيجة :الشرط الثاني ا ال تتم ال ا فيها، وه عدم استطاعة الفاعل إمتام جرمية االختطاف ٓسباب ال دخل إلرادة ا

وهذ آسباب قد تكون راجعة إ املرجوة وهي اإلبعاد من مكان التواجد ٓسباب خارجة عن إرادة اجمل عليه، 
ا رمية، أو إ نشاط ا ل ا  . 58آداة املستعملة أو إ 

وي  جرمية الشروع، وهو القصد الرتكاب :الشرط الثالث ا ارتكاب جرمية تامة، وهو توافر الركن املع أن يقصد ا
ائي  الشروع هو ا رمية التامة، فإذا ثبت أن جرمية اختطاف تامة، وهذا يع أن القصد ا ائي  ا لقصد ا

تيجة أي توافر  هت إرادته لتحقيق هذ ال الفاعل عامل بعدم مشروعية الفعل مريدا لتحقيق نتيجة الفعل التامة، وا
رمية ا عن الشرط  ا ائي ويسأل ا  . العلم واإلرادة فإن هذا الشرط يعد متحققا هلذا يقوم القصد ا
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طــف وعلى ض فيذ فعل ا فيذ فعل دل على نيته وعزمه آكيد على ت اطف إذا بدأ  ت وء ما سبق، فإن ا
فيذ هذا الفعل هو املضي  فيذية للجرمية، وكان قصد من ت تيجة، وكان هذا الفعل من آفعال الت قق ال وإمتامه ح 

قيق الرتكاب جرمية االختطاف، فتدخل عامل أو سبب ال دخل إلرادة ا اطف فيه فأوقف نشاطه وحال دون 
ققة وقائمة تيجة اإلجرامية فإن حالة الشروع  جرمية االختطاف   .ال

   االختطافالمساهمة في  حكم  . 3

يث يقوم عدد من آشخاص  فيذ املادي للجرمية،  اة  مرحلة الت ائية هي حالة يتعدد فيها ا املسامهة ا
فيذ الركن املادي للجرمية، ويطلق على هؤالء اسم الفاعلني، وعلى هذا آساس فإن من   بدور رئيسي أو أصلي  ت

رمية رئيسيا أو أصليا يكون فاعال أصلي من قانون العـقوبات  5املادة ، وقد نصت على ذلك 59كان دور  ا
زائري  . ا

رمية بي وي، وهو ال يرتكب ا اك أيضا ما يطلق عليه بالفاعل املع رمية شخصا سوا وه فيذ ا ديه وإمنا يسخر لت
ون والصيب غري املميز،  ائية كاجمل رمية أي غري أهل لتحمل املسؤولية ا فيذ ا يكون بني يديه مبثابة أداة يتوصل هبا لت

اك ما يعرف بالتحريض  .وه
رمية كالتا  ا ٓحكام املسامهة آصلية والتبعية  هذ ا  : وعليه، فسوف تكون دراست

 المساهمة األصلية  . 1-1

فيذ املباشر للجرمية، ويعد فاعال من يقوم بأخذ بطريقة مباشرة تع قيام الاملسامهة آصلية و  فاعلني بالت
طف مع وحدة ا رمية ا فيذية   .رميةاملخطوف بأفعاله الت

 .وإبعاد عن مكانه أو القيام بذلك باستعمال التهديد والقـوة أو استعمال الغش واالستدراج
صرين أساو  طف تقوم على ع ل سني أوهلما انتزاع اجمل عليه و ملا كانت جرمية ا خر فكل من أالثا نقله إ 

رمية طبقا للقواعد هذينارتكب   . 60العامة الفعلني اعترب فاعال أصليا  ا
فيذ جرميته، وهذا  رمية شخصا سوا يكون بني يديه كوسيلة يتوصل هبا لت فيذ ا ويعد كذلك فاعال من يسخر لت
ه يسخر شخصا سوا وهذا آخري  ه الفعل اإلجرامي ولك وي، أو بعبارة أخرى ال يصدر ع ما يعرف بالفاعل املع

ائية ون بانتزاع أو 61ليس أهال لتحمل املسؤولية ا طف طفل فيقوم اجمل ون  وي بإغراء  ، كأن يقوم الفاعل املع
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وي باحتجاز هذا املخطوف أو حبسه واالعتداء  أخذ املخطوف ونقله ملكان أخر بالقوة والتهديد، مث يقوم الفاعل املع
 . عليه أو ح اغتصابه، وكذا احملرض يعد فاعال أصليا

الة آخرية باعتبار شريكا باالتفاق  ومن يكون دور ثانويا يقتص  ر على املساعدة أو املعاونة فيسأل  هذ ا
صر التا اوله بالدراسة ببعض من التفصيل وفق الع ت طف، وهذا ما س  : جرمية ا

 المساهمة التبعية  . 1-2

اة  مرحلة سابق فيذ املادي تعرف املسامهة التبعية على أهنا املسامهة ال يتعدد فيها ا ة، أو معاصرة ملرحلة الت
فيذ الركن املادي للجرمية وإن ارتبطت به أعماهلم لكوهنا مساعدة على  وع ال يقومون بت للجرمية، واملسامهون  هذا ال
رمية، فتوصف مسامهته بأهنا مسامهة تبعية  رمية، وعليه فالشريك هو من يقوم بدور ثانوي  إحداث ا ارتكاب ا

 .املسامهة التبعية عن طريق الفعلني التاليني ومها املعاونة واملساعدةوتتحقق 
زائري ذلك  املادة  د شخصان فأكثر على  .من قانون العقوبات 57وقد أورد قانون العقوبات ا ه فكلما ا وم

ة، أي امل ة أم غري معي فذة سواء كانت معي هم هو ثبوت واقعة ارتكاب جرمية ما، مبا فيها آعمال املسهلة أو امل
ائي يعترب  رد االشرتاك  اتفاق ج ظر عما تالها من الوقائع يعد مرتكبا للجرمية، وأن  ائي ذاهتا بغض ال االتفاق ا

 .  جرمية اختطاف يعاقب عليها بذات العقوبة املقررة للجرمية سواء متت هذ آخرية أم ال
وية، أما املساعدة، فهي تقدمي العون إ مرتكب ا رمية بأي طريقة كانت سواء كانت مساعدة مادية أم مع

رمية، وقد تتمثل  أفعال . سواء سابقة أو معاصرة للجرمية فيذ ا واملساعدة قد تكون سابقة وقد تكون معاصرة لت
رمية   .62الحقة على ارتكاب ا

طف فساوى بني من يقوم بارتكاب إحدى  وعليه، فالقانون توسع  مفهوم الفاعل آصلي  جرائم ا
هما  طف ومن يقتصر دور على املسامهة فيها، فاعترب كال م رمية ا آفعال ال تدخل  تكوين الفعل املادي 

طف  فسه أو بواسطة غري أي بني من يقوم بعملية فاعال أصليا للجرمية، فيساوي قانون العقوبات بني من يباشر ا ب
رمية، كما اعترب فاعال أصليا من يرتكب فعل التهديد والتحايل ليتمكن غري  رض على ارتكاب ا طف ذاهتا ومن  ا

 . من خطف اجمل عليه ومن اقتصر دور على االتفاق على خطف اجمل عليه
اجة إ كم مشوبا بالقصور إذا مل  ويرتتب على ذلك أن احملكمة ليست  بيان طريقة االشرتاك فال يعترب ا

 .تستظهر وسيلة االشرتاك
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ب أن تكون سابقة عليها أو معاصرة هلا، أما آعمال التالية هلا فال يعترب  طف  كما أن املسامهة  جرمية ا
طف، فمن يتدخل  الوساطة إلعادة اجمل  عليه وقبض الفدية ال يعترب شريكا من ساهم فيها مسؤوال عن جرمية ا

ني دفع الفدية اطف على استمرار احتجاز اجمل عليه  طف، ح ولو اتفق مع ا  .  جرمية ا
قض املصرية  ذلك، أن إدانة املتهم على أساس الوساطة  إعادة اجمل عليه وقبض  كمة ال وقد قضت 

ل جرمية مستقلة، كما أهنا ال تصلح كدليل على االشرتاك فيها، ومن الفدية هي أفعال الحقة للجرمية وتصح أن تشك
كم يكون مشوبا بالقصور  .مث فا

ومن مث، فال يسأل من قام بالوساطة بني خاطف اجمل عليه وذويه عن جرمية خطف، إال إذا ثبت اتفاقه على 
اة على قيام طف، كما لو اتفق ا زل أحدهم  القيام هبذا الدور قبل ارتكاب فعل ا بعضهم باستدراج طفل إ م

وقيام آخر بإخفائه  مكان آمن وقيام ثالث بالتوجه إ والد الطفل وإخبار بأنه استدل على مكانه وأنه جاء 
 .متطوعا إلخالء سبيله بعد ما اتفق مع خاطفيه على االكتفاء بفدية

وي:ثالثا  الركن المع

رمية اليكفي ارتكاب عمل مادي  ص ويعاقب عليه قانون جزائي، بل البد أن يصدر هذا العمل لقيام ا ي
وي ، وتشكل هذ العالقة ال تربط العمل املادي بالفاعل الركن املع ا  .املادي عن إرادة ا

رمية، بدون توافر آركان الثالثة ه ال تقوم ا وي: وم ويتمثل هذا آخري . الركن الشرعي، الركن املادي، الركن املع
طأ أو اإلمهال وعدم االحتياط، ومن مث يتخذ الركن   ا  نفسه، وقد يتمثل أحيانا  ا نية داخلية يضمرها ا

وي للجرمية صورتني أساسيتني  : املع
طأ العمد - ائي ،صورة ا  .وهو القصد ا
طأ غري العمد، وهو اإلمهال وعدم االحتياط -  .وصورة ا

طأ، إذ ال تتم إال إذا كانت مقصودة من طرف ونظرا لطبيعة جرمية االختطاف  فإنه ال يتصور فيها أن تتم با
اطف سواء على الشخص املراد خطفه أو شخص آخر، وقانون العقوبات ال يفرق كما سبق ذكر بني قاصر  ا

ميهم القانون  .63وشخص آخر فكل آشخاص 
ائي، وأن ي رمية توافر القصد ا ائيةوعليه يلزم لقيام هذ ا ا متمتعا بآهلية ا اها أن يكون . كون ا ومع

ا وقت  هذا آخري متمتعا بالبلوغ والعقل، ومها الدعامتان اللتان يقوم عليهما الوعي واإلرادة، أي أن يكون ا
ــرمية ومع العقوبة كذلك، ويدفعه إ اال رمية متمتعا بالعقل الذي يسمح له بإدراك مع ا ختيار بني ارتكاب ا

                                                             
امسة، أحسن بوسقيعة،  63 اص، الطبعة ا زائي ا   .006-006. مرجع سابق، صالوجيز  القانون ا



كم على أحد بعقوبة ما مل يكن قد أقدم على الفعل بشعور  ه، فال يعقل أن  رم واإلحجام ع اإلقدام على ا
 . واختيار وعن وعي وإرادة

رمية االختطاف سوف تكون وفق التقسيم التا وي  ا للركن املع  :وعلى ضوء ما سبق، فإن دراست

ائي .1  القصد الج

ائي  ، وهو إرادة القصد ا ا ا اإلرادة إ الفعل بعلم ا ا ا قسم إ قصد عام و خاص، العام مع بدور ي
د الفاعل ميها القانون الذي يفرتض العلم به ع اع، أي إرادة اإلضرار مبصلحة  روج على القانون بعمل أو امت  .64ا

ا اإلراد طف هو إحاطة العلـم به وا تيجة وهي االختطاف، وهذا يع أن قصد فعل ا ، وكذلك قصد ال و ة 
ا  ائي العام لدى ا تيجة، وعليه، فإنه لكي يتحقق القصد ا صرفني للفعل وال والعمد يقوم على العلم واإلرادة امل

صرين مها  : يلزم توافر ع
تائج ال وخطورتـها و هلا، وعدم مشروعيتها بالوقائع املكونة أن يتحقق للجا العلم مباهية جرمية االختطاف و  - ال

 .سوف ترتتب عليها
تيجة اإلجرامية - ية إحداث ال ا إ ارتكاب جرمية االختطاف ب  .أن تتجه إرادة ا

قطتني التاليو  ائي  ال اصر القصد ا  :نيتسوف ندرس ع

  العلم. 1-1

اصر  اصر الركن املادي للجرمية، وكذا ع ا مباديات وع يط علم ا هذا يع أن . الركن الشرعيب أن 
ا عاملا وعارفا بالفعل، وهذا أمر بديهي ية تعطي للشخص القدرة .يكون ا كذلك أن العلم بآفعال هو حالة ذه

ها تائج ال ميكن أن تسفر ع وآصل أن اإلنسان . على اإلدراك والتمييز بني آفعال املختلفة، مدركا خطواهتا وال
ا  جرمية االختطاف آصل أن يكون املتمتع بامللكات ال عقلية املعتادة يدرك أنه فاعل للفعل الذي يقوم به، وا

تائجها رمية مدركا خطواهتا ومتوقعا ل  .عاملا مباديات هذ ا
دثها هذا الفعل تيجة ال  ب أن يتوقع ال طف بل  وهذا التوقع . وعلى ذلك، فال يكفي العلم بفعل ا

ق املعتدى عليه وإدراك آضرار ال قد تصيبهيتطلب العلم مب  .وضوع ا
وع من العلم مفرتض لدى  تيجة املرتتبة عليها، وهذا ال طف وال كم القانو لفعل ا ويلزم كذلك العلم با

ا وال يصح إنكار أو اإلدعاء بعدم وجود ــا  جرمي. ا ائي يكون متوفرا لدى ا ة وعلى ذلك فإن القصد ا
قـــل أو إجبار املخطوف على  طف والوقائع املكونة له وآخذ وال ا عاملا بأنه يرتكب فعل ا االختطاف إذا كان ا

 .ترك مكانه، وأنه يرتتب على فعله االعتداء على حق اإلنسان  االختيار
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  اإلرادة .1-2

ة،  قيق غرض عن طريق وسيلة معي صر اإلرادة هي نشاط نفسي يتجه إ  وهي متثل جوهر القصد وع
 .65اإلنسا

قيق هدفه وهو إبعاد اجمل عليه عن مكانه، وأن  ا  جرمية االختطاف، بعد علمه هبا تتجه إرادته إ  وا
صرف إ الفعل  وإ  تيجة اإلجرامية، وهذا يع أن هذ آخرية البد أن ت قيق هذ ال هت إ  ا قد ا إرادة ا

تي ائي ال يكتمل ال الة فإن القصد ا تيجة، ولو توفرت هذ ا جة معا، وال يكفي أن تتجه اإلرادة إ الفعل دون ال
الة  . هذ ا

، كما لو كان  ا هت اإلرادة إ إحداث نتيجة غري تلك ال قصدها ا ائي إذا ا كما ال يتوافر القصد ا
ققت نتيجة أخرى نكون أمام جرمية احتجاز شخص وليس جرمية اختطاف، اهلدف إبعاد اجمل عليه عن مكانه، و

سدي أو هتك عرض اجمل عليه تيجة احملققة االعتداء واإليذاء ا طف وال  .أو كان اهلدف ا
ققت ما دام الفعل  تيجة ال  اء على ال ا ب تيجة املطلوبة، يسأل ا تيجة اإلجرامية غري ال ققت ال فإن 

 .يهايؤدي إل
تائج املرتتبة  رمية االختطاف والوقائع املكونة هلا وعدم مشروعيتها وخطورهتا وال وعلى ذلك، إذا توفر العلم 

ائي تيجة اإلجرامية، فإن القصد ا ية إحداث ال رمية ب يتحقق  هذ  عليها، وتوفرت اإلرادة إ ارتكاب ا
رمية طف جرمية عمدية، يلزم. 66ا اية ا ا  وعليه ج ائي، ويكون هذا بانصراف إرادة ا أن يتوافر فيها القصد ا

طف اصر ا ا عاملا بأنه يوجه فعله إ قاصر مل يكمل . وعلمه إ ع ب أن  7فيجب أن يكون ا ة، كما  س
قــل من مكان إ آخر ائي معاصرا للخطف أو االستدراج أو اإلبعاد أو ال  آمر إذا وال صعوبة . يكون القصد ا

ا من وراء االستدراج أو اإلبعاد وهي  ا إرادة ا طف تتوافر با تيجة معا، ونية ا شاط وال توافر القصد وقت ال
طف اية ا  . 67الركن املادي  ج

 أنواع البواعث    .ب

ائي، كما عرفته املدرسة التقل در اإلشارة كما سبق وذكرنا أن القصد ا يدية، هو انصراف قبل التطرق لذلك، 
رمية مع العلم بأركاهنا كما يتطلبها القانون ا إ ارتكاب ا صرين . إرادة ا ائي يتكون من ع ومن مث فإن القصد ا

رمية، وعلمه بتوافر أركاهنا كما يتطلبها القانون: مها و ارتكاب ا ا  ا إرادة ا زائري . ا وهذا ما أخذ به املشرع ا

                                                             

اص لقانون العقوبات، مد زكي أبو عامر،   65  .066مرجع سابق، ص القسم ا
ةري غارو،  66 قوقية، دون س ليب ا شورات ا اص، ترمجة لني صالح مطر،اجمللدين السادس والسابع،م  .94، ص موسوعة قانون العقوبات العام وا
م،  67 اصمد صبحي  زائري، القسم ا  .96-99. مرجع سابق ، ص،  شرح قانون العقوبات ا



ظر عن على غرار امل ية وصرف ال زائري أخذ بال ية والباعث، ومن مث فاملشرع ا يث فصل بني ال شرع الفرنسي، 
رمية أو بقمعها ائية أخذ هبا املشرع بالباعث  قيام . الباعث، سواء فيما يتعلق بقيام ا اك حاالت استث إال أن ه

ن اآلن بصدد دراستها  .68جرمية االختطاف، ال 
رائم  ونظرا لطبيعة جرمية االختطاف وتعدد صورها وأشكاهلا، وباعتبار أن هذ آخرية غالبا ما تكون مقدمة 

رمية للوصول إ  فيذ ا ها هو خطف الشخص وإمنا يقوم بت اطف م ها، عادة ال يكون هدف ا أخرى مستقلة ع
اق آذى به، كما قد يكون اهل ها متلك املخطوف والتصرف جرمية أخرى قد تكون اعتداء على املخطوف وإ دف م

قيق نفع مادي من ورائه رمية أخرى كهتك عرض. 69فيه بالبيع أو   .وقد تكون هي الوسيلة 
ا أن جرمية االختطاف هي جرمية مستقلة مكتملة آركان، وما يتلوها من جرائم أخرى هي مستقلة   وقد عرف

ها، وهو املخرج العملي لإلشكاليات ال يقع فيها  رمية ع د التصدي هلا، ناهيك على أن هذ ا رجال القضاء ع
 .تطورت بسرعة كبرية  وسائلها وصورها نظرا لتطور اجملتمع

رمية   تل أمهية بالغة وهو السبب  ظهور هذ ا تج أن الباعث  جرمية االختطاف  من كل ما سبق، نست
ا هنتم بدراسته عل تلفة مما  رمية صور متعددة وأشكال   .نظرا ٓهنا متثل حال لبعض اإلشكاليات ال تطرحها هذ ا

بعثة من إدراك وتصور الغاية املة على السلوك اإلرادي امل فسية ا ومن . يعرف الباعث عموما، بأنه القوة ال
طاف غالبا خالل هذا التعريف، يتبني أن الباعث هو الذي يدفع صاحبه إ ارتكاب الفعل، والباعث  جرائم االخت

ما يكون جرمية أخرى، حيث يكون الباعث على ارتكاب جرمية االختطاف االغتصاب أو الرغبة  االنتقـام أو ابتزاز 
طف قيق جرمية أخرى وليس لذات ا  .املال بدافع 

رمية  ملعرفة أسباب وعوامل املختطفني،و . تلف البواعث  جرمية االختـطاف وتتعدد نظرا لطبيعة هذ ا
ربط بعض الفقهاء  يث. ربطها بعدة عواملب ، اهتاولفهم مالبساهتا وحيثي، والدوافع وراء انتشار هذ الظاهرة

 :يلي لعوامل االجتماعية املتمثلة فيمااالجتماعيون ظاهرة االختطاف مبجموعة من ا
رمية، ال تعيشها اجملتمعات روف االجتماعية الصعبةالظإن  ت  مثال تؤثر  هذ ا س زائري   اجملتمع ا

ية  ، ما يعرف بعدم التوازن االقتصادي لكن الظروف االجتماعية مل تتحسن بسبب اآلونة آخرية، الظروف آم
زائر متثل حيث الدراسات بعض وذلك ما أكدته  ،بقات اجملتمع الواحدوذلك لعدم التوازن بني ط أن نسبة الفقر  ا

. 60بة ـسـن
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رائموهذا ما  الة أن القائ ،أدى إ ظهور مثل هذ ا مني على هذا الفعل هم ممن ـحيث يرى الدارسون هلذ ا

 . اجملتمعيعانون التهميش  
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ر هي  ة،يالبيئة االجتماع كذلك يتفق علماء اإلجرام أن نسبة جرائم إذ . ميةمن العوامل املؤثرة  تفاقم هذ ا
سدية   على آشخاص كالسرقة، االعتداء سية وا ة  ، تقلاالختطافكاالعتداءات ا ها  املدي  القرية ع
سبة  املديتقل مث ، الصغرية جم والسكانهذ ال  . نسبتها إ حد كبري  املدن الكربى زيدمث ت ،ة املتوسطة ا

يعة القرية تؤثر أن طب إذ ،تمدون على أنفسهم  حل مشاكلهمسكان الريف يعوإن كان بعض العلماء يرى أن 
عل ومن شأن هذ املقاومة املستمرة أن  ا،جسمانيا م مزارعون، فهم يبذلون جهدعلى سلوك القرويني فأغلبه

طبعون املزارع شونة والصالبة ني ي ف وحسم أمورهم دون االلتجاء إ السلطات العامة ومييلون ،بطابع ا  .إ الع

طف ،كالضرب آشخاص وهذا يزيد نسبة إجرامهم والتعديات على كلما اعرتض شخص ما طريقهم ..ا
 . إلشباع حاجتهم

ة، أما املد طي هم استخدام وسائل العوهذا  يبع سكاهنا بالتحضر والرقفي ل ما يعرتضهم من  فـجب ع
 . ذلك مع احرتامهم للقوانني اهام امستوى التعليمي أثر لل كما أنو  .مشاكل
قد و  ة هم  ،هلذا العامل املوجهال رافاتآكثر عرضة لْفات االجتماعية و هو أن سكان املدي علهم ، اال وهذا 
ولوجيوكذا للعوملة و  ،ام من سكان الريفميوال لإلجر  أكثر سيةوهذا ي .التطور التك ، ظهر خاصة  االعتداءات ا

عل عدد االعتداءات  املديمم ه الر ا   .يفة أكثر م
اك أيضا ا نالحظ دور و  عمليات االختطاف،ا يلفت االنتبا  مب ـل االستعماريالعام ه  تبديد املبادئ  ه

زائرية حيث ساهم إ حد اد نوع من االغتيال  والقيم ا  .للرباءةما  إ
ا  فيمكن تفشي عدة  تمع اقص ماناإلدكالسرقة، حاليا  ظواهر   إال ظاهرة  ،ال ميكن أن تزيد وتت

و خاص اختطاف آطفال زائري إطالقا يبق للعامل االستعماري أي تأثريمل ، االختطاف وعلى   ، إذ اجملتمع ا
زائري حرص دائما على   .براءة أطفالهأو القيم ال حافظ عليها هي و  ه،ومبادئ هقيماحملافظة على أن اجملتمع ا

ياة البشرية من تطور نتيجة ل د بهيقص ، والذيعامل التقدم العلميأما عن  ظهور العديد من ما أصاب ا
كر ة، فلك  الظاهرة اإلجراميذثر أاملخرتعات و  ديث من تطورأال ي رتعات  ،حد ما قدمه العلم  العصر ا من 

انب اآلخر نشاهد و  .نسانلإلاب الراحة والرفاهية ـووفرت أسبسهلت وسائل املعيشة  ا على ا ض قد البع أنلك
ديثةل تلك املخرت ااستعم اءأس زوير لك اإلساءة  استخدام احملاليل الكيميائية  التذوأمثلة ، عات العلمية ا

أو إلغماء الضحية  رائم االعتداء على آشخاص إلحداث إصابات أو تشوهاتـ ج اأحيانواستخدامها  ،والتزييف
 .ى خاطفهاداء عليها دون التعرف علاالعتليسهل خطفها و 

وا من اهلرب بالضحيةآ ابات ملقاومة رجالصدم أيضا آسلحة السريعة لدى العتستخو   ومن، من ح يتمك
ا تزيد نسبة اإلجرام تبعا للتقدم العلمي  .ه



ا قد كان السو  حو لك على الذوميكن تفسري  ، زيادة اإلجرام ثر واضحأتخدام السيارات  العصر ا
رائم ا ذإ: التا ال  جرائم لعمدية  تستخدم السيارات كوسيلة لتسهيل ارتكاب أنواع متعددة من ا كما هو ا

اة من مكان  ،خطف آشخاص رميةال تقوم هبا العصابات لتسهل عملية انتقال ا م اهلرب ـهل تسهلو  ا
.بسرعة

71 
لص إ القول ب ا  مل ة، اإلجرامياالختطاف ظاهرة ثر ملحوظ  أن العوامل الثقافية هلا أومن ه وميكن أن 

 : هذ البواعث  نوعني كالتا

 البواعث اإلجرامية  
اصة، أو  ت كالرغبة  التملك والسرقة وهنب آموال العامة وا جرائم االختطاف كلها تتم بباعث إجرامي 

ـس يـة وهتك عرض اجمل عليه، أو الباعث الذي يدفع صاحبه الرتكاب جرمية االختطاف من أجل قضاء شهوة ج
اطف  صل ا الباعث الذي يدفع صاحبه إ ابتزاز آشخاص الطبيعني كوالد أو زوج أو قريب اجمل عليه، ولكي 

قيق مطالب شخصية أو غري ذلك ة أو   .72على فدية مالية معي
وع من البواعث باعث االنتقام، والذي يدفع صاحبه على  ارتكاب جرمية ليشفي غليله من كما يدخل  هذا ال

سدي أو  رمية اإليذاء ا اجمل عليه املخطوف أو من أحد أقاربه أو ذويه ومن يهمه أمرهم، وغالبا ما يصاحب هذ ا
فسي، أو أخذ آشياء اململوكة للمج عليه واحتجازها ليلحق باجمل عليه خسائر مادية أو يفوت عليه فرصة  ال

 .كسبلتحقيق الربح أو ال

فسية و الخلل العق لي    البواعث ال
رمية نتيجة لسلوك مرضي أو اضطراب عاطفي أو ضغط نفسي أو خلل عقلي يصاب  فيذ ا هي ال يتم فيها ت

ا به فيذا . ا ية خاطئة وت وهذ البواعث قد تدفع صاحبها إ ارتكاب جرمية االختطاف نتيجة لتصورات ذه
طقية لكوهنا سلوكا فرديا، لسلوك مرضي، واملالحظ عادة أ ، وهي نتيجة م ا مبفرد ن مثل هذ آفعال يرتكبها ا

 ومها الدافع االنتقامي ودافع ،ا التعويض على ظهور جرمية االختطافمهنأدافعني نفسيني من ش: وقد يرجع ذلك إ

سي على الضحية حو التالــو  ،االعتداء ا  :يهذا على ال
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وع من االختطاف ي، الدافع االنتقام ا يكون ، وه لبعضهما البعضني متضاعفنيني خصمكون غالبا بيوهذا ال

صم فيذني، و العراك شديدا بني ا وع من االختطاف بأنه يأخذ وقتا طويال  ت  تهقد يكون مد أو ،يتميز هذا ال
وات يرتصد  ،الغالب هو طول املدةٓن آرجح و  ،قصرية تقم يبقى لس االت غالبا ما  ،ضحيتهٓن امل و هذ ا

 . افال عرضة هلـيكون آط
ا هو وع من البواعث مسألة موضوعية . ـأرع نفسي وهو الثطمهدف و  قيق ويكون اهلدف ه وأن تقدير هذا ال

االت  73يفصل فيها قاضي املوضوع، فسية والعصبية وال تتم  مـثل هـذ ا وله االستدالل بالفحـوصات ال
فسية  واالستعانة ا فعال مصـاب هبذ آمـراض واالضطرابات ال فـسانيني لتقرير ما إذا كان ا باملختصني وآطباء ال

رمية أم ال  .والعقلية ساعة ارتكاب ا
ادرة، والواجب أن يتم تطبيق تدابري احرتازية على  قـقها فهي من الصور ال االت على فرض  غـري أن هذ ا

ا ووضعه  مصح مايته ومحاية اآلخرينا  .ة نفسية 
حصر دور فيما يلي  لص إليه، أن الباعث على ارتكاب جرمية االختطاف تتعدد أنواعه، ولكن ي  :  والذي 

 . أن الباعث ال يؤثر على صفة التجرمي مهما كان، ويظل الفعل جرمية ح وإن كان الباعث على ارتكاهبا شريفا - 
علها تتخذ صور أخرىيسهم الباعث  جعل جر  -  ة، كما   .74مية االختطاف تتخذ صور معي

ائي  .ج   العالقة بين البواعث و القصد الج

تلف متاما عن  ائي، والذي يرى غالبية الفقه أنه  مبا أن جرمية االختطاف ال تتحقق إال إذا توافر القصد ا
رائم العمدية دون اعتبار  اء الباعث، إذ أن آول يتحقق  ا صرا  ب ، مبع آخر أن الباعث ال يعترب ع للثا

ائي، يكفي إلسباغ صفة العمدية على التصرف وال  صرا القصد ا ائي، وعلة ذلك توافر العلم واإلرادة ع القصد ا
صر آخر يكمل فكرة القصد شوء املسؤولية .حاجة أصال إلضافة ع صر ذا أمهية فيما يتعلق ب إذ لن يكون ذلك الع

ه يظل خارجا  العمدية، وإن كان الباعث سببا للتصرف ابتداء، ٓنه سبب وجود اإلرادة ال حركت الـسلوك ولك
رمية تقوم كاملة ولو مل  يا، وهي ليست بذاهتا صفة إجرامية، إذ أن ا صرف للغاية عن طريق تصورها ذه نه ي ها، ٓو ع

، قد تكون  ا ا من خالل جرميته، كما سبق وأن ذكرنا، االغتصاب، قق الغاية ال كان يرمي إليها ا غاية ا
فيذ جرمية االغتصاب بالرغم من أنه نفذ جرمية االختطاف كاملة يث مل يتمكن من ت  . 75ولكن الغاية مل تتحقق 
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ول دون قيام جرمية االختطاف بيل ال  ولذلك ال يصح  ،ومن املقرر فقها وقضاء أن الباعث الشريف وال
ائي، أي أهنا تظل االحت رمية تتحقق بتوافر القصد ا جاج بالباعث الشريف  جرائم االختطاف، باعتبار أن ا

ا أن القانون ال يعتد   ا بي رجها عن هذا الوصف كون الباعث شريفا على ارتكاهبا، كما أن متصفة بصفة التجرمي وال 
طف خبيثا أم نبيالكقاعدة عامة بالبواعث، فال يقيم وزنا عما إذا كان البا ، فيستوي الباعث 76عث على جرمية ا

طف أن يكون االنتقام من أهل اجمل عليه أو املطالبة بفدية أو استغالله  التسول أو االعتداء على عرض  على ا
 . 77الطفل القاصر أو العبث هبا إذا كانت أنثى

ظام العق ابي  :الفرع الثالث   اية اختطافال  لج

رمية وأثرها على الفرد واجملتمع تكون العقوبةمن القواعد  اية . العامة  العقاب، أنه بقدر خطورة ا و ج
اة وزجر غريهم ممن تسول له نفسه  يث تكفي لردع ا بغي أن تكون العقوبة على درجة من الشدة  االختطاف ي

ة لألفراد واجملتمعات ة والسكي اية االختطاف وتقضي . املساس بآمن العام والطمأني ظام العقايب املقرر  ا لل دراست
زائري والقوانني املقارنة  .ث كامل أحكامها وأنواعها  القانون ا

زائري الصادر بأمر  طف،  قانون العقوبات ا اية ا زائري جرائم االختطاف، السيما ج ولقد بني املشرع ا
،  78املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم 59/59/0699ه املوافق لـ 0299صفر  09املؤرخ   99/009

وان ت ع ، الفصل آول، القسم الرابع  زء الثا من الكتاب الثالث، الباب الثا االعتداء الواقع على : وهذا  ا
طف، و هذا  املواد  ـازل وا ريات الفردية وحرمة امل  .مكـرر 460-462مكرر  462-462-464-460: ا

طف البــالغني أو وبني اصة  زائري فيها، العقوبات والظروف املخففة واملشددة هلا، سواء ا  خطف املشرع ا
ص عليها قانون العقوبات قبل إلغائها ضمن املواد الق .  60/26مبوجب آمر  240إ  244صر، ال كان ي

اة فيها على  ولعل ظهور جرمية االختطاف بشكل. مكرر 462ونص عليها ضمن نص املادة  خطري وتركيز ا
زائر من  صول على مكاسب مادية، كان السبب الذي سعت ا ني وآجانب بدوافع إجرامية قصد ا خطف املواط

طرية ظومة القانونية من أجل القضاء  على هذ اآلفة ا و انتظار صدور قوانني صارمة  هذا . أجله إ تدعيم امل
ال  اة  طائفة اإلعفاء من العقوبةاجملال، مل يبق أي   .للشك أو ثغرات يدخل من خالهلا ا

ا عقوبة الفاعل آصلي والشريك و احملرض، وحدد حاالت التخفيف من العقوبــة، وكذا  كما حدد القانون ا
رمية زائري. عقوبة الشروع  ا اول بالدراسة أحكام عقوبة جرمية االختطاف  القانون ا اصر  وسوف نت حسب الع
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فيذ الفعل املادي للجرمية سواء فاعال أصـليا أو  ة الحقا، وهذا بإبراز ما املقصود بالفاعل، إذ أنه كل من باشر ت املبي
ويا يعد كذلك اية اختطاف القاصر. فاعال مع سبة  ميع صورها بال  .وسوف ندرس عقوبة املقررة له 

  الجزاءات المقررة لها: أوال
 لها    الجزاء المقرربيان  . أ

اول بشيء من التفصيل   اول بالدراسة عقوبة الفاعل  الظروف العادية  جرائم االختطاف، مث نت سوف نت
ا، وذلك  ل دراست ف أو التهديد أو الغش لكوهنا  اية اختطاف البالغ أو القاصر باستعمال الع العقوبة املقررة 

حو التا   : على ال
االت ال يربرها لقد أورد املشر  زائري اختطاف آشخاص أو حجزهم أو حبسهم بدون أمر وخارج ا ع ا

ص على أنه  460 املادة  القانون وات كل  05 - 0يعاقب بالسجن املؤقت من "من قانون العقوبات، وال ت س
اال يز أو من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات املختصة و خارج ا ت ال 

جز هذا الشخص. يأمر فيها القانون بالقبض على آفراد بس أو  ، "وتطبق ذات العقوبة على كل من أعار مكانا 
اول  البداية العقوبة املقررة وفقا للمواد  ت ه س زائري مقارنة بالقــانون  460وم ما يليها من قانون العقوبات ا

اول ثانيا العقوبة املقررة الختطاف القاصر باستعمال التهديد والتحايلالفرنسي واملصري وغري من القو   .انني مث نت

ص المواد  . 1 – 1   ق انون العقوبات الجزائري  292 -291العقوبة المقررة ب
ريات الفر  ه، فهذ آخرية قد ترتكب على دقرر املشرع لالعتداء الواقع على ا طف عقوبات متعددة، وم ية وا

 .عليه من طرف شخص عادي وقد ترتكب من طرف موظفاجمل 
زائري ضمن املواد من  وقد أشار املشرع  222 –220قانون عقوبات جزائري ال تقـابل  462إ  460ا

ا كشخص عادي والعقوبة املقررة له، وتقوم هذ آخرية  نظر القضاء الفرنسي  قانون العقوبات الفرنسي إ ا
فاء، وهو ما نسميه بالفاعل الذه حق الفـاعل    intellectuelاملادي وكذلك  حق من يأمر هبا ويبقى  ا

l'auteurرد املراقبة ال قد يسلطها شخص على شخص ٓسباب ما ها   .79، إال أنه ال يدخل ضم
زائري  مواد من  إذ تطفون أو  462إ  460يعاقب قانون العقوبات ا يقبـضون أو آشخاص الذين 

يز أو يأمر فيها القانون  االت ال  جزون أي شخص بدون أمر من السلطات املختصة أو خارج ا بسون أو 
د السجن املؤبد  .80بالقبض على آفراد، بعقوبات متفاوتة بني السجن املؤقت تصل 
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االت، بل جعله زائري مل يفرق بني كل هذ ا ا أن املشرع ا ا  مصاف واحد، كمـا وأن ومن املالحظ ه
سه عكس القوانني املقارنة،كالقانون املصري الذي مييز بني اجمل  املشرع مل يفرق كذلك  أمر سن املخطـوف أو ج

س اجمل عليه، وهو عكس ما جاءت به املادة  09عليه أقل من  ة ومن هو أكثر من ذلك، وكذلك اختالف ج س
زائري، ال 460  .  ال تضع التفرقة بني الذكر وآنثى ومحلتهما على نفس املأخذقانون عقوبات ا

جز،كذلك  بس أو ا طف أو القبض معاقب عليهما ولو مل يتبع ذلك فيما بعد ا واملالحظ أيضا أن فعل ا
جز نفس الشخص بس أو ا ا القائم با جز معاقب عليهما وليس بالضرورة أن يكون ا بس أو ا سبة إ ا  بال

طف أو القبض طف عامة تطبق على أي شخص، أما عبارة القبض فتدل خاصة . الذي قام با كما أن عبارة ا
بس تدل على فعل يقوم به املوظف قد يكون مثال مدير  على موظف كأن يكون دركيا أو شرطيا، وأن عبارة ا

 . مؤسسة عقابية
ا نستشف كذلك أن عبارة القبض أو  جز أيضا جاءت عامة تشمل كل آشخاص، ومن ه كما أن عبارة ا

طف  جزو ا بس أو ا جز فهي جرمية مستمرة ومهما يكن املكان الذي مت فيه ا بس أو ا ومن مث، فإن . جرمية ا
ة ال تقع عن خطأ، فإذا مت القبض على من قانون العقوبات أفعال عمدي 4و 0فقرة  460آفعال اجملرمة باملادة 

صوص و  رمية امل ائي، يدخل هذا الفعل  ا عاقب املشخص خطأ فال عقاب على الفاعل لعدم توفر القصد ا
 .قانون عقوبات جزائري 246عليها باملادة 

ال من قانون العقوبات الفرنسي،  222إ  220مستمدة من املواد  462إ  460املواد من وعليه، ف
اك مادة أخرى  ح ضد آفراد، إال أنه   القانون الفرنسي ه ايات وا اص با وردت هي آخرى  الباب ا

رية الشخصية للفرد من تعدي املوظفني، وهي املادة  ماية ا  قانون  056املقابلة للمادة  002وضعت أيضا 
زائري  . العقوبات ا

صني ن ديد وقد أثار اجتماع هذين ال ص  قاشا حادا  فرنسا بني فقهاء القانون وتذبذبا  القضاء فيما 
هما، فذه قض الفرنسي إ القول ال كل نص م لس ال اة آفراد  220ن نص املادة أب  طبق على ا واسع، وي

اجع اجمللس  رأيه وقضى العاديني وعلى املوظفني العموميني على حد سواء،  وأيد  هذا الرأي الفقيه بالنش، مث تر 
بس  220بأن املادة  طبق على املوظفني، فهؤالء إما يتورطون  جرائم القبض وا إمنا وضعت ملعاقبة آفراد وال ت

ضعون  ئذ بصفتهم أفرادا عاديني و اصـــة والغرض الشخصي، فهم يتصرفون حي طف بدافع املصلحة ا جز وا وا
 . 220بالتبعية إ أحكام املادة 

الة تطبق عليهم  اء تأدية وظيفتهم بأن يسيئوا استعمال السلطة املوكلة إليهم، ففي هذ ا وإما يتورطون فيها أث
 . قانون عقوبات الفرنسي، و هو رأي كبار الفقهاء أمثال قرسون وقارو وشوفو وهيلي 002أحكام املادة 



أيد الفقه، هو رأي سديد سليم ويربر تواجد نقل وإن كان هذا الرأي، الذي استقر عليه القضاء  فرنسا و 
ـزائري، فتطبق املواد من  تلفتني  التشريع ا صص املادة  462إ  460مادتني  واص، و زائر على ا  056 ا

يث 059و ا موظفا عموميا،  قانون عقوبات املوظف  056تعاقب املادة  قانون عقوبات جزائري، إذا كان ا
ية بالسجن املؤقت من مخس العمومي  قوقهم الوط ريات الشخصية لألفراد أو  كمي أو ماس با الذي يأمر بعمل 

وات  .إ عشر س
ا موظفا مبع املادة  462إ  460ويطبق القانون العام أي املواد من  أو مل يتصرف   056إذا مل يكن ا

هلم القانون  ضبط وحبس آشخاص ومارس سلطته تلك حدود وظيفته، أما إذا كان عون الدولة من الذين خو 
قاش قائما بشأن املوظف الذي يطبق أمرا غري قانو. طبقا للقانون فال جرمية  .ويبقى ال

وات 056ويعاقب اجملرم  جرمية املادة  العقوبة قاسية مقارنة مبا هي عليه  .بالسجن املؤقت من مخس إ عشر س
زيل  الرتبة املادة )القانون الفرنسي  ها ضرورية لغرس ( 0قرة ف 002الت أو  القانون املـصري حبس بسيط، ولك

رية  بالدنا  .81ومحاية بذور ا
 

ا مدنيا عن تبعات أفعاله، لكن ومبا أن املوظف تابع للدولة فإن هذ  باإلضافة إ عقوبة السجن يسأل ا
، لكن ال (قوباتع انونق 059مادة )رار ال تسبب فيها موظفها للغري آخرية تسأل مدنيا هي آخرى عن آض

بغي أن يفهم من نص املادة  ـدد بدرجة الضرر ال يزيد  059ي أن للمضرور تعويضني عن نفس الضرر، فالتعويض 
يار بني توجيه طلب التعويض للموظف وحد أو لإلدارة املستخدم قـص، وإمنا يكون له فقط ا ه وال ي ة له وحدها ع

أو هلما معا كما يقع غالبا، وعلى كل حال فإذا كانت اإلدارة املتبوعة هي احملكوم عليها فلها حق الرجوع على 
هاية هو   .ول وحد عن تبعات فعلهؤ املسموظفها ليبقى  ال

صوص عليها  املادة  اوزا  056ليست آفعال امل دود قانون عقوبات جزائري هي ال متثل وحدها 
اك أفعال أخرى نص عليها القانون  املواد من  .الوظيفة قانون عقوبات متس هي آخرى  000إ  056فه

ص  ظور تعترب امتدادا ل قل، فهي من هذا امل ية لألفراد، ولكن من زوايا غري زاوية حقهم  حرية الت قوق الوط با
  .05682املادة 
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ة    شر، س ، بدون دار ال زء الثا زائري، ا اص  التشريع ا ائي ا  .6ص ،4556دردوس مكي، القانون ا
زائري،  9 اص  التشريع ا ائي ا  .6، صمرجع سابقدردوس مكي، القانون ا



 مكرر   293العقوبة المقررة بالمادة    .2 –1
ف أو التهديد أو الغش، زائري  83أما االختطاف الواقع على البالغ أو القاصر باستعمال الع فقد أورد املشرع ا

ا  776 املادة  اية، وه رمية هو ج ف أو بالتهديد أو بالغش فإن وصف ا طف أو اإلبعاد بالع مكرر، إذا مت ا
ص على أنه  776تطبق املادة  طف شخص مهما "مكرر قانون العقوبات ال ت اول القيام  طف و كل من 

فا أو هتديدا أو غشا يعاقب بالسجن املؤقت من  ه مرتكبا  ذلك ع ة وبغرامة من  7 –بلغت س س
0 70دج إ  0  .دج 0

ا بالسجن املؤبد، و وتضيف الفقرة الثانية، أنه إذا تعرض الشخص املخطوف إ تعذي ب جسدي يعاقب ا
طف هو تسديد فدية، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من  طبق  حالة ما إذا كان الدافع إ ا كم ي نفس ا

زائري 7و 7نفس املادة، مع تطبيق العقوبات التكميلية املادة  كم : "مكرر من قانون العقوبات ا  حالة ا
ائية، ت اء بعقوبة ج جر القانو الذي يتمثل  حرمان احملكوم عليه من ممارسة حقوقه املالية أث أمر احملكمة وجوبا با

فيذ العقوبة   .84"ت
زائري خالف ما ذهب إليه املشرع  واملالحظ أن هذ املادة ال متيز بني القاصر والبالغ، ذلك أن املشرع ا

رمي خطف القصر أو إبعادهم  رميا خاصاالفرنسي   ف أو التهديد أو التحايل   .بالع
ص املادة أما  القانون املصري، ف من قانون العقوبات على أنه كل من خطف بالتحايل أو اإلكرا  788ت

فسه أو بواسطة غري يعاقب بآشـغال الشاقة املؤقتة ة كاملة ب ه ست عشرة س   .طفال ذكرا مل يبلغ س
ز  رمية مل يفصل بني القاصر والبالغ كما كان قبل تعديل قانون وما يالحظ، أن املشرع ا ائري بشأن هذ ا

 .7/7/7املؤرخ   76/بالقانون رقم  85العقوبات
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
، الديوان الوط لألشغال الرتبوية،التحقيق دراسة مقارنة نظريا و تطبيقياجيال بغدادي،  83 زائر، ، الطبعة آو  .042، ص0666 ا
امسة، أحسن بوسقيعة،  84 اص، طبعة ا زائي ا  .092- 092ص .مرجع سابق، صالوجيز  القانون ا
زائري ، مدردوس مكي،  85 اص  التشريع ا ائي ا  .00رجع سابق، صالقانون ا



 :1178//7: املؤرخ  فقد ورد  قرار للمحكمة العليا  امللف رقم 
ف -سؤال إدانة  - خطف  صر الع  .نقض -مل يذكر ع

طف على مكرر من قانون العقوبات  776م كان مؤدى املادة  اول القيام  طف أو  أهنا تعاقب كل من 
الف هذا املبدأ يعد خطأ   فا أو هتديدا أو غشا، ومن مث فالقضاء مبا  ه مرتكبا  ذلك ع شخص مهما بلغت س

ال  –تطبيق القانون، وملا كان من الثابت  طف أن السؤا – قضية ا رمية ا اص  ل الذي طرحته احملـكمة، وا
ف أو التهديد، فإهنا  صر الع اصر املكونة للجرمية، خاصة ع ون كان ناقصا ال يتضمن كافة الع املدان هبا الطاع

 .86وبقضائها تكون قد أخطأت  تطبيق القانون

اية االختطاف  عقوبة الشريك و .2  الشروع في ج
 :عقوبة الشريك 2.1

قد يرتكب الفاعل مبفرد جرمية االختطاف فيكون فاعال ماديا، وقد يساهم عدد من آشخاص  ارتكاب نفس 
ائز أن تأخذ هذ املسامهة عدة صور رمية، ومن ا  : ا

هم  - ائي دون أن يكون بي فقد تكون مسامهة بدون اتفاق مسبق، حيث يساهم عدة أشخاص  مشروع ج
ا رمية  اتفاق مسبق، كما هو ا الة تكون املتابعات بعدد املسامهني  ا ل  جرمية االختطاف، و هذ ا

 .كفاعلني

ا - رمية، وهذا ما يهم ائية إال مظهرا التفاق مؤقت بني شخصني أو أكثر الرتكاب ا  . وقد  تكون املسامهة ا

فيذ املادي للجرمية يكون فاعال  - ماديــا أو أصليا مع غري حسب كل من يساهم بصفة رئيسية ومباشرة  الت
رمية، وباملقابل يكون شريكا من اقتصر دور على مــساعدة أو معاونة الفاعل  التحضري  ظروف ارتكاب ا

فيذها املادي، فتكون مسامهته ثانوية أو عرضية  .للجرمية أو  تسهيلها أو  ت

رمية، خاصـة وأن  زائية والعقوبة بني من سامهوا  ا الة حول كيفية توزيع املسؤولية ا يثور التساؤل  هذ ا
تلف من أحد إ  هم من كان دور ثانوياأدور من ساهم فيها  هم من قام بالدور الرئيسي وم  .خر فم

زائري، فإن املادة  ص 7فقرة  77و القانون ا جز وتطبق : "ت بس أو  ذات العقوبة على من أعار مكانا 
 ". هذا الشخص أو خطفه 

ا     بس وحجز اجمل عليه، وأن رأي املشرع ه زائري حصر املشرع  كل من أعار مكانا  والشريك  القانون ا
ال  القوانني املق ارنة كالقانون املصري،  اعتقادنا هو قاصر، إذ كان به أن يوسع من دائرة االشرتاك كما هو ا

 ففي هذا آخري يسأل من قام بالوساطة بني خاطف اجمل عليه وذويه عن جرمية خطف، إال إذا ثبت اتفاقه على
زل أحدهم وقيام  اة على قيام بعضهم باستدراج طفل إ م طف، كما لو اتفق ا القيام هبذا الدور قبل ارتكاب ا
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ثالث بالتوجه إ والد الطفل، وإخبار بأنه استدل على مكانه وأنه جاء متطوعا  آخر بإخفائه  مكان آمن، وقيام
الة آخرية  . إلخالء سبيله بعدما اتفق مع خاطفيه على االكتفاء بفدية، فيسأل  هذ ا

اة يفلتون من العقاب ب قائص  التشريع، ٓن الكثريين من ا ا ندعو املشرع إ االلتفات هلذ ال سبب وإن
ومن استقراء املادة السابقة، يتبني أن من أعار مكانا للحجز ليعد شريكا البد أن يكون . 87عدم وجود تشريع دقيق

 .عاملا بآعمال اإلجرامية ال سيقوم هبا أو قام هبا فعال الفاعل آصلي
وات إ  والقانون أعطى نفس العقوبة للشريك، وهي من  وات، وهي عقوبة قاسية نوعا ما، ٓن  س س

ائي فإن القانون قد أقر عقوبة مماثلة لعقوبة الفاعل آصلي، واملادة  املشرع إذا كان قد استدل هبا على وجود اتفاق ج
اولت جرمية إخفاء القاصر كجرمية مستقلة، وهي جرمية عمدية يتطلب فيها  76/مكرر املضافة بالقانون  677 ت

ا طف، كون اإلخفاء ميثل اعتداء على حرية آشخاص إذا كان املخفي شخصا علم ا  بالظروف ال يتم فيها ا
اوله بالدراسة  الفصل الثا ت ازل، وهذا ما س قوق غري القابلة للت رية الشخصية وا  .وصونا هلذ ا

 عقوبة الشروع فيها2.2
وف  نفوس آشخاص، سواء كان   إذ أن الشروع  جرمية االختطاف يؤدي إ إحداث الرعب وا

رد الشروع  جرمية االختطاف يؤدي إ إحداث آثار على اجمل عليه سواء   اختطاف القصر أو البالغني، و
د  دث له ع وف الذي  فيذ جرميته، أو  نفسية املخطوف، نتيجة الذعر وا اطف ت اولة ا جسمه، نتيجة 

اطف ت  .فيذ جرميتهاولة ا
زائري  املادة  ايات، يعاقب عليه .قانون العقوبات على الشروع 6فقد نص املشرع ا ٓن هذا آخري   ا

ص عليه اجة إ ال اية دون ا مكرر  776زيادة على ذلك فقد نص املشرع صراحة على احملاولة  املادة . بعقوبة ا
اول"بقوله  طف أو  ولتحديد مع الشروع ومضمونه، البد من الرجوع إ ما ورد  . ر املادةإ آخ" كل من 
صوص  قانون . من قانون العقوبات، وما مت دراسته سابقا، فإنه تطبق عليه أحكام املواد السالفة الذكر 6املادة  وال

زائري قررت العقوبة ح ولو مل يرتتب على فعل الشروع أي أثر، وهذا ال تشديد مربر حرص املشرع على العقوبات ا
طورهتا على آفراد و اجملتمع والدولة ككل رمية بردع اآلخرين على ارتكاهبا نظرا   .88مكافحة هذ ا

رمية  وتقرير عقوبة للشروع أمر الزم، ونعتقد أن نص القانون على عقوبة الشروع  االختطاف هو عقوبة ا
اة ومل قيق الردع للج طريةالتامة، من أجل  رائم ا  .ن تسول له نفسه القيام هبذ ا
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زائري، دردوس مكي،   اص  التشريع ا ائي ا  .00مرجع سابق، صالقانون ا



 اقتران الجريمة بظروف التشديد والتخفيف    .ب

اول دائما آحكام املقررة للخطف بصفة عامة ت اولتها  ،س طف الواقع على البالغ أو القاصر ال ت اية ا مث ج
 .مكرر 776املادة 

  تشديد العقوبة. 1
 ، فال ميلك القاضي أن يتجاوز العقوبةنون شأهنا شأن آعذار القانونيةالقالتحديد  ضع الظروف املشددة

رائم مثل العود  إال بوجود ظرف مشدد نص عليه القانون، والظروف املشددة بعضها عام يتعلق بكل ،آصلية ا
 .صوبعضها خا

رمية االختطاف إذا اقرتنت بالظروف املشددة متعددة يم هذ الظروف املشددة تقسميكن و  ،إن عقوبة الفاعل 
صرين إ  .تشديد عقوبة الفاعل  جرمية االختطاف أوال، مث عقوبة الشروع فيها ثانيا :ع

ص عليها  املواد  يث تشدد  6و 7فقرة  776، 776، 777، 77/6وقد ورد ال زائري،  من قانون العقوبات ا
حو التا العقوبة إذا توافرت الظروف املشددة، وميكن حصرها على  : ال

جز ملدة أكثر من شهر، تكون العقوبة السجن املؤقت من .  بس أو ا وات إ  إذا استمر ا ة طبقا  7س س
 .قانون العقوبات 77/6للمادة 

حو املبني  املادة . 7 إذا وقع القبض أو االختطاف مع ارتداء بزة رمسية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على ال
7 أو بانتحال اسم كاذب أو مبوجب أمر مزور على السلطة العمومية، تكون العقوبة السجن املؤبد طبقا للمادة  5
 .من قانون العقوبات 777
قل أو بتهديد اجمل عليه بالقتل، تكون العقوبة السجن املؤبد . 6 إذا وقع القبض أو االختطاف بواسطة وسائل ال

 . قانون العقوبات 777/7طبقا للمادة 
إذا وقع تعذيب بد على الشخص املختطف أو املقبوض عليه أو احملبوس أو احملجوز، تكون العقوبة السجن . 5

 .قانون العقوبات 776املؤبد طبقا للمادة 
طف هو تسديد فدية، فتكون العقوبة .  سبة للشخص املخطوف أو إذا كان هذا ا إذا وقع تعذيب جسدي بال

 .من قانون العقوبات 6و 7مكرر الفقرة  776السجن املؤبد طبقا للمادة 
 
 
 
 



 حاالت التخفيف من العقوبة. 2
زائري حاالت للتخفيف من العقوبة، وذلك   : أورد القانون ا

 من ق انون العقوبات الجزائري 292-291لمادتين  حالة ا  -
ا من آعذار املخففة حسب مفهوم املادة  طف بعد  7يستفيد ا جز أو ا إذا وضع حدا للحبس أو ا

فض العقوبة آصلية  أقل من  يابة،  أيام كاملة من يوم االختطاف، وقبل البدء  إجراءات املتابعة من قبل ال
، وهي السجن املؤقت من  77ة املقررة باملاد وات إ  الفقرة آو وات، س فإذا مت آخذ بالظروف  س

تني املخففة، فإن العقوبة تصبح من  حة، ويقصد املشرع . أشهر إ س ويالحظ أن هذ العقوبة هي عقوبة ج
، 777وكذلك  املادة . املشـددةٓن الفقرات التالية تتحدث عن الظروف  77من املادة فقط هذ الفقرة آو 

ا حدا للحبس أو للحجز بعد أ أيام كاملة وقبل البدء  من  قلفإن املشرع أيضا خفف من العقوبة إذا وضع ا
ا أيضا ميكن للجا استفادة من الظروف املخففة يابة، فه وتطبق هذ الظروف . 89 إجراءات املتابعة من قبل ال

ا بشرط أن  6أعار مكانا للحجز، طبقا للفقرة على الشريك أيضا الذي  جز الشهر وه من املادة أي بعدما فاق ا
فض العقوبة له بعدما كانت السجن املؤقت من  يابة مل تقم بإجراءات املتابعة ، و وات إ  ال ة 7س  .90س

جز أكثر من  ا التعذيب البد على اجمل  وإذا استمر ا عليه ولكن إجراءات املتابعة مل أيام واستعمل ا
ا أيضا يستفيد من هذ الظروف املخففة لتصل إ السجن من  وات إ  تباشر فإن ا  . س

 مكرر من ق انون العقوبات الجزائري 293حالة المادة    -
اولت آصلية هي  مكرر، إذ أن العقوبة 776فيض العقوبة  حالة املادة  ،775الفقرة الرابعة من املادة  ت
وات إ  السجن من  ة 7س وات  -إ عقوبة من فض حسب املادة  ،س وإذا تعرض اجمل  .س

سدي فض السجن فإن العقوبة آصلية هي  ،عليه للتعذيب ا ة 7 -عقوبة من إاملؤبد  ونفس الشيء  ،س
الة الواردة  الفقرة  ة 7إ  بح من أيضا تص ،املؤبدالسجن  وهي  6 ا  .س

ا من آعذار املخففة بعذر املبلغ أمر جوازي مرتوك للمحكمة إما أن تأخذ به أو ال  ونالحظ أن استفادة ا
وإذا قررت احملكمة آخذ به فلها ذلك،  .وهي أمر تقديري لقضاة املوضوع ،تأخذ به، أي حسب ظروف كل قضية

فيف  ،775ادة من امل 5و 6و 7أما  حالة الفقرات  يار للمحكمة   زائري وضع ا فإن املشرع ا
ا ا    .وذلك بوضع حدين هلا ،العقوبة على ا اء على قدر مساعدة ا ويكون للمحكمة أن تقدر ذلك ب

                                                             

89
وات بعدما كانت من  50إ  51فض العقوبة من    وات إ  50س وات 95س تني  حالة املادتني  51و  111 حالة املادة  س و  119أشهر إ س

 .111املادة
90

زائري، دردوس مكي،   اص  التشريع ا ائي ا  .00مرجع سابق، صالقانون ا



اة وا من ارتكاب  ،كشف بقية ا اة ح ال يتمك وفيه تشجيع على اإلبالغ  آيام آو لالختطاف وكشف ا
وع  .91جرائم أخرى من هذا ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

91
زائري، دردوس مكي،    اص  التشريع ا ائي ا  .00مرجع سابق، صالقانون ا



 خصوصيات متعلقة بالمسؤولية    :انياث

وي فيها  مسؤوليةإق امة    .أ  الشخص المع

د فيها ما يشري إ تعريف هذ  وية ال  ائية لألشخاص املع من يراجع قوانني العقوبات ال أقرت املسؤولية ا
 . آخرية،  وهي عادة القوانني حيث ال هتتم بالتعريفات وإمنا ترتك املسألة  الغالب للفقه

وي بني الفقه الغريب والعريب، فحسب ال ويوتتباين تعريفات الشخص املع هو : "فقه الغريب الشخص املع
ه ليس بكائن إنسا أي ليس شخصا طبيعيا ق ولك مد عبد الرمحان  "صاحب ا ، أما  الفقه العريب، فيعرف 

وي أو االعتباري على أنه ض باعرتاف القانون له بشخصية استقاللية: "الشخص املع  ".تكتل من أشخاص وأموال 
زائري  ا املشرع الفرنسي  قانون العقوباتلقد تأثر املشرع ا هج الذي تب الذي كان يقوم على رفض ، و بال

وي ائية املطلقة للشخص املع أن " :من قانون العقوبات الفرنسي 040/54إذ جاء  املادة  ،اإلقرار باملسؤولية ا
وية  رائم املرتكبة من قبل هيئاهتا وممثليها  مسؤولةآشخاص املع ساهبا أن  ،"ساهباجزائيا عن ا ويقصد بعبارة 

وي ال يس قيقها ملصلحته أو لفائدتهأالشخص املع  .ل إال عن آفعال ال يتم 
ـوي  ومن مث مبوجـب القـانون رقـم ، و إال أنـه بعـد التعـديل آخـري .كان يرفض كليا االعرتاف مبسؤولية الشخص املع

زائــري، ن العقوبــاتاملعــدل واملــتمم لقــانو  05/00/4552املــؤرخ   52/00 ظر إ  ا تراجــع املشــرع عــن موقفــه بــال
وية اطر وأخطاء آشخاص املع اصة هلم،  ،زيادة عدد و مما توجب إخضاعهم لقانون العقوبات مع مراعاة الطبيعة ا

ائية فعالة للمجتمعأمن  هلمواملمثلني  مدور آشخاص القائمني بأعماهل وكذا قيق محاية ج  .92جل 
هج والتطورومتاشي زائـري مجلـ ،ا مع هذا ال ـوي ةفقد أدرج املشرع ا مـع  مـن العقوبـات املطبقـة علـى الشـخص املع

اصة له  .مراعاة الطبيعة ا
ــوي  قــانون العقوبــات زائــري العقوبــات املقــررة للشــخص املع بعــدما أقــر نــص القــانون رقــم  ،وقــد أدرج املشــرع ا

سـابه مــن صـراحة مسـ 05/00/4552املـؤرخ   52-00 ــرائم الـ ترتكـب  ـوي جزائيـا عـن ا ؤولية الشــخص املع
ص القانون على ذلك، دما ي رمية طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيني ع  .ددا العقوبات املطبقة عليه تبعا لوصف ا

ــوي وكـذا الشـخص الطبيعـي ،ومـا ميكـن مالحظتـه زائــري وبـالرغم مـن معاقبـة الشـخص املع باعتبــار  ،أن املشـرع ا
ويـــة العامـــة الدولـــة  00إال أنـــه اســـتث  املـــادة  ،شـــريك علـــى نفـــس آفعـــالفاعـــل أصـــلي أو  مكـــرر آشـــخاص املع

ضع للقانون العام ماعات احمللية ال   .وا
د 42-59أضافها املشرع  تعديل  ال وأن من مجلة آفعال ـوي يعامـل  :لقانون العقوبات  أن الشخص املع

يكــون  ،59/42مضــافة بالقــانون  2مكــرر  252فطبقــا للمــادة  .شــخص الطبيعــي متامــا  جرميــة االختطــافمثــل ال
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ـوي  ـرائم احملـددة  آقســام  والمسـؤ الشخص املع ـامسوالقسـم    2و 2جزائيـا عـن ا وذلـك طبقـا للشـروط الـ  ،ا
ائيــا عـن مكــرر مـن 00املـادة  نصـت عليهــا  ـوي ج ر  قيــام مسـؤولية الشــخص املع  ة يــات الفرديـجــرائم االعتـداء علــى ا

طف  .93وا
ص املـادة  ـوي تطبيقـا لـ سـبة للشـخص املع اية االختطاف بال زائـري  مكـرر 09وعقوبة ج مـن قـانون العقوبـات ا

 :هي
ايات هي إن وي  مواد ا  :العقوبات ال تطبق على الشخص املع

د آقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي  القانون ( 50)إ مخس مرات ( 50)الغرامة ال تساوي من مرة  - ا
رمية  .الذي يعاقب على ا

 :واحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية -
وي –  ؛حل الشخص املع
وات 50 غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز –  ؛س
وات 50اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز  –  ؛س
ع – ية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر هنائيا أو ملدة ال تتجـاوز  امل  50من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مه

وات  ؛س
رمية أو – ها مصادرة الشيء الذي استعمل  ارتكاب ا  ؛ما نتج ع
  ؛نشر وتعليق حكم اإلدانة –
راســة القضـــائية ملــدة ال تتجــاوز  – ــت ا صــب  0الوضــع  وات، وت شــاط الـــذي أدى إ ســـ راســة علـــى ممارســة ال ا

اسبته رمية مب رمية أو ارتكب ا  .ا
ـد آقصـى للغرامـة  ايات، فإن ا سبة لألشخاص الطبيعيني  ا ص القانون على عقوبة الغرامة بال دما ال ي وع

وي يكون كاآل ص الشخص املع سبة القانونية املقررة للعقوبة فيما   :يتاحملتسب لتطبيق ال
اية معاقب عليه باإلعدام أو السجن املؤبد 4.555.555 - دما تكون ا  ؛دج ع
اية معاقب عليها بالسجن املؤقت 0.555.555 - دما تكون ا  .دج ع

وي  حال ،وبالتا اية اختطاف قاصر هي عقوبة الغرامة مـن  ةفالعـقوبة ال تطبق على الشخص املع ارتكابه 
مس مرات ا 0د آقصى الغرامة املقررة لشخص الطبيعي مرة  70دج إ  0 من أي  ،دج 0
0 0دج إ   0  .دج 0
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ص عليــه املــادة فأمــا عقوبــة الســجن املؤبــد املقــررة للشــخص الطبيعــي  هــي  ، و 7مكــرر  8هــي الغرامــة وفــق مــا تــ
 :كاآليت

- 70 اية معاقب  0 دما تكون ا  عليها السجن املؤبد؛دج ع
- 0 ـــا لواحـــدة أو أكثـــر مـــن  0 ايـــة معاقـــب عليهـــا بالســـجن املؤقـــت، ويتعـــرض ا ـــدما تكـــون ا دج ع

صوص عليها  املادة   .94من قانون العقوبات 8العقوبات التكميلية امل

ية    .ب  إخضاع الجاني للفترة األم

صـــو يقصـــد هبـــا حرمـــان احملكـــوم عليـــه مـــن االســـتفادة مـــن ا ظـــيم الســـجون و لتـــدابري امل إعـــادة ص عليهـــا  قـــانون ت
 :وهي ،اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

روج املادة  - واإلفـراج  ،6ف املؤقت لتطبيق العقوبة املادة والتوقي ،77تدبري تكييف العقوبة املتمثلة  إجازة ا
صفية  ،65 املادة املشروط رية ال  .5املادة  وا

ية قد يكون بقوة القانون أو يكون اختيارياالفرتة اوتطبيق  - يـةٓم فتطبـق  ،، فـإذا نـص القـانون علـى تطبيـق الفـرتة آم
طـق هبــا ــدما يتعلــق و  ،تلقائيـا مــ تـوافرت شــروطها ودون حاجــة لل يـة ع هـا إذا نــص املشــرع صـراحة علــى فــرتة أم مــن بي

طف اية ا  .آمر 
أن الفــرتة  76/مكــرر مضـافة بالقــانون  حالــت علـى تطبيــق نـص مكــرر الـ أ 77نــص املـادة وحسـب 

كــم بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدهتا تســاوي أو تزيــد عــن  يــة تطبــق  حالــة ا ســبة للجــرائم الــ ورد  آم وات بال ســ
ية ص فيها صراحة على الفرتة آم  . 95ال

يـــة بقـــوة القـــانون نصـــف العقوبــة احملكـــو  كـــم  م هبـــا، وتكـــون مـــدهتا وتســاوي مـــدة الفـــرتة آم ة  حالـــة ا ســـ
كـم بالسجن املؤبد هة ا وز  ة  حالـة  7أن ترفـع هـذ املـدة إ ثلثـي العقوبـة احملكـوم هبـا، أو إ  ، غري أنه  سـ

دد حدها آد كم بالسجن املؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذ املدة دون أن   .ا
كــم املتعلــق بــالفرتة ا ايــات، فإنــه يتعــني مراعــاة القواعــد املقــررة  أحكــام املــادة إذا صـدر ا كمــة ا يــة عــن  ٓم

6 زائية 7  .96من قانون اإلجراءات ا

 ممارسة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية   .ج
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ـف ايـةو  ،آصل  جرمية اختطـاف القاصـر باسـتعمال الع  هتـاماالتمتـع باختصـاص سـلطة مـن يأن  ،باعتبارهـا ج
يابة العامة اذ أول إجراء لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق ،هي ال الدعوى هذ آخرية ل يمث  ،وتقوم با

ايات كمة ا   .على 
شأ عن جرمية  ه ت يابة العامة وحدهامن جهة ختطاف االوم ركها وتباشرها ال من جهة أخرى و  ،دعوى عمومية 

 .خالل مراحل الدعوىكن للضحية أن يتأسس مدنيا مي
ائيــة هــو الفصــل  الــدعوى العموميــة وتوقيــع العقــاب علــى املــتهم أو التصــريح برباءتــهو  و  .مــا مييــز احملاكمــة ا

ق  الدعوى املدنية بالتبعية بعدما يتأسس وليه أو وصيه أو القيم عليه كطرف مد شأ للضحية القاصر ا  .املقابل ي
 تبعية ال ميكن أن ميارسها؟فما هي الدعوى املدنية ال

قه رمية وهو تعرف الدعوى املدنية التبعية بأهنا مطالبة من  ، من املتهم أو  املدعي ضرر من ا عن  ولاملسؤ املد
قوق املدنية أمام القضاء رمية ال ا رب الضرر الذي أصابه نتيجة ا ائي   .فأضرت به املتهم ارتكبها ا

ـائيالدعوى  نإف ،وعليه ـتص القضـاء ا ائيا بـ املدنية التبعيـة ناشـئة عـن فعـل إجرامـي و وتتعلـق  ،هـافيظر الاسـتث
وية الالحقة به مبطالبة املتضرر من سمانية أو املع رمية تعويضه عن آضرار املادية أو ا  .ا

 
زائـي مهـا املـدعي إن وأن املـدعي ، مـدنيا واملـدعى عليـه املـد أطراف الدعوى املدنية التبعية املقامة أمام القضاء ا
ائيـة هـو كـل شـخص طبيعـي املـد  رميـة الـدعوى ا قـه ضـرر شخصـي مـن ا ـوي  أمـا املـدعى عليـه مـدنيا  ،أو مع

اءو  ،فهو املتهم  .عليه مدنيا ولاملسؤ ميكن أن يكون  استث
رميـة مـن املتضـرر مـن إالعمومـا الـدعوى املدنيـة  ال تقبـل ويـاسـواء كـان ط ،شخصـيا ا و جرميـة  .بيعيـا أو مع

ن بصددها، ختطافاال وتكـون بواسـطة وليـه أو  ،الذي تعرض للخطـف فقط ص الشخص الطبيعي القاصر ،ال 
 .وصيه أو القيم

زائـي هــي نفسـها ن الشـروط املتعلقـة باملـدعي املـد أمـامإفـ ،وعليـه املطلوبـة لقبـول الــدعوى  الشـروط القضـاء ا
رميـة فاقـد  وعليـه فـإذا .وآهليـة واملصـلحة وهـي شـروط الصـفة ،املـداملدنيـة أمـام القضـاء  قـه ضـرر مـن ا كـان مـن 

زائي و وصيه أو القيم عليه هو الذي يقيم الدعوى املدنيةأ فإن وليه  ،آهلية أو ناقصها  .أمام القضاء ا
رمية أن املدعي عليه مدنيا  الدعوى املدنية هو املتهم فردا  با ني تعدد املتهمون كانوا م إذف ،غريو مع أم تضام

رميـة سـواء مرتكـباملـتهم  ن الـدعوى املدنيـة ترفـع كقاعـدة عامـة علـىأو  ،التسـاوير ب التزامهم بتعـويض الضـر  كـان  ا
 .97وذلك تطبيقا ملبدأ شخصية العقوبة ،م شريكاأفاعال أصليا 
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قـــوق املدنيــة عـــن فعـــل املــتهمعـــن  ولنياملســؤ علـــى  الـــدعوى املدنيــة أيضـــاع ــوز رفـــنـــه علــى أ االلتـــزام أن  كمـــا  .ا
تقـل بوفــاة املـتهم إ ورثتــه  إذا تـو املــتهم دون أن يـرتك تركــة فــ. مـورثهم حــدود مـا آل إلــيهم مـن تركـة بـالتعويض ي

 .تكون لدى املدعى عليه مدنيا تشرتط أهلية التقاضي أن وكذلك بالتعويض، الورثةسقط التزام 
قـديدائمـا ختطاف االضحية جرمية ويهدف  صـول علـى التعـويض ال قـود علـى ه ويقصـد بـ ،ا أداء مقابـل مـن ال

رميـة سبيل اشـئة عـن ا قـدي يـدخل ،التعويض عن آضرار ال التقديريـة للقاضـي  ضـمن السـلطة وأن تقـدير التعـويض ال
ضع تقدير التعويض إ .أن يكون أكثر مما طلب املدعي املد دون  .القانون املد من  132و 020املادتني   و

ف: المطلب الثاني    جريمة اختطاف الق اصر الق ائمة بذاتها دون استعمال الع

ف، نتطرق إ صورة ثانية من جرائم االختطاف  طف باستعمال التهديد والع ا  املطلب آول ا اول بعدما ت
ف أو التهديد طف دون استعمال الع وان. وهي ا ت ع رائم ضد آطفال  زائري  ا اوهلا املشرع ا  : وقد ت

ايل، وقد اختلفت ا ف وال   وضعها بني جرائم االعــتداء على املقارنة لتشريعات خطف أو إبعاد القاصر بدون ع
ها نص عليها ضمن جرائم االعتداء على العرض  . آسرة، والبعض م
رية، وهذا ما  رائم الواقعة على ا ف من ا من قانون العقوبات فيما  249نصت عليه املادة  حني أهنا تص

ايلة عشرة مل الثامـكل من خطف أو أبعد قاصرا مل يك: "يلي ف أو هتديد أو  أو شرع  ذلك  وذلك بغري ع
ة إ مخ بس ملدة من س وات وبغرامة من ـفيعاقب با  .دج 055.555إ  45.555س س

زائية وإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات املتابعة  آخري إال هذا ضد ا
اء على شكوى آشخاص الذي كم عليه إال بعد القضاء بإبطالهب وز ا  ."ن هلم صفة  إبطال الزواج وال 

رمية لقيامها  ،هذ املادة ءباستقرا تج أن هذ ا موعة من آركان نتطرق إليها  نست  طلبهذا املب توفر 
زاء   ، ضمن الفرع آول اول إجراءات املتابعة وا   .ثاالفرع المث نت

طف الواقع بالغش واإلكرا و فقد أما املشرع آرد  طف دوهنماميز بني ا ميز بني سن املخطوف وبني و  ،ا
طف إذا كان املخطوف قد أمت ففإن كان ذكرا  ،خطف الذكور واإلناث ة من العمر، وإمنا  ال عقاب على ا س
ا عن جرمية  ريةايسأل ا سبة لإلناث  ،رمان من ا اطف يعاقب على خطف آنثأما بال مهما بلغت  ىفإن ا

ففا  من العمر، وشدد املشرع العقوبة  حالة وقوع اغتـصاب أو هتك عرض على اجمل عليها، مث قرر املشرع سببا 
ا املخـطوف اطف من املخـطوفة ،للعقوبة إذا أرجع ا زائري مل  98 .وقرر مانعا  حالة زواج ا ما املشرع ا بي

اوله بالدراسة و  ،أم أنثىكان ق بني املخطوف ذكرا  يفر  ت اصر املكونة هذا ما س حة االختطاف من خالل تبيان الع
 .هلا والعقوبة املقررة هلا
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اصر المكونة لجريمة اختطاف الق اصر  :الفرع األول فبالع  دون ع

ف، جرمية قبل التطرق لتبيان أركان  ال تشرتط أن  ٓخريةأن هذ ا وجب اإلشارة إاختطاف القاصر دون ع
تقوم ح  حالة مرافقة القاصر للجا مبحض إرادته،   وهي ،يتم إبعاد القاصر من املكان الذي وضع فيه لرعايته

ة عشر من عمر رمية صفة القاصر الذي مل يكمل الثام وعلى كل  .أو أنثى اسواء كان ذكر  ،كما يشرتط لقيام هذ ا
وي تتمثل أركان هذ ،حال ني أساسيني مادي ومع رمية  رك زائري ضمن املادة إذ  ،ا قانون   249نص املشرع ا

ف و  ،قانون عقوبات الفرنسي 209وهي تقابل املادة  ،عقوبات ايلعلى خطف أو إبعاد القاصر دون ع ومل مييز  ،ال 
اطفها من موانع العقاب اوقرر املشرع مانع .بني الذكر وآنثى قسم هذا املطلب لو  . حال زواج املخطوفة  ذلك س
صرين مها   صر آ :كالتاإ ع رمية بالع ل ا اول فيه  ا هلا  ،موجز شكلول نت اصر ال تطرق ٓنه يتضمن نفس الع

اية ف والتهديد  ج طف باستعمال الع صر الثا، ا طفآيتضمن  ،أما الع حة ا من بيان   ،ركان املكونة 
ـ وي املتمثل  القصد و  ،اإلبعـاد والوسائل املستعملة طف أوكافة آفعال املكونة لفعل ا صر املع أخريا بيان الع

ائي  .ا

  محل جريمة اختطاف الق اصر:  أوال
 تحديد محل جريمة اختطاف الق اصر   .أ

زائري هو القاصر الذي مل يتجاوز  ،ل جرمية االختطاف ة 91السيما  القانون ا ص العريب  س وإن كان ال
زائي ببلوغ سن  441أدق وأكثر انسجاما مع نص املادة  زائية ال حددت سن الرشد ا من قانون اإلجراءات ا

ص الفرنسي الذي يتحدث عن القاصر الذي مل يتجاوز  ة عشر، من ال ة 91الثام حدد املشرع آرد  مابي، 99س
ة 90بـ  ف أو التهديدكما . س طف دون الع رمية املولود حديث العهد بالوالدة،  ويكون ا ل ا  .يصح أن يكون 

اوز  طف على شخص  الة كما ذكرنا  90أما إذا وقع ا ، فال توجد جرمية خطف  هذ ا ة من عمر س
ر  ا جرمية ا بسسابقا، وإمنا يشكل فعل ا جز أو ا رية املتمثل  القبض أو ا  .100مان من ا

زائري حدد سن القاصر د أن املشرع ا ، ومن املالحظ أن :  حني،  ة عشرة من عمر كل من مل يكمل الثام
ص املادة  صوص واملعاقب عليها ب رمية امل قانون عقوبات، أن ببعد القاصر  111املشرع ال يشرتط فقط  هذ ا
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ا مبحض إرادته، وال من امل كان الذي وضعه فيه ممن وكلت إليه رعايته، بل تقوم ح  حالة ما إذا رافق القاصر ا
كم املادة  ضعان  طبق على آم وآب اللذين  زائري 111ت  .101من قانون العقوبات ا

ة  اجمل عليه ايل توافر صفة معي ف أو  طف بدون ع ص  .وتفرتض جرمية ا املـشرع الـجزائري  املادة ف
على خطف  ،عقوبات املصريالقانون  111واملادة  ،من قانون العقوبات الفرنسي املادة 101ال تقابلها  111

زائري  119واستعمل هذا آخري مصطلح ولد وفق املادة  ،الصغار ما استعمل املشرع ا قانون العقوبات املصري، بي
رميةمصطلح القاصر، مما يثري الت ل ا ة وبإ. ساؤل حول  ته من نصوص قانونية متباي ستعراض هذ القوانني وما تضم

مل نفس املعول أن اصطالح الولد أو القاصر،  ميكن الق ة وفق القانون  91وهو شخص مل يكمل  ،كالمها  س
زائري  .ا

ظات مع ح ولو كان ولد لتو يعد ولدا أي قاصرا، وأي طفل ل  ،دودةولو كان عمر  ويصلح أن يكون 
طف ايل إ أن يتم سن ، رمية ا ف وال  طف دون ع ة،  91أي أن الطفل ميكن أن تقع عليه جرمية ا س

حة هبذا املع على  ،ويستوي أن يكون الولد القاصر ذكرا أم أنثى ومبع املخالفة ال ميكن تصور وقوع هذ ا
رمية فيذ ا وهذا ما  102.شخص ذكرا أو أنثى بل إمكانية قيام جرمية أخرى، والعربة بتحديد سن اجمل عليه بوقت ت

صر اآليت اوله  الع ت  : س

ي عليه .ب   صفة المج

ا بالضحية أي بني الذكر و  حة  القانون الفرنسينثآيتعلق آمر ه حة و  ،ى، وتقع هذ ا ال تسمى 
على الذكر وال تطبق على آنثى القاصر، مث بعد تعديلها مبقتضى آمر  ،Délit de séduction 103اءو اإلغ

ديدة القاصر الذكر وآنثى على حد ا ،11/51/9140: املؤرخ  تسع نطاقها فأصبحت تشمل  صيغتها ا
زائري نص املادة  .سواء  .من قانون العقوبات 111وعلى هذا املستوى من التطور استلهم املشرع ا

طف واإلبعاد سواء كانت ضحيته ذكرا أو أنثى، رمي فعلي ا زائري بني  كما سبق  وبالتا ال يـفرق املشرع ا
  .أن أشرناو 

ه ال تو  زائري صفة اجمل عليه أي عائقم وإمنا الشرط الوحيد هو  ،على غرار القوانني املقارنة ،شكل  القانون ا
صر التا اوله  الع  :سن الضحية الذي نت
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 سن الق اصر .ج

رمية مقارنة ببعض التشريعات آخرى، فإن نصوص القوانني مل . يشكل سن الضحية شرطا أساسيا  هذ ا
ا ا معي زائري، فقد حدد سن الضحية  نص املادة . دد س زائري 111أما  القانون ا   -من قانون العقوبات ا

ص باللغة العربية ة، وأن 91القاصر الذي مل يكمل سن  -ال ص باللغة الفرنسية الذي ذكر س ه من آحسن الرجوع لل
ص العريب 91أنه مل يتجاوز  ة ٓنه يتسم بالوضوح مقارنة بال  .س

طف وفق املادة  ا لوقوع جـرمية ا  111أما  القانون املصري، فقد حدد الـسن ال يكون فيها الصغري صا

ه كل من خـطف دون التحــايل أو اإلكرا: "عقوبات مصري ة كاملـة 91 طفــال ذكرا مل يبلغ س  ".س
ص املادة  ه فالقاصر املع ب زائري هو من مل يبلغ  111وم ة من عـــمر 91قانون العقوبات ا  .س

رمية  فيذ ا ب احتساب السن وفقا للتقومي امليالدي، ويكون ذلك من وقت ت ويقرر فقهاء القانون والقضاء أنه 
رمية، وأمت وليس وقت انتهائها، ف اء  8إذا مل يتم القاصر السن القانونية وقت اختطافه من بيئته وقامت ا ة أث س

رمية فال يعتد بذلك  .استمرار ا

 أركان جريمة اختطاف الق اصر:الفرع الثاني
ف أو  طف أو اإلبعاد بدون ع رمية خطف أو إبعاد قاصر بفعل ا ايلديهتيتحقق الركن املادي   .د أو 

ه و  صرين مهام طف أو اإلبعاد و : يتكون هذا آخري من ع   .104الوسيلة املستعملةا

  األفعال المادية :أوال

 اإلبعاد  فعل الخطف أو. أ

رمية، واملتمثلة  انتزاع اجمل عليه وإبعاد عن املكان الذي كان فيه ونقله إ مكان  هو الواقعة ال تتحقق هبا ا
ق  احملافظة على شخصه  . آخر وإخفائه ممن هلم ا

طـــف واإلبعــاد متقاربتـــان  املعــ طف يتمثــل  نقـــل القاصــر وأخـــذ مــن آشـــخاص . ومــن مث، فكلمــة ا فـــا
ذبــه ونقلــه عمــدا مـــن املكــان الــذي يوجــد فيــه إ مكــان آخــر، حــ وإن مت ذلـــك  الــذين يتولــون حراســته، ويتحقــق 

فس الفعل يتحقق اإلبعاد، وإن كان يتمثل أساسا  عدم تسل. برضا ـق  املطالبـة بـه أو وب يم القاصـر إ مـن لـه ا
ويقتضــي اإلبعــاد نقــل القاصــر مــن مكــان إقامتــه العاديــة أو مــن املكــان الــذي وضــعه فيــه مــن ميــارس عليــه .  حضــانته

رميـة  حـق مـن أبعـد . السلطة، وقد يكون هـذا املكـان إقامـة الوالـدين أو غـريهم وهكـذا قضـت احملكمـة العليـا بقيـام ا
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تلـف قاصرا  عن الوسط الذي يعيش فيه، و حق من أبعد القاصر عن مكان إقامته أو عـن مكـان تواجـد املعتـاد، و
ص املادة  ا عن ما هو مقرر ب  .قانون عقوبات 678مفهوم اإلبعاد ه

ـــدر اإلشـــارة، إ أن االختصـــاص القضـــائي يثبـــت للمحكمـــة الـــ وقـــع  دائـــرة اختصاصـــها فعـــل مـــن تلـــك  و
  .آفعال

زائريقانون العقوبا 249وما ميكن استخالصه من نص املادة  طف أو اإلبعاد ، أنت ا يتحقق بقيام  فعل ا
ا القاصر زل أهل كأن يأخذ بعيدا عن أهله فيسافر به إ أي مكان بعي  ،شخص بتحويل ا د أو قريب عن م

ف والتهديد أو  249كما اشرتطت املادة اصر،  ـالق طف أو اإلبعاد بدون استعمال الع تحايل، فإن الأن يكون فعل ا
ا بإبعاد قاصر باستعمال أية عبارات هتديد أو  بأن يوحي له بأنه سيقدم له هدية  عليه،تحايل بالأو  ريشهتقام ا

ة أو يالقيه مع شخص عزيز عليهمث ريات  خر ويدخلأفا جزائيا ـذا الفعل يأخذ وصـفإن ه ،ي ضمن التعدي على ا
 .الفردية

دما يكون ذلك برضا القاصر، مع العلم أن رضا القاصر ال يعتد به ــتتح ،ولكن قق جرمية خطف وإبعاد قاصر ع
ا مرافقته فيقبل دون أن يقوم  ه ا دما يطلب م زائية، فاملهم أن جرمية خطف أو إبعاد قاصر تتم ع  املادة ا

اورة  ا بأية م ايلا يفة أو   .ع
رمية تقوم  حق من خطف أو أبعد قاصرا  105قرار،صدر عن احملكمة العليا  ،و هذا الصدد جاء فيه أن ا

ملف رقم  50/50/0699جاء  قرار آخر صادر بتاريخ . ح ولو كان هذا آخري موافقا على إتباع خاطفه
طف أو اإلبعادمن قانون العقوبات  249تشرتط املادة  " :ما يلي 26040 يث إذا ثبت  ،لتطبيقها توافر فعل ا

رمية ه انتفت ا  ."أن القاصرة تعمدت اهلروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل املتهم أو تأثري م
طف يتمثل  نقل القاصر من املكان الذي يوجد فيه إ مكان آخر ،وعليه فس الفعل يتحقق  ،فا وب

 .106اإلبعاد
طف الذي ال القضاء املصري، فما  أ بلـغ إال إذا كان سن اجملـ عليـه مل ييل فيه وال إكرا اال يعاقب على ا

صــوص هــي بــالتقومي اهلجــري لكونــه أصــلح  ة، والعــربة  تقــدير الســن  هــذا ا رميــة ســتة عشــر ســ وقــت ارتكــاب ا
كم املطعــون فيــه أن اجملــ عليهــا ك .للمــتهم ســب هــذا التقــومي قــد بلغــت تلــك الســن قبــل فــإذا كــان الثابــت بــا انــت 

ــادث طــف بــاإلكرا أو التحايــل عقوبــات،  غلــظ 788فالقــانون  املــادة  ،وقــوع ا فجعلــه أزيــد  ،العقــاب إذا وقــع ا
رميــة الــ ال يتــوافر فيهــا أي مــن هــذين الظــرفني، وإذ ســوى بــني الظــرفني املــذكورين  آثــر مــن  ،مــن ضــعف عقــاب ا

ـا عـن اسـتعمال طــرق  ،حيـث تغلـيط العقـاب فقـد دل بـذلك علــى أن التحايـل الـذي قصـد ال يكفـي فيــه الكـالم ا
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ــداع الــذي مــن شــأنه أن يــؤثر  إرادة مــن وقــع عليــه، فــإذا كــان مــا اســتعمله  ،الغــش واإليهــام اع ا ــب فيــه اصــط بــل 
ـــاطف مـــن الوســـائل ال يعـــدو إال آقـــوال اجملـــردة الـــ ال ال ترتفـــع إ صـــف الطـــرق االحتياليـــة و تبلـــغ حـــد التـــدليس  ا

صب صوص عليها  مادة ال طبق على املادة  ،امل طبق على املادة  788فإن ما وقع ال ي  .787107املذكورة بل ي
ـزل والـدها لرياهـا  تهـا لتـذهب معـه إ م كم أن املـتهم طلـب مـن أم اجملـ عليهـا أن تسـلمه اب إذا كان الثابت با

ــت اعتــادت أن تــذهب مــع وت ، فســلمتها إيــا فأخفاهــا  جهــة غــري معلومــة، وكــان الثابــت كــذلك أن الب ــد تعشــى ع
اية خطـف مـن غـري  زل وأهنا ذهبت إليه مرة وحدها مث عادت، فإن الواقعة تكون ج إذ أن  ،يـل أو إكـرااأمها إ امل

رد ق  .ول كاذب خال عن استعمال طرق الغش واإليهامما قاله املتهم ٓم اجمل عليها ال يعدو أن يكون 
طف واإلبعاد ،لكن ا لكلم ا ا مدلول اللغة ،رغم هذا املع الذي أعطي فإن القضاء ال  ،والذي فرضه علي

قل القاصر من املكان الذي وضعه فيه من كان له عليه حق الرعاية 67يشرتط لتطبيق نص املادة  عترب ، بل تأن ي
رمية قائم ـا مبحض إرادتهقاصر هو الذي غادر مقر آبوين واة ولو كان الا ص على  67واملادة  .لتحق با ت

صر التا اوله  الع طف واإلبعاد إال أهنا ال تذكر شيئا عن مدهتا وهذا ما نت  :ا

 مدة اإلبعاد. ب

ا بأخذ القاصر إ مكان بعيد أو قريب  فيهاإلبعاد هو أن يقوم ا ا  و تظر ا دما ي عن أنظار أهله، فع
ة أخرى تز أو أي مدي زله أو إ امل وبصفة  ،تلميذا قرب املدرسة ال يزاول فيها تعليمه ويرغبه  الذهاب معه إ م

حة إبعاد قاصر حسب مفهوم املادة  زل أهله، فيكون قد ارتكب ج من قانون  249عامة إ مكان غري م
 .العقوبات

رمية مهما طالت أو قصرتمن حيث ا طف أو اإلبعاد  قيام أو عدم قيام ا فهذا . ملبدأ، فال وزن إذن ملدة ا
زائية صـــوص ا لو املسألة من كل فائدة، إذ أن قصر أو . ما يقتضيه التفسري الضيق لل وعلى الرغم من ذلك، فال 

ا وتقويتها، فيخلى س بيله إن كان يريد من وراء اإلبعاد التحـدث أو التجول طول املدة قد يساعد على معرفة نية ا
ملدة قصرية مع القاصر بعيدا عن آنظار، وعلى العكس من ذلك يعاقب إن طالت مدة الغـياب ومل يقرتن هبا ما 

 .يربرها
رميـــة، ح صـــر ال يســـتهان بـــه لتحديـــد ا ســـبة ملـــدة اإلبعـــاد، ذلـــك أهنـــا ع  ث يتفـــق الفقـــهيــــوقـــد يثـــور التســـاؤل بال

رميـة قضـي  فرنسـا بـأن االتصـاالت  ،و هـذا الصـدد .الفرنسي بوجه عام على أن الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام ا
ــــاء نزهــــة  ســــيارة ال يشــــكالن فعــــل التحويــــل ســــية الــــ متــــت خــــالل مقابلــــة دامــــت ســــاعتني أو أث ومــــا ميكــــن  .ا
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سـبة  ـا مثـاال بال للجزائـر، إذ يعاقـب القـانون علـى التحويـل التـام كمــا استخالصـه أن هـذا القضـاء ال يشـكل حسـب رأي
 .يعاقب على الشروع فيه

ه فاملادة  مل غري على خطف أو إبعاد قاصر، فال يعاقب إذن من يقوم هبذا  67وم ال تذكر شيئا عن من 
 . وبشرط أن تتوفر فيه باقي شروط االشرتاك ،الفعل إال بصفته شريكا

ايل 67فاملادة  ،كذلك ف أو هتديد أو  طف أو اإلبعاد الذي يقع بدون ع أما إذا وقع  .تعاقب على ا
ف أو بالتهديد أو بالتحايل طف أو اإلبعاد بالع  67مكرر هي ال تطبق بدال من املادة  776فإن املادة  ،ا

ظر عن سن الضحية سواء كانت قاصرا أم بالغا  .108بغض ال
هي أخذ أو سلب بسرعة، ويلزم إلمتامها نقل اجمل عليه وإبعاد عن  -كما سبق وأن ذكرنا-وجرمية االختطاف

رمية إ مكان آخر بتمام السيطرة عليه فإن فعل آخذ أو السلب بسرعة  حد ذاته فعل مستقل،  ،وعليه. مكان ا
رمية هو اآلخر فعل مستقل بذاته أيضا، وال تتحقق  رمية إال هبما معاوفعل اإلبعاد عن مكان ا لف هذ ا ، فإذا 

ا اجمل عليه بسرعة ولكن ال يبعد عن مكانه، فإن ذلك ال يعد جرمية اختطاف كاملةأحدمها،  . كأن يأخذ ا
ها  رد آخذ أو السلب والبقاء  ذات املكان يعد من جرائم االحتجاز أو االستيالء على املمتلكات، ولك و

 .ليست اختطاف
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  الوسائل المستعملة  .ج

سبة للوسائل املستعملة طف أو اإلبعاد ح ولو مت بدون  249فإن املادة  ،أما بال رم وتعاقب على فعل ا
ايل ف وال هتديد وال  ف أو الت .ع طف أو اإلبعاد بالع رمية يتحول من ـأما إذا مت ا هديد أو التحايل فإن وصف ا
اية وتطبق  حة إ ج  .مكرر كما سبق و أن ذكرنا 462عليه املادة ج

حة لقيامها توفر" :جاء فيه ما يلي 109وقد صدر عن احملكمة العليا قرار صر اإلكرا ال تشرتط ا بل أهنا  ،ع
ايل ف أو هتديد أو  ني ،تشرتط أن يتم الفعل بغري ع مل  آخرين ومها أن تكون الضحية قاصر باإلضافة إ توفر رك

ة عشر وأن يقوم املتهم بإبعادها عن مكان إقامتها أو مكان تواجتكمل  دامت الضحية  قضية دها املعتاد، وماــالثام
ال مل تك ها وتوجهت رفقة املتها ة عشر وقد غادرت مسك حة  م إـمل الثام مكان بعيد عن بيت أهلها، فإن ا

 ."تكون قائمة آركان
رمية ال تقتضي ف أو التحايل نظرا لكون هذ ا حة  ،استعمال الع دثوا عن ج فإن بعض الفقهاء الفرنسيني 

عل التفريق بني اإلغواء والتحايل أمر  آمر ،فيه تضليل وخداع هذا آخريعلما أن  ،اإلغواء  .صعبا االذي 
ايل،مل يرتدد القضاء الفرنسي  اعتبار ا ،ورغم ذلك ضي  ق وبشأن ذلك طف باإلغواء خطفا بدون 

ا زل والديه والتحق من تلقاء نفسه با رمية ح  حالة ما إذا هرب القاصر من م وح وإن   ،فرنسا بقيام ا
 .110كانت أخالقه سيئة

طف أو اإلبعاد الذي يتم بدون  ،قانون عقوبات جزائري 67يتضح من نص املادة  عليه،و  أهنا تعاقب على ا
ايل، و  ف وال هتديد وال  رمية ح ولو كان القاصر موافقا على به احملكمة العليا من قضت ما ذا هع قيام ا

اطفه  . االلتحاق 
ف والتحايل ومبا أن رمية تقتضي عدم استعمال الع حة  هذا ما ،ا ديث عن ج أدى ببعض الفقهاء الفرنسيني إ ا

 .إغواء ال تعترب خطفا دون غش
ع عن رد الطفل ٓمهومن جهة أخرى، قضي  فرنسا باإلبعا سبة ملن ميت  .د مبجرد عدم تسليم الطفل، ح بال
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وي:ثانيا         الركن المع

ا بارتكاب  طف أو إبعاد قاصر جرمية عمدية، جرمية خ ائي، أي أن يقوم ا تقتضي لقيامها توفر القصد ا
ائي عامفعله  ائي خاصال لقيامها  ويالحظ أنه  .عن علم وإرادة وهو قصد ج يؤخذ فال  ،يشرتط توفر قصد ج

ه،و .ا متاماإ ارتكاهبالذي أدى بالباعث  طف أو إبعاد قاصر م ا أنه يقوم  وأن يعلم بأن  ،ب أن يعلم ا
رمية  حالة ما إذا ساد  ،غري أنه  هذا الشأن .من عمر عشر ةالقاصر دون الثام قضي  فرنسا بعدم قيام ا

ة عشا قد أخطأ  تقدير لسن الضحية معأن ا االحتمال اوزت سن الثام  .رتقدا أهنا 
ائي  صوص القصد ا طف ي لكي :القضاء املصري ورد  أنه ،و ائي  جرمية ا أن ب توفر القصد ا

ا قد تعمد  كم على اد اعتداديا، وال جقطع صلة اجمل عليه بأهله قطعا يكون ا رمية من حيث بالباعث  ا
طف م استكملت أركاهنا القانونيةـإذ ال مانع من توفر ج ،الوجود أو العدم ا  ،رمية ا  االعتداءولو كان غرض ا

 .على عرض الطفل املخطوف
قض املصرية أن جرمي وجاء  قرار ا انتزاع املخطوف من تحقق بتعمد اتة خطف آطفال إمنا حملكمة ال

هوقطع الصلة هبم بإبعاد  ،الذين هلم حق رعايته أيدي ذويه اال استعم دونوذلك  ،عن املكان الذي خطف م  ا
ادية أو أدبية لسلب ـــأو باستعمال أية وسائل م ته،اجمل عليه ومحله على مرافق أثري علىطرق احتيالية من شأهنا الت

 .111من ذلكغرضه إرادته مهما كان 
سيا مبختطفتهيشرتط ملعاقبة اكما ال  وعلى العكس من ذلك، فال عقاب  .ا أن تكون له نية االتصال ج

ة عشر اوزت سن الثام ا إذا أثبت أن الضحـية كانت تبدو له قد  دامهما  على ا من عمرها نظرا لقامتها وه
ارجية ها ا  . ومال

صرين التاليني اوله بالتفصيل ضمن الع ت  :وهذا ما س

ائي العام .أ  بيان القصد الج

طف بإرادته  ا إذا قام بفعل ا رمي لدى ا رائم العمدية، ويتوافر فيها القصد ا حة خطف القاصر من ا ج
هم، مع علمه بأن  ق  رعايته، وقطع صلته هبم وأبعد ع رة، وانتزع املخطوف من أهله ومن ذويه أو ممن له ا ا

ا بأن عمر املخطوف أقل من ك. فعله يعاقب عليه القانون ب أن يعلم ا تفي القصد إذا أثبت  8ما  ة، إذ ي س
صرا   8هذا آخري جهله بأن اجمل عليه مل يبلغ سن  ة، مع مالحظة أن العلم بسن اجمل عليه ال يكون ع س

طف باست ا  ا رمية، ومثال ذلك كما رأي ا  ا ائي إال إذا كان رك ف والتهديد ضد آنثى  القصد ا عمال الع
 . بعض القوانني املقارنة
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ائي الخاص. ب   بيان القصد الج

رمية  هذ تقتضي  ائي كذلك ا اص توافر القصد ا رمية ا وال يؤخذ بالباعث إ ارتكاهبا، وال يشرتط لقيام ا
سي على الضحية وال إغواؤها، فمجرد إبعادها من مكاهنا املعتاد ونقلها إ مكان  خر يكفي لقيام أاالعتداء ا

رمية ا قد أخطأ  ت. ا رمية  حالة ما إذا ساد االحتمال أن ا قدير لسن غري أنه قضي  فرنسا بعدم قيام ا
اوزت سن  ة 8الضحية معتقدا أهنا   . 112س

تج    ه ميكن أن نست رمية أن ، وم كتمل دون أن يكون للباعث أي تأثري عليها، ح ولو كان الباعث تأركان ا
ا قد خطف الصغري انتقاما من أهله، أو لكي  رمية سواء كان ا تفي القصد، وعلى ذلك تقوم هذ ا نبيال ال ي

قذ الصغري من البيئة الفاسدة ال يعيش فيها أو من املعاملة السيئة ال يعانيها،  صل هم على فدية، أو ح لي م
 .113وال يكون للباعث أي أثر  إفادة القاضي  حدود سلطته التقديرية للجا بالظروف املخففة للعقوبة

وي  املادة فقد أ ، 114أما املشرع  ص لى الرغم من عدم إيراد ذلك صراحة،، وع77ظهر الركن املع املادة  ب
زائري 67  . من قانون العقوبات  القانون ا

ت املادة نزع املخطوف ممن له إال أنه يستفاد من نص املادة أنه ال ميكن خطف إنسان من غري قصد،   فقد تضم
 .سلطة عليه وقطع صلته به

حة  طفوهذا ما جاء  قرار للمحكمة العليا  ج طف واإلبعاد، ا  :أنه البد من توافر فعل ا
يث إذا ثبت أن  67تشرتط املادة " طف أو اإلبعاد،  زائري لتطبيقها توافر فعل ا من قانون العقوبات ا

ب توافر  رمية، و ه انتفت ا القاصرة تعمدت اهلروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل املتهم أو تأثري م
وعيهأركان ا ائي ب وي للجرمية املتمثل  القصد ا طف واإلبعاد وضرورة توافر الركن املع  .115رمية من فعل ا
 
 
 
 
 
 

                                                             
ادية عشر، أحسن بوسقيعة،  2 اص، الطبعة ا زائي ا  .069سابق، ص  مرجع الوجيز  القانون ا

زائري، ، أمحد املشهدامد  113   .259مرجع سابق،ص  الوسيط  شرح قانون العقوبات ا
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صالم   اص باملادة وذلك بال ص على القصد ا راسة: "... شرع آرد بال  ..."بقصد نزعه ممن له عليه الوالية أو ا

ة  ، لس ائية الثانية  الطعن رقم من ا 50/59/9111: قرار صادر يوم ، 0660اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثا   115 .402ص ، 41019لغرفة ا



ظام العق ابي ل :الثالثالفرع   حة اختطافبيان ال  ج

صوصيات املتعلقة  نتطرق  اول أوال ا ت حة، وبالتا س ظام العقايب املقرر هلذ ا هذا الفرع إ بيان ال
زاء باإل هاجراءات مث ا  .املرتتب ع

 خصوصيات متعلقة باإلجراءات: أوال
رمية للقواعد العامة لتحريك الدعوى الع كوى لتحريك شمومية، إذ ال يشرتط القانون أية ضع املتابعة  هذ ا

مـن قـانون العقوبـات، إال أنـه  الفقـرة الثانيـة اشـرتط املشـرع  249السـيما  الفقـرة آو مـن املـادة  الـدعوى العموميـة
صر آولشكوى املضرور لتحريك الدعوى العمومية،  اوله ضمن الع ت  :وهذا ما س

 إجراءات المتابعة  .أ

زائيــة فــور . العموميــةال يشــرتط القــانون أيــة شــكوى لتحريــك الــدعوى  يابــة العامــة املتابعــة ا فآصــل أن تباشــر ال
يابـة العامـة سـلطة مالءمـة املتابعـة، طبقـا للمـادة  رمية، وذلـك تطبيقـا لقواعـد القـانون العـام، وتبقـى لل علمها بارتكاب ا

زائري زائية ا  .آو من قانون اإلجراءات ا
ص هذ املسألة  فقرهتا 67وعليه، ال متتاز املادة  صوصيات فيما  رائم  مبع أن . آو عن غريها من ا

رمية دومنا انتظـار لشـكوى مسـبقة  ق  أن تباشر إجراءات املتابعة، فور ما يصل إ علمها ارتكاب ا يابة العامة ا لل
اوهلا ف 116من أهل الضحية، ت  :يما يليأما الفقرة الثانية، فقد خصها املشرع بإجراءات خاصة س

        مسألة زواج المخطوفة بخاطفها. 1

 ،الفقرة الثانية 249وهذا ما يتضح من املادة  ،آمر لو تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها تلف
ص يث ت إذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال : "إذ أوردت حكما خاصا بالضحية آنثى 

اء على شكوى آشخاص الذين هلم صفة طلب إبطال الزواج زائية ضد هذا آخري إال ب  ،"تتخذ إجراءات املتابعة ا
كم عليه إال بعد القضاء بإبطاله" ،وأضافت الفقرة نفسها وز ا  ."وال 

ص أنه إذا كان عمر القاصرة املتزوجة مبختطفها أكثر من  ة وأقل من  ويتضح من هذا ال ة،  8س س
ا نص املادة  ب أن ترفع دعوى بالبطالن من طرف و الزوجة املخطوفة وهو 7فقرة  67فيطبق على ا ، أي 

اذ إجراءات املتابعةأبوها أو أحد أقارهب مادة )و غياهبم يكون وليها القاضي، إذ القاضي هو و من ال و له . ا ال
أمام احملكمة قسم شؤون آسرة، ويكون ذلك مبوجب دعوى الطالق لبطالن الزواج، والبد من ( قانون آسرة 
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زائري، ،  عبد اهلل أوهايبية   زائية ا  .64مرجع سابق، ص شرح قانون اإلجراءات ا



دما تصدر احملكمة حكمها ببطالن ال زواج ميكن ملن له مصلحة أن يقدم شكوى القيام هبا قبل تقدمي الشكوى، وع
 . باملختطف

ص املادة  حة خطف أو إبعاد قاصر طبقا ل ا  يابة أن تتابع ا الة، ميكن لل ، وكذلك 67و هذ ا
ياء طبقا للمادة  ل با زائري 665بتهمة ارتكاب فعل   .من قانون العقوبات ا

الة ميكن أما إذا أبطلت احملكمة الزواج، ومل تتلق ا يابة أية شكوى من و القاصرة املختطفة، ففي هذ ا ل
ئذ عالقة غري شرعية، وتأخذ وصفا آخر يابة العامة أن تتدخل، ٓن العالقة بني الطرفني تكون حي  .لل

وات  رمية مبضي ثالث س ا ما مل تتقادم ا حة االختطاف، يبقى ممك ا  يابة العامة  متابعة ا وتدخل ال
ة  8من يوم انتهاء حالة اإلبعاد طبقا للمادة  زائري، أو من يوم بلوغ القاصرة سن الثام زائية ا من قانون اإلجراءات ا

  117.عشرة
قطتني هو وجوب توافر شرطني متالزمني مها  :وعليه فما ميكن استخالصه من هاتني ال

 إبطال الزواج؛ -  
 .إبطال الزواجالشكوى املسبقة لألشخاص الذين هلم صفة  -  

 وهذا ما يطرح التساؤل حول ما هي إجراءات إبطال الزواج وآشخاص املؤهلني لطلب إبطال هذا آخري؟ 
قـــانون عقوبـــات  6مقتـــبس مـــن نـــص املـــادة  67وللجـــواب علـــى هـــذا آخـــري، يـــرى الفقـــه أن نـــص املـــادة 

ت الفرنســـــي مبوجــــــب آمــــــر املــــــؤرخ  ، وهــــــذ املـــــادة أدرجــــــت  قــــــانون العقوبــــــا777فرنســـــي، قبــــــل تعديلــــــه  
الة املدنية . 75118//78 ص ببعض فروع القانون، مثل القانون املد وقانون ا ونظرا للعالقة الوطيدة هلذا ال

ص، وهــو  ــا الرجــوع إ احملــيط القــانو الـذي صــدر فيــه هــذا الــ ، يفـرض علي وقـانون آســرة، وأن حســن اإلملــام مبحتــوا
 .حكم  تطبيقهاحمليط الذي يت

ص هو القانون الفرنسي  رج عن كون احمليط القانو هلذا ال ه، فإن اإلجابة على هذا التساؤل، ال ميكن أن  وم
زائري  .أو القانون ا

 : القانون الفرنسي -  
اول إجراءات إبطال الزواج مث آشخاص املؤهلني لطلب اإلبطال ت  .س

 : إجراءات إبطال الزواج  فرنسا، فيبطل هذا آخري لسببني مها 
 : إبطال الزواج النعدام آهلية -  
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ادية عشر،الوجيز  القانون أحسن بوسقيعة،    اص، الطبعة ا زائي ا  .066. ص ،مرجع سابقا



ة  تكتمل أهلية زواج املرأة  فرنسا بتمام  مهورية أن يرخص (قانون مد فرنسي 55املادة )س ، ولوكيل ا
اء عليه، يكون زواج املرأة قب. بالزواج قبل ذلك لسبب جدي ل هذا السن باطال بطالنا مطلقا، ٓنه مؤسس على وب

ظام العام الفرنسي طبقا للمادة  وز التمسك به من طرف الزوجني وكذا والديهما، وكذا  85ال ، و قانون مد
يابة العامة أو ممن له مصلحة  . لل

وز تثبيت هذا الزواج طبقا للمادة  ائية،   :حالتنيقانون مد   8غري أنه، وبصفة استث
يا إذا مل يتمسك أحد بإبطال الزواج خالل  الة آو يكون التثبيت ضم أشهر من اليوم الذي تكتمل فيه   ا

ة أشهر ال تلي تاريخ بلوغ الزوجة  أهلية الزوجة للزواج، أي خالل مدة   .س
الة الثانية يكون التثبيت بعدم قبول طلب إبطال الزواج إذا محلت ة الزوجة قبل أن تبلغ  أما  ا  .س

 : إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه  
ة، رضا والديها طبقا للمادة  8من شروط زواج القاصرة  فرنسا، وهي الفتاة ال مل تكمل  ،  58س قـانون مـد

 .119وإذا اختلفا فإن رضاء أحدمها كاف لشرعية الزواج، وإن مل يكن هلا والدين فوليها القاضي
صــــول علــــى رضــــاء والــــديها أو بــــدون رضــــا  يكـــون زواج القاصــــرة الــــ بلغــــت ســــن الــــزواج أي  ة، دون ا ســـ

ا نسيب 87أحدمها، باطال طبقا للمادة  ، والبطالن ه  .القانون املد
 :آشخاص املؤهلني لطلب اإلبطال

ـــدة ا ــوز لغـــري الوالــدين التمســـك بـــالبطالن، و غياهبمــا ميكـــن للجــد أو ا ـــائز ال  لتمســـك بــه، غـــري أنــه مـــن ا
 . تثبيت هذا الزواج

زائري -    :  القانون ا
زائري لسببني  :يبطل الزواج  القانون ا

 : إبطال الزواج النعدام آهلية -  
زائر بتمام  ة املادة  7تكتمل أهلية الزواج  ا زائـري، وللقاضـي أن يـرخص بـالزواج قبـل  س من قانون آسـرة ا

 .لك ملصلحة أو ضرورةذ
ــوز تثبيتــه  القــانون املــد  7املــادة )ويكــون الــزواج قبــل هــذا الســن وبــدون تــرخيص بــاطال بطالنــا مطلقــا وال 

زائري  (.ا
 :إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه -  

                                                             

ادية عشر،أحسن بوسقيعة،  119 اص، الطبعة ا زائي ا  .069. ص ،مرجع سابقالوجيز  القانون ا



رضــا الــزوجني مــن قــانون آســرة أن الــزواج يــتم ب 56يبطـل الــزواج أيضــا لتخلــف ركــن مــن أركانــه إذا نصــت املـادة  
ـــو امل نأ ،مــن القــانون 00داق وحضــور و الزوجــة كمــا تضــيف املــادة ـوحضــور شــاهدين والصــ رأة هــو الــذي يتــو ـ

 .زواجها، ووليها هو أبوها فأحد آقربني والقاضي و من ال و له
ا أن الفقرة  اء عليه، يتبني ل زائري  67من املادة  7وب إال  صورة ما إذا مت الدخول ال تصلح  ظل التشريع ا

خطف قاصرة، الزواج  78778: ووافق الو على الزواج بتثبيته، وهذا ما جاء  قرار للمحكمة العليا رقم  امللف
كم قبل إبطال الزواج  .120هبا، ا

تج مما سبق ازة، ومـن مث جــالتمييـز باطـل بطالنـا مطلقـا وال يـزول الـبطالن باإل ةزواج عدمية آهلية وفاقد نأ ،نست
القاصـرة دون الشـروط  انون آسرة ما دام زواجـبدون جدوى  ظل ق 249أن الفقرة الثانية من املادة  121فقه يرى ال

 .السالفة الذكر باطال بطالنا مطلقا
زائـري ضـمن املـادة   آخـري، ومـا ميكـن استخالصـه اوهلـا املشــرع ا اصـر الـ ت ا كـل الع مــن  249بعـدما عرضـ

اطفهــا يعتــون العقوبــات، قــان ــو  ، حــاجزا أمــام املتابعــة القضــائيةربفــإن زواج القاصــرة املخطوفــة  ا ــول دون معاقبــة ا
ــه ــب تــوفر شــرطني متالزمــني مهــاحــ  ويســتفيد م ــاجز أو القيــد  الشــكوى ، إبطــال الــزواج :الشــريك، ولرفــع هــذا ا

 .املسبقة لألشخاص الذين هلم صفة إبطال الزواج
در رميـة جرميـة مسـتمرة، تسـتمر  ،اإلشارة و طـف أو اإلبعـادفيهـا إ أن هـذ ا وال يبـدأ سـريان التقـادم  ،مـدة ا

تهي فيه  إالفيها  طف أو اإلبعا فعلمن اليوم الذي ي ـد مـا يـربر  .دا ل مطابقا للقانون، إال أنـه ال  وإن كان هذا ا
طق، فإذا كان الزواج باطال بطالنا م تظر حكم احملكمة الـذي نعلـم مسـبقا أنـه ال يكـون إال من حيث امل طلقا فلماذا ن

كم ؟  ال إذا مل يقدم و القاصرة شكوى بعد صدور ا  حكما بالبطالن ؟ مث كيف يكون ا
ة مــن عمرهــا  ، أنــه  حالــة تــزوج املخطوفــة الــ مل تبلــغ آســتاذ أحســن بوســقيعةو هــذا الصــدد يــرى  ســ

يابــة العامــة . هــي الــ تطبــق 67لكــون زواجهــا بــاطال فــإن الفقــرة آو مــن املــادة مبختطفهــا، ونظــرا  فيجــوز إذن لل
كمـة  رميـة دون أي قيـد، أي دون تقـدمي أيـة شـكوى، ودون انتظـار صـدور حكـم مـن  ريـك الـدعوى فـور علمهـا با

 .قسم شؤون آسرة
يـــاء طبقـــا للمـــادة الفقــر  67جرميـــة املـــادة : وتكــون املتابعـــة مـــن أجــل جـــرميتني ، وجرميـــة الفعـــل املخــل با ة آو

ل فيه يكون بتطبيق أحكام املادة  66قانون عقوبات جزائري، وهو ما يسمى بالتعدد املادي للجرائم املادة  665 وا
65. 

 

                                                             

ائية، ااجمللة القضائية للمحكمة العليا 120    .426ص  ،0660، العدد آول الجتهاد القضائي للغرفة ا
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  شكوى ممن له مصلحة في ذلكالتقديم   .2
صوصية رائم تتميز  ا ونظر  .أحيانا أخالقية وأحيانا مالية وتكون ،السيما أهنا تقع  آسرة ،إن بعض ا

ماية آسرة واحملافظة ريك الدعوى العمومية  122،على مسعة أفرادها العتبارات متعلقة  ترك املشرع أمر مالءمة 
سبة رية بف ،الطرف املتضرر نفسه هلا إ بال هاله ا ازل ع من  249وأن املادة . أن يطالب مبعاقبة الفاعل أو أن يت

زائري  صوصيتها قيدت املتابعة فيها ،الفقرة الثانيةالسيما قانون العقوبات ا  .بضرورة تقدمي شكوى 
ـوز  ــاء علـى شــكوى مـن آشـخاص الــذين هلـم صــفة   إذنفـال  ــرك الـدعوى العموميـة إال ب يابــة العامـة أن  لل

كم على ا وز للقاضي أن   .ا إال بعد صدور حكم بإبطال الزواجإبطال الزواج، وال 
طوفتـه أو املبعـدة الــ مل تبلـغ سـن  249وأن املـادة  ـاطف مـن  يابـة العامــة  09نصـت أن زواج ا ة، يقيـد ال سـ

صـــل أوال علـــى شـــكوى ممـــن لـــ ريـــك الـــدعوى العموميـــة بوجـــوب أن  هـــم و  ،ه صـــفة  طلـــب إبطـــال عقـــد الـــزواج 
كــم  .القاصـرة املبعـدة أو أخوهــا أو مـن لـه واليــة علـى نفسـها يوالـد ـوز ا واملالحــظ أنـه  حـال تقــدمي الشـكوى ال 

كم بإبطال عقد الزواج باملخطوفة أو املبعدة مبن خطفها، الـة  بالعقوبة إال بعد ا ـائي  مثـل هـذ ا ٓن القاضـي ا
ـعـه مـن البـت  الـدعوى يعرتضه عارض مـن شـأنه أن مي ني البـت  هـذ املسـألة العارضـة املتعلقـة بإبطـال العموميـة 

كمة من تقرير هذا و   .الزواج يابة العامة ها رص على اإلبقاء على العالقة الزوجية حال متـام  يالقيد على سلطة ال ا
رص على كيان آسرة  .123الزواج صحيحا غري مشوب بعيب البطالن ، وبالتا ا

ة وقد يكون أكثر من  زوج مبختطفها قد يكون عمرها أقل من إن القاصرة ال تت ة وأقل مـن  س  8س
ة ة أقل من  ان عمرهافإذا ك ،س فع فيـه إجـازة  ذلـك مـا تقتضـيه  ،س فإن زواجها يكون باطال بطالنا مطلقا وال ت

طق ببطالنه .124من القانون املد 7واملادة  ،من قانون آسرة 87املادة   .وبالتا فإن القاضي يكون ملزما بال
ها املتابعة طلق م يابة ت  .وبعد صدور حكم احملكمة يبقى لو الزوجة القاصرة أن يقدم شكوى لل

 :جـاء فيـه أنـه 049649، ملـف رقـم 52/50/0660وهذا مـا أكدتـه احملكمـة العليـا  قرارهـا الصـادر بتـاريخ 
تقــوم املتابعــة إال بعــد إبطــال الــزواج، ومــن مث فــإن قضــاة املوضــوع الــذين أدانــوا املــتهم دون  حالــة زواج املختطفــة ال "

جة أنه سجل  غري حضور و الزوجـة وحـ هـي نفسـها، قـد أسـاؤ  ا تطبيـق و مراعاة الزواج الذي أبرمه مع الضحية 
  ."القانون
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زائر، ما  هلاتلف التطبيقات القضائية  ومن ف  125قرارال جاء أيضا  ا وان خطف قاصرة بدون ع ت ع
كم -الزواج مع املخطوفة-  . شرط إمتام إجراءات إبطال الزواج قبل ا

تطف أو أبعد قاصرة دون " ـف أو شـرع  ذلـك، وإذا  8من املقرر قانونا أن يعاقب كل  مـن عمرهـا، بغـري ع
ـــاء علـــى شـــكوى تزوجـــت القاصـــرة املخطوفـــة أو املبعـــدة مـــن خاطفهـــا فـــال تتخـــذ  زائيـــة ضـــد إال ب إجـــراءات املتابعـــة ا

ومـــن مث فـــإن قــــضاة املوضـــوع، .آشـــخاص الـــذين هلـــم صـــفة طلـــب إبطـــال الـــزواج وبعـــد القضـــاء بإبطـــال العقـــد املـــذكور
ص املذكور، دون مراعاة الزواج الذي أبرمه املـتهم  مـع الضـحية، علـى أسـاس أنـه قـد ( م ح)بإدانتهم للمتهمني طبقا لل

ائـب العــام، واملـأخوذ مــن اشــرتاط سـجل   غــري حضـور و الزوجــة وحـ الزوجــة نفسـها، فــإن الوجـه املثــار مـن قبــل ال
ه نقض القرار جر ع كم، وجيه وي  .126"إمتام إجراءات إبطال الزواج قبل ا

همـا سـتة عشـر عـام دون  ،املصـريو القضـاء أمـا  القـانون  ايــل أو فجرميــة خطـف طفـل أو أنثـى مل يبلـغ أيــا م
، نصـت عليهـا ه ســتة اكـل مـن خطــف مـن غـري : مصـري عقوبــات 787املـادة  إكـرا يـل وال إكــرا طفـال مل يبلـغ سـ

ني إ عشـر فـإن كـان املخطـوف أنثـى فتكـون  فسه أو بواسـطة غـري يعاقـب بالسـجن مـن ثـالث سـ ة كاملة ب عشرة س
كــم علــى . العقوبــة آشــغال الشــاقة املؤقتــة ايــة خطــف آنثــى بآشــغال الشــاقة املؤبــدة إذا  فاعــل الومــع ذلــك  ج

 .127اقرتنت هبا جرمية مواقعه املخطوفة
ــه فــإذا كانــت املخطوفــة أنثــى فقــد و  مث شــدد العقوبــة مــرة أخــرى إذا . شــدد العقوبــة إ آشــغال الشــاقة املؤقتــةم

ايــة مواقعتهــا إ عقوبــة آشــغال الشــاقة املؤبــ طــف لألنثــى  ايــة ا ص واضــحة اقرتنــت ج دة وعلــة التجــرمي  هــذا الــ
رميــة  ـا ســن اجملـ عليــه الـ تقــل عـن ســن الرشـد فيكفــي الكـذب اجملــرد علـى اجملــ عليـه  هــذ ا وهـي اســتغالل ا
رميــة لديــه خطــورة إجراميــة ٓنــه  دون اســتخدام طــرق احتياليــة لكــي يتحقــق الــركن املــادي فيهــا واملــتهم  مثــل هــذ ا

ايستغل سـذاجة  ياة لكشف هذا الكذب الذي يصدر من ا  .128الطفل وقلة خرباته  ا

  الدعوى العمومية و الدعوى المدنية .ب

حة فضال عن الدعوى العمومية ال ت ق  يرتتب عن هاته آخرية دعوى مدنية، ،ختطافاالشأ عن ج
ق  طلب ،االعتداء على حريته الذي تعرض إمن خالهلا، و للضحية اجمل عليه  آضرار ال عن تعويض ال ا

 . من جراء جرمية االختطافقت 
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ظام العامالصلحة هتدف لتحقيق املدعوى  الدعوى العمومية هيومبا أن    هتدفاملدنية  الدعوى فإن ،عامة وهي من ال
 .لذلك وجد ما يعرف بالدعوى املدنية التبعية.مصلحة خاصة وشخصية للضحية لتحقيق

ا الدعوى املدنية التبعية  جرمية  كونوكيف ت ،ما املقصود بالدعوى العمومية ،التا التساؤل طرح، يومن ه
ف؟ القاصر اختطاف  دون استعمال الع

 العمومية الدعوى .1

شأ للمجتمع  رمية هي حق ي  ،هذا آخري من ضرر عام هنتيجة ما سبب املطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب ا
وب عن  يابة العامةوي   .لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية اجملتمع ال
ه  يابةفوم العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب  الدعوى العمومية هي تلك الوسيلة القانونية ال متلكها ال

ائي رمية أمام القضاء ا  . ا
يابة العامة زائري، ا جراءاتاإل انونمن ق 46وهذا ما أكدته املادة  ،فآصل أهنا متارس من طرف ال زائية ا

طبق على نص املادة ما وهذا  ، فالآقرة الف 249ي رك الدعوى العمومية أو ترفع إال ضد الشخص مرتكب  و
رمية  .أو شريكا  ارتكاهبا سواء كان فاعال أصليا ،ا

زائري، يابة العامة ،العقوباتمن قانون  الثانية ةفقر ال 326نص املادة   ولكن املشرع ا   أورد على حرية ال
رمية ،129اريك الدعوى العمومية قيد  .تقدمي شكوى من اجمل عليه وأوجب بشأهنا ،اعتبارا لطبيعة ا

سبةءأمر مالترك و  ريك الدعوى العمومية بال بتحريك الدعوى أن يطالب  ر نفسه و ضر الطرف امل هلا إ مة 
ها العمومية ازل ع  .أو أن يت

 الدعوى المدنية .2

االختصاص فيها  باعتبارها دعوى مدنية يؤول ر،كانت القاعدة العامة أن دعوى املطالبة بالتعويض عن الضر  إذا
ظر كوهنا ،أصال إ احملاكم املدنية رمية يالضرر فيها  فإن ،ناشئة عن جرمية وبال طأ ذاهتا، ستمد وجود من ا ومن ا

زائي يار ، حق املدعي املد أيضا يكون منف ،ا زائي رفع دعوا أمام القضاء املد أو أمام بنيا  . القضاء ا
زائي وإذا سلك الطريق  تابعة للدعوى العمومية، فإن الدعوى املدنية تكون ،فإذا سلك املّدعي املد الطريق ا

كم فيها يتوقف على نتيجة زائي املد فإن ا كم ا ركت الدعوى العموميةإ، ا رمية   وإن حق املتضرر من .ذا  ا
زائي نصت عليه املادتني يار بني الطريق املد أو ا زائية من قانون 4 و 3 ا زائري، اإلجراءات ا فقد نصت  ا

ه   3املادة هة الق وز: "على أنهم  ،ضائية نفسهامباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العمومية  وقت واحد أمام ا
وي املعترب  سبة للدولة  والمسؤ وتكون مقبولة أيا كان الشخص املد أو املع ال بال مدنيا عن الضرر، وكذلك ا
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 حالة ما إذا كانت غاية دعوى املسؤولية  ،الطابع اإلداري والوالية والبلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات
 تقبل دعوى املسؤولية املدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو ،سببته مركبة ترمي إ التعويض عن ضرر

زائية جسمانية أو أدبية ما دامت نامجة عن الوقائع موضوع الدعوى  130."ا
زائية  4 املادة أما فصلة عن الدعوى  وز أيضا: "على أنهنصت من قانون اإلجراءات ا مباشرة الدعوى م

ني الفصل هنائيا  الدعوى  ترجئ احملكمة املدنية العمومية، غري أنه يتعني أن كم  تلك الدعوى املرفوعة أمامها  ا
يار بني الطريقتني ،"ترككانت قد ح العمومية إذا اختار املتضرر أوال الطريق  إذا :مايلي ويرتتب على حق املتضرر ا

ه لسلك الطريق ،املد زائي فإنه ال يسوغ له الرجوع ع اإلجراءات  من قانون 5 وهو ما أشارت إليه املادة ،ا
زائية   .131ا
زائي  أما إذا ظر املسائل املدنية املتعلقة بالتعويض عن اختار املتضرر الطريق ا تص ب ائيا  الذي يعترب قضاء استث

حة اختطاف، ويتم التعويض عن الضررمهما كان نوعه ماديا أو جثماني وياآضرار الالحقة من جراء ج  132.ا أو مع
صها على أنه من قانون  247 ما أشارت إليه املادة وهو ،سلوك الطريق املدوز له و زائية ب إذا : "اإلجراءات ا

ول دون مباشرة الدعوى أمام احملكمة  ."القضائية املختصة ترك املد إدعاء ال 
دد مصري  املدنية املرفوعة بالتبعية أمام القضاء  الدعوىإن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي ال 

زائي ها مبع أنه إذا تبني للمحكمة أن ،ا أو  ،الواقعة املرفوعة بشأهنا الدعوى ال تشكل جرمية وقضت برباءة املتهم م
ها ،تبني هلا عدم توفر أية أدلة ضد املتهم إذا ظر الدعوى امل فإهنا تقرر عدم اختصاصها ،فقضت برباءته م دنية ب

ئذ إ القضاء املد تطبيقا للقواعد صوص عليها  املادة ويعود االختصاص حي من القانون املد  124 العامة امل
اء إال .للفصل  طلب التعويض االت التالية وز للمحكمة ،أنه استث زائية الفصل  الدعوى املدنية  ا  :ا

كم  الدعوى املدنية بالتع وز ا زائية برباءة املتهم ويض املدأنه  ه من العقاب ئأو إعفا رغم قضاء احملكمة ا
ائية لعذر معفي من العقاب ق املدعي املد ناشئا عن ،أو مانع من املسؤولية ا خطأ املتهم  م كان الضرر الذي 

زائيةمن  316 من املادة 2 ، وهو ما أشارت إليه الفقرةهتاماالالذي يستخلص من وقائع   وإن. قانون اإلجراءات ا

كم ع القضاء  الدعوى املدنية هو ا كم بالرباءة على املتهم الذي ال مي معفي من  الصادر مبربر قيام عذر كان ا
ائية زائية ول مجيع ،العقاب أو مانع من املسؤولية ا كمة ، جهات القضاء ا ايات أو  كمة ا سواء كانت 

ح أو املخال  . الدعوى املدنية فات بالفصلا
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زائية 50املادة  131 صم الذي يباشر دعوا أمام احملكمة" :من قانون اإلجراءات ا وز ذلك، إذا  املدنية املختصة أن يرفعها  ال يسوغ ا زائية، إال أنه  أمام احملكمة ا
يابة العامة قد رفعت  ". املوضوع الدعوى العمومية قبل أن يصدر من احملكمة املدنية حكم كانت ال
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ص الفقرة زائية على أنه 4 من املادة 1 ت فصلة : "من قانون اإلجراءات ا وز أيضا مباشرة الدعوى املدنية م
 ". عن الدعوى العمومية

وزأويع هذا  رمية رفع دعوى أمام احملكمة املدنية بطريقة أصلية بتعويض الضرر الذي نه  قه  للمتضرر من ا
رمية  زائي لسلك،من ا وز له ترك الدعوى املدنية املرفوعة أمام القضاء ا ، على أن الدعوى  كما  الطريق املد

زائيأمام بالدعوى العمومية املقامة  املدنية املرفوعة أمام القضاء املد تتأثر دائما فإذا كانت احملكمة  .القضاء ا
زائية قد فصلت  ائز لقوة الشيءالدعوى العموم ا زائية ا املقضي فيه  ية قبل الدعوى املدنية، فإن قرار احملكمة ا

زائية املرفوعة أمامها ،لدعوى املدنيةلفصل  ايكون ملزما ل ، فال ميكن ذلك الدعوى املدنية وإذا كانت احملكمة ا
زائية ويشرتط  من قانون 4 ادةالثانية من امل وهو ما أشارت إليه الفقرة ،الفصل  الدعوى العمومية لغاية اإلجراءات ا

 :التالية إلرجاء الفصل  الدعوى املدنية الشروط
 ؛مة نفسهاعمومية ناشئتني عن الواقعة اجملر ب أن تكون الدعوى املدنية والدعوى ال -  
يابة العامة قد -   مستوى التحقيق أو حركت الدعوى العمومية سواء كانت الدعوى العمومية على  ب أن تكون ال

ب على احملكمة املدنية  أما ،احملاكمة رك فال   ؛ف السري فيهاتوقأن إذا كانت الدعوى العمومية مل 
زائية  الدعوى  أن توقف السري  الدعوى املدنية -   ب أن يستمر إ غاية الفصل هنائيا من قبل احملكمة ا

  ن؛انقضاء طرق الطع العمومية أو
 .أو بات  موضوع الدعوى العمومية يكون قد صدر حكم هنائيأال  -  

قضي هبا عن أما ازل و الدعوى آسباب ال ت  .التقادم املدنية التبعية هي الت

ازل. 1-1  الت

 :نوعان وهو
ازل ازل عن دعوا وز للمتضرر من :الصريح الت رمية أن يت  أي مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات  ا

صومة املدنية س حيث يعرب صراحة عن إرادته  التخلي عن مجيع إجراءات ،املقضي فيه الشيء حائز لقوة واء  ا
ازل صاريف القضائية السابقة عن هذاامل كما يلزم بدفع .و شفوياأكتابيا  ازل ،الت عن الدعوى املدنية  وال يكون للت

ظر والفصل  هذ الدعوى زائيةا تستمر احملكمة يث ،ي تأثري على الدعوى العموميةأ  . ال
ازل الضم اولت املادة: يالت ازل 246 لقد ت وع من الت زائية هذا ال :  حالتني الذي يكون ، و قانون اإلجراءات ا

الة - دما يتخلف املدعي ا اميه عن حضور آو ع لسة رغم التكليف املد و ضور ا  ؛با
الة الثانية  - ضرا دما  لسة وال يبدي املدعي ع  .طلباته املد ا
 



 التق ادم. 2

رمية من يوم وقوع تسب عادة مضي مدة حددها املشرع يقصد به سبة للدعوى العمومية، ا الدعوى أما  بال
ة 00أي أن املدة هي حكام القانون املد ٓاملدنية تتقادم طبقا  .س

احملكمة  املدنية أمام وز رفع الدعوىوال  133
 .2006/12/20املؤرخ  22-06 رقم القانون 2 فقرة 10 املادة الدعوى العمومية جل تقادمأبعد انقضاء  زائيةا

حة تتقادم فيها الدعوى العمومية مبرور  رمية تأخذ وصف ا وات كاملة ويتبع  ذلك  52وما دام هذ ا س
صوص عليها  املادة  زائية،  56آحكام امل  ٓن من بني شروط قبول الدعوى املدنية أماممن قانون اإلجراءات ا

ائي أن تكون القضاء  .قائمة العمومية الدعوى ا

 الجزاءات المقررة لها: ثانيا

ا وفق املادة  حة يتمثل  معاقبة ا زائري هلذ ا زاء الذي رتبه املشرع ا  من قانون العقوبات 249إن ا
ة 09قاصر مل يكمل  أبعدخطف أو  فكل من وات وبغرامة من  ، يعاقبس ة إ مخس س بس من س  45.555با

درس ذلك ضمن مايلي 055.555 دج إ  :دج وس

 في الظروف العادية. أ

  العقوبة المقررة للشخص الطبيعي  .أ-أ

ـا آصـلية  جرميـة املـادة  وات والغرامـة مـن  67عقوبة ا ة إ مخـس سـ ـبس مـن سـ 7هـي ا إ  0
 .دج 0

ا وال على شريكه اطفها وثبت زواجهما قضاء، فال عقوبة على ا   134.فإذا تزوجت القاصرة املخطوفة 
ح ٓهنـــا مـــنجوازيـــة فيهـــا أمـــا العقوبـــات التكميليـــة  ـــ إضـــافية أو ثانويـــة تابعـــة للعقوبـــة  عقوبـــات ذ آخـــريةوهـــ ،ا

فـردة  كـم هبـا م وز ا فيمـا عـدا  ،مـن قـانون العقوبـات 2الفقـرة الثالثـة مـن املـادة  كمـا نصـت علـى ذلـك،آصلية ال 
االت ال يقررها  .القانون صراحة ا
 :من قانون العقوبات 6ادة وقد حددهتا امل

جر القانو -      ؛ا
ية واملدنية العائلية -   قوق الوط رمان من ممارسة ا  ؛ا
ع -   ها ديد اإلقامة أو امل  ؛م
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زائري، مرجع سابق،ص عبد اهلل أوهايبية،شرح قانون اإلجراءات   زائية ا  .096.ا

134
ادية عشر، مرجع سابق،ص   اص،الطبعة ا زائي ا  .455أحسن بوسقيعة، الوجيز  القانون ا



زئية لألموال -    ؛املصادرة ا
ة أو نشاط -   ع املؤقت من ممارسة مه   ؛امل
 ؛إغالق املؤسسة -  
 ؛العموميةاإلقصاء من الصفقات  -  
ظر من إصدار الشيكات و -    ؛استعمال بطاقات دفع أو/ ا

ع من استصدار رخصة جديدة -     ؛تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع امل
 ؛سحب جواز سفر -  
 .نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة -  

وي  .ب-أ  العقوبة المقررة للشخص المع

ويالعقوبة األصلية للشخص    المع

حة وي  ا زائري مسؤولية الشخص املع رمية . كما سبق وذكرنا، أقام املشرع ا ه تقرير عقوبة له إذا ارتكبت ا وم
سابه وهذا ما نصت عليه  :135حا مكرر ففي مواد 09املادة  من طرف أحد أجهزته أو 

د آقصى للغرامة 0مرة إ  0الغرامة ال تساوي من  -    املقررة للشخص الطبيعي  القانون الذي مرات ا
رمية  .يعاقب على ا

ح فقد أشارت املادة  -   ص املشرع على الغرامة املقررة للشخص الطبيعي  ا املضافة  4مكرر  09أما إذا مل ي
د آقصى للغرامة احملتسب  :الغرامة واملتمثلة  إ كيفية تقدير 42-59لقانون با    .دج 055.555: بـا

 ة التكميليةالعقوب

وي  يعاقب بعقوبة ذلك كون يو  ،مكرر السالفة الذكر 09حددهتا املادة بالعقوبات التكميلية ال الشخص املع
 :أو أكثر وهي واحدة

وي؛ -    حل الشخص املع
وات؛ 0ال تتجاوز  غلق املؤسسة أو أحد فروعها ملدة -    س
وات 0ال تتجاوز اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة  -    ؛س
ية أو اجتماعية هنائيا أو ملدة ال -   ع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مه وات؛ 0تتجاوز  امل  س
ها؛ -   رمية أو نتج ع  مصادرة الشيء الذي أستعمل  ا
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زائري املتضمن قانون العقوبات 99/009آمر  مكرر من 09املادة     .42-59عدل بالقانون امل ا



 تعليق حكم اإلدانة؛ نشر أو -  
راسة القضائية ملدة ال تتجاوز  -   ت ا وات 0الوضع   .س

 اقتران الجريمة بظروف التخفيف  .ب

 الظروف المخففة    .أ-ب

ه  492حددت املادة قد و  انون عقوبات،ق 02الظروف املخففة عرفتها املادة  ويبقى اعتبارها  ،لذلك جدوالم
وز أن يطالب ،حقا للمتهم تموكوال للقاضي وليس على القاضي إذا أفاد املتهم به،يقتصر  ، كما أنبإفادته هبا فال 

وز  ،ال إلغائهافقط فيف العقوبة  ففا فيحكم بالرباءة أن لهإذ ال   .يقدر ظرفا 

 إعف اء من العقوبة. ب-ب
ص املادة يقصد  صوص واملعاقب عليها ب حة امل الفقرة الثانية من قانون العقوبات  249باإلعفاء  هذ ا
زائري،  ني صدور حكم يبطل الزواجا بتاريخ  202604 القرار رقم  وهذا ما جاء ،انتفاء العقوبة 

ح واملخالفات -الصادر عن احملكمة العليا 49/52/4559 زائر -غرفة ا  .136ا
حة ف ج ة عشر من عمرها بغري ع ص املادة  -إبعاد قاصر مل تكمل الثام صوص واملعاقب عليه ب الفعل امل

 .من قانون العقوبـات 249
الفة :جاء  حيثياته مايلي طأ  تطبيقه عن الوجـه الثا املثار واملأخوذ من   :القانون أو ا

ن هذا الزواج مل يبطل أو  ،نه تزوج بالضحية قبل احملاكمةأ بدعوى أن قضاة املوضوع حاكموا الطاعن وأدانو رغم
الفني بذلك  54/249احملاكمـة طبقا للمادة  رغم عدم توافر شروط  القانون ويستحق من قانون العقوبات 

قض والبطالن  .قرارهم ال
 :عـن الوجهني معـا

ماية  ةعشر  ةقانون العقوبات مكن القاصر الذي مل يبلغ الثام من 249حيث أن املشرع  املادة  -   من عمر 
ها محاية سلطة آبوين على أفراد عائالهتما الذين يدخلون  ذلك نظرا لعدة ،خاصة  .فالص معايري من بي

ماية العائلة والقصر، مكن املشرع هحيث أن -   للذي قام بفعل خطف قاصرة وتزوج هبا  و نفس املفهوم املتعلق 
ما مل تكن شكوى أو بطالن ذلك العقد من طرف من له مصلحة   من اإلعفاء من املتابعة القضائية أو احملاكمة،

 .ذلك
ال ثبت من  نه بالرجوعأوحيث  -   كم املؤيد أن قضاة املوضوع قاموا بإدانةإ قضية ا تقد وا الطاعن  القرار امل

ازل الطرف املد املتمثل  تهم لوقائع الزواج و ت اكمته رغم معاي لسـة و  .آبوين  ا
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الفا لروح نص القانون -    .إ نقض وإبطال القـرار مما يؤدي ،وحيث أن قرارهم هذا يعد 
احملكمة العليا جعلت موضوع احملاكمة بدون أساس قانو   مت الفصل فيها منية القطة القانونوحيث أن هذ ال -  

 .على الدرجتني
كم أول درجة، يكون بدون إحالة وفقا للمادة  حيث أنه مل -   قض الذي ميتد  من  042/4يبق ما يفصل فيه فال

زائية قض وإبطال القرار املطعون فيه وكذا العليا بقبول  احملكمة تقضي، قانون اإلجراءات ا الطعن شكال وموضوعـا وب
كم الصـاد كمـة ر  04/54/4555ر بتاريخ ا  .س الوادي وبدون إحالةأمن 

حة الخطف  عقوبة:ج   الشروع في ج

ا أن سبق  اول فيذ لغة، و  تعريف الشروعت إرادة عدم إمتام الـركن املـادي للجرميـة لظـرف خـارج عـن بأنه البدء  الت
ـ احيــة القانونيـة ا ا ادا إ نـص املــادة و  ،مـن ال زائـري  6اســت ال يعاقـب عليــه   فالشــروعمـن قـانون العقوبــات  ا

ص خاص ح إال ب  .137ا
ـه ،قـانون العقوبـات 67نص املشرع على الشروع  املـادة وقد  حـة خطـف طفـل  وم بـدون "يعـد شـارعا  ج

ف أو هتديد أو غش طفـهمن كل  ،"ع ـد أول الشـارع متهيـدا  تظـر ع دع طفال بأن يـذكر لـه أن والـد ي  ،اول أن 
ـا ويتـذكر أن والـد مســافرولكـن الطفـل يـتفطن إ حي إ بلـدة بعيـدة وسـيأيت بعـد ثالثـة أيـام فيصـرخ ويتجمــع  لـة ا

ا اس فيقبض على ا  .ال
اول خطف أنثى  حة خطف، من  اة وتصرخ الفتاة فيتجمع وكذلك يعد شارعا  ارتكاب ج هو وغري من ا

ت ال خطفت طقة ورواد املقهى اجملاور إلنقاذ الب طفتفال ي ،أها امل  .أتى للجا مراد من سلوك ا
الة آو ـا ولـذلك  ،ففي ا د حالة شروع  جرمية خاب أثرها لعدم كفاية الطـرق االحتيالية ال أتى هبـا ا

اساكتشفها اجمل دة ال  . عليه وطلب 
الــة الثانيــة حــة خطــف أنثــى أوقــف أثرهــا ،أمــا  ا لغــري إلنقــاذ الفتــاة بســبب تــدخل ا 138ــد حالــة شــروع  ج

طفاملخطوفة ولو   . ال تدخلهم لتمت جرمية ا
رميـــة،  ، هــو أمـــر  يرجــع ٓســـبابإن تقــدير آســباب الـــ مــن أجلهـــا مل تــتم ا ـــا إراديــة أو خارجـــة عــن إرادة ا

قض كمة ال  .139متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي املوضوع بغري رقابة عليه من 
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قحة  ضوء القانون   ادية عشرمعدلة وم زائي العام،الطبعة ا زائر،4556-54-40أحسن بوسقيعة،الوجيز  القانون ا  .045،ص4504،دار هومة ا
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ائبة هي ال يقوم فيها الفا   رمية ا تيجة ا دث ال فيذ كل آفعال املادية ال  رمية املستحيلة وإن قام  الفاعل بت تيجة أما ا دث ال شاط كامال ولكن ال  عل بال
رمية مستحيلة  .لكون ا

 
ائي موعة القواعد القانونية، 139  .99ص  22ق  02اجملموعة الرمسية س  42/4/0604نقض ج



رميـة مل تـتم  رميـة، وقـول احملكمـة بـأن ا عـت إمتـام ا كـم باإلدانـة  الشـروع بيـان الظـروف الـ م وال يتحتم  ا
قض لظروف خارجة عـن إرادة املـتهم هـو فصـل   كمـة الـ مسـألة موضـوعية تفصـل فيهـا هنائيـا، هـذا مـا ذهبـت إليـه 

 .املصرية
رميــة مســتحيلة إال إذا مل يكــن   رميــة املســتحيلة، ٓنــه ال تعتــرب ا طــف علــى صــورة ا وال ميكــن أن تقــع جرميــة ا

ة بــاملرة ل ققهــا مطلقــا، كــأن تكــون الوســيلة الــ اســتخدمت  ارتكاهبــا غــري صــا تحقيــق الغــرض املقصــود اإلمكــان 
، فـإن  ـا رميـة مل تتحقـق بسـبب ظـرف خـارج عـن إرادة ا ها، أما إذا كانت الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكـن ا م

طبق على املادة  زائري 6ما اقرتفه يعد شروعا ي  . 140من قانون العقوبات ا
رميــة نتي رميــة أمــر يــؤدي إ عــدم متــام فعــل ا جــة إليقــاف أثرهــا أو خيبــة أثرهــا وهــي بــذلك ملــا كــان الشــروع  ا

اصـر السـلوك املكونـة  فيـذ ع ـا مـن ورائهـا إ ت تيجة الـ رمـى ا تشكل جرمية غري كاملة آركان مؤداها عدم متام ال
ص املادة  رمية، فإن العقوبة املقررة للجا طبقا ل ر : قانون عقوبات 67للركن املادي هلذ ا ميـة هي نفسها عقوبـة ا

وات وبغرامة من  ة إ مخــس س بس من س 7التامة املتمثلة  ا  .دج 0إ  0
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  جرائم اختطاف الق اصر المرتبطة بجرائم أخرى:المبحث الثاني
رميـــة االختطــاف، ـــرائم الــ تشـــتبه  ـــرائم قـــد  ســوف نـــدرس  هــذا املبحـــث الـــبعض مــن ا والســـيما أن هــذ ا

ة  زائــري، وكــذلك  تعــديل ســ زائــري  قــانون العقوبــات ا زائــر  7أوردهـا املشــرع ا ، وذلــك نتيجــة انضــمام ا
هــا اتفاقيــة حقــوق الط تلــف الصــكوك املتعلقــة بالطفــل، مــن بي فــل والربوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا بشــأن بيــع  إ 

رميـة االختطـاف عـن غريهـا 141واستغالل آطفال  البغاء و  املواد اإلباحية،  لص إ متييـز واضـح  وذلك لكي 
تـائج رائم قد تشرتك  بعض آفعال والصفات، كما قد تتشابه  بعـض ال رائم املشاهبة، ذلك أن كثريا من ا  من ا

تلف قليال أو كثريا  . أو تتماثل، ومن مث فإهنا قد تتفق أو تتقارب  أنواع العقوبات ال تقرر هلا، وقد 
ـق العـام، واملسـاس بـأمن الفـرد مـن أخطــر  تلـف عـن االعتـداء علـى ا ـاص جرميـة، لكـن  ـق ا فاالعتـداء علـى ا

ه وال شك ليس كاملساس بأمن اجملتمع رائم، لك  .ا
رميـة تـؤثر وال شـك  حكمهـا وعقوبتهـا، إضـافة إ اعتبـار مهـم وهـو الباعــث كمـا أن ال وسـيلة املسـتخدمة  ا

ال والقرائن فهي أيضا تغري من الوصف أو من العقوبة  .والدافع للفعل، ونية الفاعل إذا أيدها ظاهر ا
رائم املرتبطـة  ا  هذا املبحث سوف تقتصر على معرفة ا رميـة االختطـاف، طبعـا باسـتعمال لذلك، فإن دراست

رائم قـد تكـون هـي هـدف الفاعـل مـن  ف والغش، وال متثل  حد ذاهتا جرائم مستقلة عن االختطاف، وهذ ا الع
ــا هــو مــن يرتكــب هــذ  وراء ارتكــاب جرميــة االختطــاف، كمــا أهنــا قــد تكــون مصــاحبة أو الحقــة هلــا، وقــد يكــون ا

رمية االخت رمية املرتبطة  ـائي أو مسـاعدا لـها رميـة 142طاف أو يكون من يشرتك معه  اشـرتاك ج ، أمـا إذا ارتكـب ا
ــا  رميــة، فإن ــائي أو ال يكــون مســاعدا لــه أو ال يعلــم بظــروف ا ــاطف  اتفــاق ج مــن شــخص آخــر ال يشــرتك مــع ا

رمية االختطاف رائــم امل. نكون أمام جرائم أخرى ال ترتبط  رميـة االختطـاف كـال وعليه، فسوف ندرس أهـم ا رتبطـة 
 :على حدى كالتا
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141
و صادقت عليه  1555-50-10دخل حيز التنفي في  ،الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية بشأن بيع آطفال و استغالل  البغاء و  املواد اإلباحية  

زائر في  قم  1551-51-51ال ي  ريد الرس  .00ال
عم، مد زكي أبو عامر 142 شر، القاهرة، 4554، طبعة القسم العام لقانون العقوبات، سليمان عبد امل ديدة لل امعة ا  .90، ص4554، دار ا



 جرائم اختطاف الق اصر المرتبط بالجرائم ضد الحرية: الف رع األول

 جريمة احتجاز األشخاص          : أوال

ــرائم الــ تســتهدف حريــة  ريــة الشخصــية، مــن ا ا جرميــة االحتجــاز، حيــث تقــع باالعتــداء علــى ا اإلنســان لــدي
قل ركة والت دودة، وهي . وهي متس حق اجمل عليه  حرية ا رمية ح لو كان التقييد للحرية ساعات  وتقع هذ ا

رية، ال كفلتها الشرائع  .السماوية والقوانني الوضعية خطرية ٓنه متثل اعتداء على أغلى ما ميلكه اإلنسان وهي ا
ـه أو سـالمته أو حريتـه بقـول اهلل عـز  ولقد حرمت الشريعة اإلسـالمية السـمحة أي مسـاس باإلنسـان، سـواء  أم

ــا بــ آدم: "وجــل طــاب143.. "ولقــد كرم ــه -، ويقــول عمــر بــن ا ــاس وقــد ولــدهتم " -رضــي اهلل ع مــ اســتبعدمت ال
رير اإلنسان من عبودية أخيه اإلنسان، ورسالة اإلسالم  "أمهاهتم أحرارا  .كانت 

ص الدســـتور وقـــانون  زائـــري، وهـــذا بـــ ـــرم  القـــوانني الوضـــعية، الســـيما القـــانون ا واحتجـــاز آشـــخاص عمـــل 
االت ال يأمر هبا القانون كاإليداع  حالة التلـبس أو التحقيـق وعلـى كـل حـال، فهـي حـاالت . العقوبات، إال  ا

ريــة الشـــخصية غاليــة واالعتــداء عليهــا خطــري، ــددة  القــ ــوز التوســع فيهــا، ذلــك أن ا صــر ال  انون علــى ســبيل ا
، وإال فإنه يعترب جرميـة سـواء قـام بـه شـخص عـادي أو موظـف عـام  اءا على مسوغ قانو وز إال ب رم وال  وهو فعل 

 .144أو أحد موظفي إدارة السجون

رمية  رمية االختطاف ثانياوسوف نبني ماهية هذ ا   .وأركاهنا أوال مث نبني ارتباط جرمية احتجاز آشخاص 

  أركان الجريمة  .أ

يــة،  يــة مع قــل أو التجــول ملــدة زم عــه مــن الت ريــة أو تقييــدها، وهــو شــل حركــة اجملــ عليــه وم جــز هــو ســلب ا ا
ة الواحدة أو القرية الواحدة، سواء كان هذا االحتجاز  مكان خاص معد لذلك أو  أي مكان، مادام  داخل املدي

ريةالضحية صار غري قادر على مغادرة هذا املكان والتحـرك و   . االنتقال 
 

ركـة عـه مـن ا بـال أو غريهـا مبـا مي وافـذ أو بـربط وتقييـد اجملـ عليـه با ،  145واالحتجاز يكون بإغالق آبـواب وال
عـــه مـــن التحـــرك   ـــا بتهديـــد اجملـــ عليـــه، ممـــا يـــؤدي إ م كمـــا يكـــون االحتجـــاز عـــن طريـــق التهديـــد، حيـــث يقـــوم ا

                                                             
 .من سورة اإلسراء 65اآلية  143
زائية 042واملادة  ،من قانون العقوبات 464-460املواد  144  .وما بعدها من قانون اإلجراءات ا
م،  145 اص،العقوبات الجزائريشرح قانون مد صبحي   .025ص  ،مرجع سابق ، القسم ا



ـرائم  واالنتـقال، ويصح أن يكون االحتجاز قـل، وهـذ مـن ا زل، مكتب أو أي وسيلة من وسـائل ال  أي مكان، م
د إطالق سراحه. املستمرة تهي ع اء خطفه، وت ظة متر على اجمل عليه أث رمية متوفرة  كل   .146وتعترب ا

رمية أ ن يكون اإلنسـان وال يهم إن كان الشخص بالغا أم ال، عاقال أم ال، ذكرا كان أم أنثى، ويشرتط  هذ ا
رميـة االحتجـاز وهــو جثـة هامـدة، وإن كانـت متثـل جرميـة أخــرى، وهـي اعتـداء علـى جثـة ميـت كمــا . حيـا، فـال معـ 

تجــزا حــ  قــل، فــإذا جلــس مبكــان مــا مبحــض إرادتــه ال يعــد  ركــة والت يشــرتط أن يكــون الشــخص احملتجــز راغبــا  ا
ع من ذلك إما بواس طة التهديد أو القوة املادية،كإمسـاكه أو ربطـه وتقييـد وإغـالق آبـواب يرغب أو يريد التحرك ومي

روج عه من ا وافذ عليه وم اة عاديون أو أفراد السـلطة العامـة كـأعوان السـجون . وال رمية ج وال يهم إن ارتكب هذ ا
تصة أو خارج املدة املقررة له د حجز شخص دون أمر من جهة   .ع

رمية ،كغريها  قـل دون وهذ ا ع الضحية مـن الت ان، الركن املادي وهو الفعل اإلجرامي، وهو م رائم هلا رك من ا
قـــق االحتجـــاز ولــــو لســـاعة واحـــدة، تيجـــة، وهــــي  ، وال والعالقـــة الســــببية بـــني فعـــل االحتجــــاز  147أي مســـوغ قـــانو

تيجـة ــرائم العمديـة الــ . وال رميـة مــن ا ــوي إذ أن هــذ ا ــد كــذلك الـركن املع تيجــة، و يفــرتض فيهـا قصــد إحــداث ال
تيجة ـا مسـلوبة، فـال تقـوم . وهي احتجاز آشخاص، أي بتوافر العلم واإلرادة ونية إحداث ال أما إذا كانت إرادة ا

تيجـة ،كمـن يغلـق  هت إرادة الفاعل دون قصـد إحـداث ال ـوي، أو إذا ا رمية كما  حالة اإلكرا املادي واملع هذ ا
 .خص وال يعلم أنه موجود بداخلهبابا على ش

 نتائج ارتباطها بجرائم االختطاف  . ب

ـا               رميـة االختطـاف، ذلـك أن ا رائم ارتباطـا  نالحظ أن جرمية احتجاز آشخاص هي أكثر ا
رمية البد وأن يكون قد قام باحتجاز املخطوف  وتقييد حريتـه، ومبـا جرمية االختطاف مهما كان دافعه على ارتكاب ا

طف، الذي هو أخذ أو انتزاع املخطوف من مكانه أو نقله إ مكان آخر، يتضمن احتجازا للشخص   .أن فعل ا
تيجـــة  جـــرائم االختطـــاف، كـــون  عـــه مـــن التحـــرك، وهـــي تعـــد صـــورة مـــن صـــور ال ريتـــه وم املخطـــوف وتقييـــدا 

ا  جرمية االختطاف  م ـه احتجـاز الشـخص ونقلـه إ مكـان السلوك الذي يقوم به ا ـتج ع واجهة اجمل عليـه ي
 . 148آخر

ـا  ها هو اغتصاب املخطوف سواء كـان ذكـرا أو أنثـى، فـإن ا ا م و جرمية االختطاف ال يكون هدف ا
فذ جرمية االغتصاب، عه من التحرك و  149ال يستطيع أن ي جز اجمل عليه وقيد حريته وم املغادرة، ما مل يكن قد قام 

                                                             

امس،  146 زء ا ائية، ا دي عبد املالك، املوسوعة ا شر، ج ة ال  .906ص بدون دار نشر، بدون س
اص، مأمحد فتحي سرور،  147  .65رجع سابق، صالوسيط  قانون العقوبات، القسم ا

م  0 ي عليه وأثر على، مد صبحي  ائية رضاء المج زائر،0692، طبعة المسؤولية الج امعية ا  .020ص .0692، ديوان املطبوعات ا
سية من طرف الشرطة القضائيةشحط عبد القادر،  149 يات الحديثة لسماع تصريحات األطفال القصر ضحايا االعتداءات الج صادر  اجمللة موضوع ، التق

زائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسي زءا  .90، ص4550، 54، العدد رقم24ة، ا



ه أو حقدا عليه،  ا هو إيذاء اجمل عليه، وهذا انتقاما م ويصح ذلك أيضا  جرمية االختطاف ال يكون هدف ا
ــا هــو قتــل املخطــوف، وهــو آمــر كــذلك  جرميــة االختطــاف الــ يكــون هــدف  -وهــو أيضــا ملــا يكــون هــدف ا

هــا االبتــزاز للحصــول علــى أمــوال عائلــة اجملــ ـا م زائــر، خاصــة  اآلونــة  - عليـها ــرائم آكثــر شــيوعا  ا وهــي ا
عـه مـن التحـرك والضـغط علـى أسـرته لـدفع الفــدية، وهـو مـا حـدث  واليـة  جز املخطوف وم آخرية، ويكون ذلك 

زائر العاصمة صوص و واليات أخرى بومرداس، الوادي وا  .تيزي وزو على وجه ا
رائم ال ت طـف سـياح، دبلوماسـيني ومسـتثمرين وتقييـد حـريتهم فتخذ صورا سياسية، أما  ا ـاة  يقـوم فيهـا ا

ــة قــد تكــون  صــورة  ــافع معي عهم مــن التحــرك ومغــادرة مكــاهنم، وهــذا للضــغط علــى الســلطات العامــة لتحقيــق م ومــ
اء يــة علــى ذ. مبـالغ ماليــة فديــة، أو املطالبــة لإلفــراج عــن بعــض الســج لــك خطــف اإلرهــابيني  العــراق ومـن آمثلــة ا

هم، كـــذلك خطــف حركـــة  زائــريني وطلـــب ســحب االعتمــاد الدبلوماســـي  العــراق مقابـــل اإلفــراج عــ للدبلوماســيني ا
اء حركـة طالبـان مقابـل  76طالبان آفغانية لـ  كومة آفغانية لإلفراج عن سـج سائحا كوريا واملطالبة بالضغط على ا

االت  بقاع العاملاإلفراج عن الرهائن، وه  .150اك العديد من هذ ا
رمية االختطاف، بل هي متثل صورة  رائم ارتباطا  و  آخري نالحظ أن جرمية احتجاز آشخاص هي أكثر ا

طف تيجة اإلجرامية لفعل ا  .من صور ال

          جريمة االتجار باألشخاص: ثانيا

بدايات القرن  معتطورا عرفت  قدميةاستفحلت  اجملتمعات، وهي ظاهرة ظاهرة بآشخاص املتاجرة  تعد جرمية
راحي حالـيبوذلك  الواحد والعشرين،  . اعد التطورات ال عرفها اجملال الطيب وا

ماعات احملرتفة هذ العمليات أسلوبا ل ذت بعض ا  151،بآشخاصتاجرة ـسرتزاق من خالل املالحيث ا
رمية استحدثها ا 7فرباير  7املؤرخ   -7لقانون رقم وهذ ا  -الذي يعدل ويتمم آمر  ،7

زائري ار بآشخاص ،الذي يتضمن قانون العقوبات ا  .وهي اال
6فقد جاء  نص املادة  ارا بآشخاص ،5مكرر  6 قيل أو إيواء أو : "أنه يعد ا يد أو نقل أو ت

يد بالقوة أو باستعماهلا أو غري ذلك من أشكال اإلكرا أو االختطاف أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهد
داع أو إساءة استعـمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بأعضاء أو تلقي مـبالغ مالية أو مزايا  االحتيال أو ا

يل موافقة شخص له سل الغري أو سائر بقصد االستغالل ويشمل االستغالل استغالل دعارة طة على شخص آخر ل

                                                             
دما قام أشخاص باحتجاز  150 اء مع ما وقع مع السلطات الروسية ع اطرة بذلك أقدمت السلطات على اقتحشخص  مسرح موسكو و  255أكثر من استث امه 

اصة الروسية املدرسة لتحرير الرهائن و ياة هؤالء ، و  دما اقتحمت القوات ا هم الكثريآمر أيضا ع  .عرضت حياهتم للخطر و قتل م
ة الواحدة والعشرون،  موضوع، تجريم اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهمعبد العزيز عبد اهلادي،  151 قوق، الس لة ا حول اتفاقية حقوق الطفل صادر  

ة 0666العدد آول، مارس   .004-000ص.، ص0662، العدد الثالث، سبتمرب 06، الس



سي أو استغالل الغري  دمة كرها أو االسـرتقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو   التسولأشكال االستغالل ا أو ا
 . 152"االستعباد أو نزع آعضاء

ـاول  ت ار بآشخاص من حيث املفهـوم وآركانجرمية وعليه س  . اال

 أركانهااالتجار باألشخاص و   .أ

رمية، وال يهم إن كان الشخص بالغا أم قاصرا، ذكرا كان أم أنثى، إذ  صرا من هذ ا يشكل االختطاف ع
ان، الركن املادي وهو آفعال  رائم هلا رك رمية كغريها من ا رمية أن يكون اإلنسان حيا، وهذ ا يشرتط  هذ ا

قيل أو إيواء أو : اإلجرامية التالية استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعماهلا أو يد أو نقل أو ت
داع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة  غري ذلك من أشكال اإلكرا أو االختطاف أو االحتيال أو ا

تيجة، والعالقة السببية  ، مث ال قل وغريها دون أي مسوغ قانو ع الضحية من الت بني هذ استضعاف، وكلها هتدف مل
تيجة  . آفعال وال

 
تيجة، وال يكون  ب فيها القصد املتمثل  إحداث ال رائم العمدية،  رمية من ا وي وباعتبار ا أما الركن املع

ا إلحداث نتيجة ٓفعاله ا نية ا  . إال بتوافر العلم واإلرادة، وا
بس من  ار بآشخاص با وات إ  6ويعاقب على اال وات وبالغرامة، أما إذا سهل ارتكاهبا س س

ها أي القصر أو مرضها أو عجزها البد أو الذه م كانت هذ الظروف  ة عن س ا استضعاف الضحية ال
وات إ  ظاهرة معلومة لدى الفاعل، تصبح العقوبة من  ة وغرامة مالية س  . س

 اتجار باألشخاص و ارتباطها بجرائم االختطاف    .ب

ا  االختطاف  رمية االختطاف، ذلك أن ا رائم ارتباطا  ار بآشخاص هي أكثر ا نالحظ أن جرمية اال
ا   طف كما عرف رمية البد أن يكون قد قام باحتجاز املخطوف وتقــييد حريته، وفعل ا مهما كان دافعه إ ارتكاب ا

ار بالشخص املخطوف هو أخذ أو انتزاع املخطوف من مكانه ونقله إ مكان  آخر، هذا الفعل يعترب كذلك ا
ريته ار باملخطوف سواء كان ذكرا أو أنثى ،ويشمل ذلك .وتقييد  ها هو اال ا م دما يكون هدف ا وذلك ع

دمة   سي أو استغالله  التسول أو السخرة أو ا استغالل القاصر  دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل ا
 .153االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد وبيعه كرها أو

                                                             
ار بآشخاص، نص املادة  009-99آمر  الذي يعدل ويتمم 4556فرباير  40خ  املؤر  50 – 56القانون رقم  152 امس مكرر، اال قانون العقوبات القسم ا

 .52مكرر  252
ميد فودة،   153  .26ص، 4552، دار الكتب القانونية، القاهرة، 4552، طبعة داب العامة والعرضالجرائم الماسة باألعبد ا



ها االختطاف، ما مل يكن قام بإبعاد اجمل عليه وقيد  فذ هذ آفعال من بي ا ال يستطيع أن ي وإن كان ا
ا من ورائه عه من التحـرك واملغادرة، ويصح ذلك أيضا  جرمية االختطاف ال يكون هدف ا ا إيذاء حريته وم

 .154اجمل عليه

 الجرائم الواقعة على السالمة الجسدية واالختطاف: الفرع الثاني

ميها القانون ويكفلها الشرع، وجرمية االغتصاب من  قوق املهمة ال  حق اإلنسان  سالمة عرضه من ا
اوله  ت سية، وهذا ما س رائم كوهنا متس بشرف اإلنسان وكرامته وحريته ا صص أبشع ا  نقطتني أساسيتني، إذ 

رمية االختطاف، ٓنه قد يكون  صص الثانية الرتباط جرمية االغتصاب  آو ملاهية جرمية االغتصاب وأركاهنا، و
سي االعتداء هوالدافع من وراء االختطاف  ها  يفرتض أنعملية اختطاف أن كل وهو  155،ا يكون الدافع م

سيا على املخطوف، ويكون آطفال أكثر عرضة له، وهذا ما تؤكد نسبة آطفال املختطفني يوميا   االعتداء ج
زائر حيث يتم الع سيا، يدى علتثور على أغلبهم معــــا  .ن التعرف على الفاعلميك يث ال أو تعرضوا للقتلهم ج

ا عن اوهذ الظاهرة ليست إال مرضا نفس  اصل  يا نا وهذا ما يعرف  اجملتمعات،لكبت االجتماعي ا
سـبالش  .les pédophileي ذوذ ا

  ارتباط جريمة االغتصاب بجرائم االختطاف: أوال  

 ماهية جريمة االغتصاب و أركانها . أ

ه نقول االستعمار الغاصب أي  ، أما امل والقاهرالظـاالغتصاب  اللغة هو كل ما يؤخذ قهرا ظلما وجورا، وم
، سي جرى ارتكابه على شخص الغري ذكرا كان أو أنثى بدون رضا إال أنه  156 القانون فيعد اغتصابا كل إيالج ج

 . بعض القوانني العربية ال تعترب اغتصابا إال ما يقع من رجل على أنثى كالقانون املصري
سه ال يعترب فعل اغتصاب زائري  ،وإتيان رجل آلخر من نفس ج وإمنا يطلق على هذا الفعل الشاذ  القانون ا

سي، وكذلك آمر إذا أتت املرأة امرأة مثلها انوعليه ف. 157بالشذوذ ا رائم هلا رك رمية كغريها من ا ركن  ،هذ ا
ويركن مادي و   .مع
مهما كانت صفتها ح ولو   ها،مواقعة اجمل عليها دون رضااملتمثل  الركن املادي على الفعل املادي  يقومو 

ة معتادة هلا  .158 ما دامت غري راضية كانت هذ آنثى متارس الدعارة وتتخذها مه

                                                             

ائي، مرجع سابق، مرمي بن نوح 154 ائي االسالمي والقانون الدو ا  .65ص، املتاجرة بالرقيق بني الفقه ا
زائر، 0694، طبعة الجرائم األخالقية في قانون العقوبات الجزائريعبد العزيز سعد،  155 شر، ا ية للتوزيع وال  .050، ص0694، الشركة الوط
ة ،، بدون بدون طبعة، بدون دار نشر االعتداء على األشخاص و األموال،جرائم رؤوف عبيد، 156  . 026ص س
م،   157 مد  اص، مد صبحي  زائري، القسم ا  .065مرجع سابق، صشرح قانون العقوبات ا



 
 

ه  فرج آنثىذلك ويتم  اسلي كله أو جزء م وال يهم إن كان قد أشبع شهوته  ،بإيالج الذكر عضو الت
هما .159أم ال باإلنزال تيجة والعالقة السببية بي  .ويتحقق بال

رمية إذا كانت العالقة غري شرعية رمية بني الزوجني ٓنه ولو أتى الزوج زوجته   ،وتتم ا ٓنه ال يتصور أن تقوم ا
هما  .كرها فإن له ذلك ما دامت العالقة الزوجية قائمة بي

ا  رمية إذا بدء ا رمية مث حالت  ويتصور كذلك شروعا  ا فيذ ا ذلك، عن أسباب خارجة عن إرادته ت
رميةو  عته من إمتام ا  .م

رمية،ويالحظ  جرائم أخرى هذا الفعل ب توافر ركن عدم الرضا، فإذا حصل بالرضا ميكن أن يكون  لقيام ا
ويايكون أن يكون ماديا أو  إمااإلكرا  ا تقوم علىوعلى كل حال فإهن .غري االغتصاب ، واملادي هو القوة ال مع

وي هو قبول اجمل عليهإ القضاء وإفشال تؤدي  سي عن طريق التهديد  ااولة اجمل عليه، أما املع االتصال ا
 .وافق على ذلكو أذى جسيم إذا مل تبشر أ

در اإلشارة  أن جرمية االغتصاب  زائري و رائم العمديةأي هتك العرض  القانون ا ال يتطلب  ،من ا
ائي العام، إ ائي فال لقيامها توافر القصد ا ذ ال يتصور حدوث جرمية اغتصاب غري مقصودة، وإذا توافر القصد ا

زائري ف. عربة بالباعث على االغتصاب سبة للمشرع ا لو عامة هذ الفئة من آفعال املخالفة لْداب ال تعتربوبال
ـف متت بدون قوة وبدون  .160استعمال الع

رمي ذلك، ويقصد املشرع بالدرجة آو  ة ومتتد أحيانا إ من  09القاصر الذي مل يتجاوز محاية من  اوز ـس
ة 06غاية سن الرشد  هذ السن إ ياء مع. س  حيث شدد املشرع  عقوبة جرمي االغتصاب والفعل املخل با

دما ترتكب على قاصر مل يتجاوز سن  ف ع صوص واملعاقب عليهما ة، س 09استعمال الع املواد  ومها الفعالن امل
زائري، وهكذا  من قانون العقوبات 226و 229/4و 220/4 اء جرمي هتك العرض والفعل ر العقوبة ج ترفعا

ف ياء مع استعمال الع وات 05إ  0 :السجنمن   املخل با دما ترتكب  45إ  05لتصبح من  ،س ة ع س
ة 09على قاصر مل يتجاوز   .س

 
 

                                                                                                                                                                                                    

زائري 229 املادة 158  .من قانون العقوبات ا
م،  159 مد  زائري، القسم مد صبحي  اص، مرجع سابقشرح قانون العقوبات ا  .252ص ،ا
صور،  160 شر،صشرح قانون العقوبات الجزائريإسحاق إبراهيم م ة ال زائر، بدون س امعية، ا اص، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات ا  .69، القسم ا



  ارتباط االغتصاب بجرائم االختطاف  .ب

رمية االختطاف ارتباطا كبريا، ذلك أن نسبة كبرية من حاالت االختطاف تتم  رمية هي آخرى ترتبط  هذ ا
فيذ جرميته اس لت ا يقوم بذلك إلبعاد الضحية عن أعني ال  .بدافع االغتصاب، وا

رمية االختطاف أو التا له، هو الذي جعل جرمية االغتصاب من  وال شك أن فعل االغتصاب املصاحب 
ته، و  ه وسكي رائم، ٓن تأثريها ال يلحق الضرر باجمل عليه فحسب بل ميتد ليلحق باجملتمع ككل وميس بأم أقبح ا

 .ذلك مساس بطهارة اجملتمع كله
سيا وإنتاج الصورو  ليعة أن شراء آطفال ما هو إال الستغالهلم ج ر  ا آكثر رواجا، إذ يتم استغالل  ميةوهي ا

سية كتلقي املواد سية  ،املصورة آطفال  الدعارة واملتع ا ليعة هبدف تشجيع السياحة ا و إنتاج الصور ا
  .أعضاء العصابات واقتسام آرباح بني

ة ومخسة ة حيث يستغل آطفال مابني الثام وادي   ،عشر س من   أكثر ،دول العاملالليلية  العديد من ال
زل ليلي، ويتم ا ادالاملللعمل   إلناثا إذ تسخر ة بعد اختطافهم،بطرق احتيالي مستغالهلستة آالف م ، تطعم ك

ويل ذلكوبعد  ت هنيتم  الت الدعارة   .لتهديد والقتلضغوط ا إ 

 جريمة اإليذاء الجسدي واالختطاف: ثانيا

رميــة متثــل اعتــداء علــى  مـــيهــذ ا ، وهــو حــق  فســيةحــق اإلنســان  ســالمة جســد ـــدية أو ال ســ . ه الشــريعة ا
ســم مــن داخلــه، كمــن يســقي آخــر مــادة تــؤدي إ آالم داخليــة  جوفــه ســدي ســالمة ا و فقــه . وميــس اإليــذاء ا

فس، ايــة علــى مــادون الــ رميــة با ون أن يــؤدي وهــي كــل أذى يلحــق باإلنســان مــن د 161الشــريعة اإلســالمية تســمى ا
وســـوف . ياتــه، ونالحــظ أنــه تعبــري دقيــق يتســع لكــل أنـــواع االعتــداء واإليــذاء الــ ميكــن تصــورها وال ميكــن تصــورها

رميـة  سـدي  سـدي وأركانـه  نقطـة أو مث ارتبـاط جرميـة اإليـذاء ا رميـة كسـابقاهتا  ماهيـة اإليـذاء ا ندرس هـذ ا
 .االختطاف  نقطة ثانية

 
 
 
 
 
 

                                                             

ائي االسالمي، عبد القادر عودة،  161  .452مرجع سابق، ص التشريع ا



 ماهية جريمة اإليذاء الجسدي و أركانها .أ

جرميـة  اإليـذاء كمـا هـو واضــح مـن امسهـا ، تقـع علــى إنسـان حـي، وال يتصـور وقوعهــا علـى جثـة هامـدة أو علــى 
فـاظ  ـق  ا سد يقـوم مبجموعـة مـن الوظـائف املتكاملـة، فلصـاحبه ا ني  بطن أمه إال إذا ولد حيا، وباعتبار ا ج

سديةعليه بالقدر املتوا ق اإلنسان  السالمة ا  .162فر، وأي اعتداء على ذلك يعترب جرمية ماسة 
تيجـــة  ـــني، آول مـــادي وهـــو الســـلوك اإلجرامـــي يكـــون بفعـــل اإليـــذاء، ويتحقـــق بال رميـــة علـــى رك وتقـــوم هـــذ ا

همــا ــا  مواجهــة اجملــ . والعالقــة الســببية بي عليــه، قــد يكــون تصــرفا وفعــل االعتــداء اإلجرامــي الــذي يصــدر مــن ا
ابيا، أو يكون تصرفا سلبيا  .ا

ــرح، إعطــاء مــواد ضــارة، الضــرب  زائــري ذكــر فعــل االعتــداء  هــذا الصــدد،  الضــرب وا وقــانون العقوبــات ا
رح املفضي للموت، الضرب املؤدي إ عاهـة مسـتدمية وذلـك فـــي املـواد 7-7-7-7-75: وا 8-

7 اك نتيجة على االعتداء وتتخذ عدة صور، والضابط آساسي من قانون العق 7-7 ب أن تكون ه وبات، و
ـب تـوافر العالقـة السـببية بـني فعـل  سدية الـ كـان يتمتـع هبـا اجملـ عليـه، وبـني هـذا وذاك  هو اإلنقاص من القدرة ا

ا وبني آذى الالحق باجمل عليه  .ا
وي وهو قصد إ ب توافر الركن املع تيجـة الـ ترتبـت علـى و حداث آذى بشخص اجمل عليه وتوقـع حـدوث ال

اء، ومــ تــوافر  مــي كــل إنســان دون اســتث فــي ذلــك وقــوع غلــط  شــخص اجملــ عليــه ذلــك أن املشــرع  فعلــه، وال ي
ا  اعتدائه على اجمل علي صريه العلم واإلرادة فال أمهية للباعث الذي دفع ا ائي بع  .163هالقصد ا

  نتائج ارتباطها بجرائم االختطاف .ب

رميـــة االختطـــاف ارتباطـــا شـــديدا، ذلـــك أن معظـــم حـــاالت جـــرائم االختطـــاف  ســـدي  تـــرتبط جرميـــة اإليـــذاء ا
رميـة االختطــاف  سـدي  زائـري يعتــرب ارتبـاط جرميـة اإليــذاء ا عــل املشـرع ا يصـاحبها أو يتلوهـا إيــذاء أو اعتـداء، ممـا 

صـها 7مكـرر فقـرة  776بة يصل إ السجن املؤبد وذلك حسب ما قررته املادة ظرفا مشددا للعقو  ـا : "ب يعاقـب ا
سدي  "بالسجن املؤبد إذا تعرض الشخص املخطوف للتعذيب ا

 
 
 

                                                             

162  ، ائية، علي حسن الشر  . 069مرجع سابق، ص الباعثوأثر  املسؤولية ا
شر، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء على األموالشوقي أبو خطوة، أمحد  163 ة ال شر، بدون س   .060ص . ، بدون دار ال



 جرائم اختطاف الق اصر المرتبط بجرائم ذات دافع مالي  : المطلب الثاني

 االبتزازجرائم االختطاف المرتبطة بجريمة  : الفرع األول

مل جرائم االختطاف اطفون من وراء عملياهتم  إذ  ،إرهابيةو أمادية ذات دوافع  إن صح القول،  يهدف ا
وع من االختطاف  صول من خالل عمليات  ،كسب املالضة كأهداف مادية قيق هذا ال يهدف من ورائها ا

تصة ى أو طرق أخر  ،فديةعلى ال  ظاهرة، وإن كانت ةاجرة بآعضاء البشري املتأكثر بشاعة من خالل شبكات 

طف مع طلب فدي زائري، رغم أهنا تعد تعود ة ا ها اجملتمع ا إ آوضاع املتأزمة ال تعيشها اجملتمعات، ومن بي
.ات اجملتمعـاملتفشيان البطالة  وأ الفقرإ  هانتشار السبب  ايعود قد  ،ظاهرة جديدة عليه

164  
كون ما ي وغالبا. تسليم الضحيةبعدها ليتم  ،فدية من ذويهاطلب ية على اختطاف الضحية و قوم العملوت

رميةالثرية أكثر استهدافا   يعد آطفال من العائالتإذ ة، ملخطوف طفال من عائلة ميسور ا اء رجال   ،هذ ا كأب
اء كذاو  آعمال،  .رالتجا أب

ظمة ا، وإمنا مجاعات مافيتمع ماعمليات فرد أو أفراد من وال تقوم هبذ ال هذا الفعل مصدرا جعلت من  م
 .الرزقه

زائر حول ظاهرة اختطاف آطفال يأجر   مؤمتر صحاجاء حيث  بعد التفاقم الذي عرفته هذ  ، ا
 : ، جاء فيهونة آخريةالظاهرة  آ

زائري أفاد وزير الداخلية  ميع عن العمليات ليست صادرة كأن هذ : نور الدين زرهو"ا ما يضن ا
، بل آمر أخطر من ذلكاملال من  ابتزاز، هبدف حرفنيموعات من امل اية  ،آها ططات معدة بع سبهم هي 

فيذها رتفة ت يات ال توظفها هذ العصابات  آساليب دل هؤالء  قوهلم بآدواتتـويس ،تتو عصابات  والتق
يل م وتعترب هذ .اوعملية االستبدال وغريهطلب الفدية   رق سري باقي العمليةوكذا ط ،ن الشخص املستهدف ال
ريب إرهابعمليات  العمليات ل آزمة و و من قيمه ومبادئه  طاو زائري ـهتدف إ زعزعة اجملتمع ا و سيلة 

 .املالية
اول هذا ماو  ت صر التا ضمنرمية االبتزاز  ه من شرحس  :الع
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ة،  جرائم االعتداء على األشخاص و االموالرؤوف عبيد ،     . 249،ص بدون دار نشر، بدون س

    

 



  جريمة االبتزاز:أوال

ــة   قيــق مصــلحة معي رميــة االختطـاف، وســواء كــان الــدافع مــن ورائهــا  ــرائم املرتبطــة  جرميـة االبتــزاز هــي مــن أهــم ا
قيق مصـلحة شخصـية أو باعـث سياسـي أو  قود أو تسهيالت أو غريها، وأيا كان الدافع من ورائه  صورة مبلغ من ال

رميـة،  إجرامي، فإ ـه سـوف نـدرس هـذ ا ا، وم ـل دراسـت رميـة االختطـاف الـ هـي  هنا تبقى مرتبطة ارتباطـا وثيقـا 
رميـة  رميـة  قطـة الثانيـة مـدى ارتبـاط هـذ ا رمية مع بيـان أركاهنـا، مث نـدرس  ال صص آو ملاهية هذ ا نقطتني، 

ا ل دراست  .االختطاف 

  هاماهية االبتزاز و أركان .أ

ا أخذ عن طريق الغلبة والغصب، وتقع هذ  ا السلب، ويقال ابتز الشيء أي استلبه، ومع االبتزاز  اللغة مع
، ممــا يدفعــه هــذا  ــوف  نفــس الشــخص مــن أجــل اإلضــرار بــه أو بشــخص آخــر يهمــه أمــر رميــة عــن طريــق بعــث ا ا

ا فيذ ما يطلبه ا وف إ ت رمية ال يبتـز هبـا. ا ـدث التهديـد الـذي  وهذ ا ـا اجملـ عليـه يشـرتط  فيهـا، أن  ا
فيذ مراد  مل اجمل عليه لالنصياع له وت وف، و ا فزعا لدى من وقع علـيه هذا ا  .165يقوم به ا

ـــة، وذلـــك بغيـــة  ـــا باحتجـــاز الشـــخص كرهي اصـــة، ويقـــوم ا وميكـــن تصـــور االبتـــزاز لألشـــخاص ذو الصـــفات ا
ظيمــه، وميكــن أن التــأثري علــى الســلط فعــة أو مزيــة مــن أي نــوع لــه أو لعصــابته أو ت هــا علــى م صــول م ات العامــة وا

اء  .تكون مبلغا ماليا أو وظيفة له أو لغري أو ترقية أو إطالق سراح بعض السج
ــا ميكــن اعتبــار االبتــزاز موجــه للمجــ عليــه أو أحــد أقاربــه، وميكــن أن يكــون موجــه للســلطات العامــة   ومــن ه

زائــر ــاطفون مــن ورائــه  ، أيــن775ديســمرب  -هــواري بومــدين-الدولــة،  وهــو آمــر الــذي حــدث  مطــار ا طلــب ا
جـز أشـخاص  اة هذ العملية اإلرهابية إذ قـاموا  اإلفراج عن بعض املعتقلني السياسيني  ذلك الوقت، واستعمل ا

ويـــة الفرنســية وهــذا لـــدفع الســلطات العامـــة مهمــني  الدولــة وممثلـــني دبلوماســيني علـــى مــنت طــائرة تاب عـــة للخطــوط ا
زائرية كلهـا علـى احملـك، .لإلفراج الفعلي عن املعتقلني كومة والتأثري عليها  ذلك، مما يضع الدولة ا وللضغط على ا

ــ ــارج و اجملتمــع الــدو ككــل وعالقاهتــا السياســية بالعــامل ا ارجي، الشــيء وهــو مــا أثــر فعــال علــى مسعــة الدولــة  ا
زائريـــة ملـــدة قاربـــت العقـــد مـــن  بيـــة بـــالعزوف عـــن اإلقـــالع أو اهلبـــوط  املطـــارات ا الـــذي أدى مبعظـــم الطـــائرات آج

 .الزمن
ني رائم تقوم على رك ـرمية كغريها من ا وي: وهذ ا  .166الركن املادي واملع
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تيجة، العالقة  والفعل اإلجرامي يتمثل طبعـا  االبتـزاز، كمـا . السببيةفالركن املادي يتمثل  الفعل اإلجرامي، ال
ا  .سبق وأن بي

مــن قــانون العقوبــات، أو عــن طريــق وســيط أو عــن  785وقــد يتمثــل   التهديــد كتابــة أو شــفاهة، حســب املــادة 
ملـه  فيـذ إرادة طريق وسائل االتصال املختلفة، املهم أن يبث هذا التهديد الفـزع واهللـع  نفـس اجملـ عليـه، و علـى ت

زائـــر، إذ يطـــالبون بفديـــة ماليـــة مقابـــل اإلفـــراج عـــن املخــــطوف ـــد املختطفـــني  ا ، وهـــو الشـــيء الشـــائع ع ـــا وال . ا
رمية إال إذا وصل التهديد إ علم اجمل عليه ابية،كما يكون  صورة . تتحقق ا وميكن أن يكون االبتزاز  صورة إ

اع عن تقدمي ا سلبية كاالمت  .مساعدة أو عمل، ح يقوم اجمل عليه باالنصياع إ مطالب ا
اءا على التهديد، فإنه يلزم أن تتـوافر العالقـة السـببية بـني التهديـد والتسـليم، فـإذا  تيجة اإلجرامية ب ققت ال وإذا 

فعة نتيجة اعتبـارات أخـرى، انقطعـت قيق امل دث التهديد هذا آثر ومت تسليم أو  ـا العالقـة السـببية  وأوقـف  مل  ه
د حد الشروع  جرمية االبتزاز ا ع  .نشاط ا

ــرائم العمديــة الــ يتطلــب لقيامهــا العلــم  واإلرادة، أي يثبــت لــدي  رميــة مــن ا الحظ أن ا ــوي، فــ أمــا الــركن املع
ـوف  نفـس الشخــص الـذي وجـه  جح هـذا ٓخـري  زرع ا دما يـ ائي، ع ا القصد ا إليـه فعـل االبتـزاز، وهـو ا

ـــا ســواء كـــان  ــائي لــدى ا يـــث  يفــرتض قيــام القصـــد ا رميــة  ــائي عـــام، وال عــربة بالــدافع  ارتكـــاب ا قصــد ج
، أم كـان يهـدف إ االنتقـام مـن اجملـ عليـه، أم كـان غرضـه املـزاح  قيق مصـلحة لـه أو لغـري يهدف من هذا االبتزاز  

 .167مع اجمل عليه

 نتائج ارتباط جريمة االبتزاز بجريمة االختطاف   .ب

زائر، ا  جرائم االختطاف، خاصة ما هو واقع  ا وتتضح صورهتا  168متثل جرمية االبتزاز أحد أغراض ا
رمية ال يكون  صول على فدية مالية من والد املخطوف، وهذ ا أكثر  حالة اختطاف آشخاص من أجل ا

فسه بانتزاع اجمل الدافع فيها ا ا فيها هو املستحق للعقوبة سواء كان هو من قام ب عل ا صول على فدية مالية، 
 .169عليه وإخراجه من بيئته وإبقائه بعيدا عن ذويه، أو كان شريكه بفعل من آفعال

ا مرتكبا  دما يكون غرضه من اختطاف الضحية هو ابتزاز يكون ه ا ع رميتني، آو وعلى كل حال فإن ا
رميتني رمية آو مما يؤكد االرتباط الوثيـق بني ا  .جرمية االختطاف والثانية جرمية االبتزاز ال هي سبب ا
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 جريمة تهريب المهاجرين و ارتباطها بجرائم االختطاف  : ثانيا  
مية  روب والت آشخاص  يلجأ ،املستعصيةنظرا الضطراب حبل آمن  العديد من الدول املتخلفة نتيجة ا

ظمة ماعات امل ياهتم ،إ اهلجرة السرية عن طريق ا طر احملدق  هم ويتم تدبري الدخول غري  بالرغم من ا أو أم
صول دود عرب وثائق مزورة يتم ا   .عليها بطرق غري سليمة املشروع عرب ا

املقيم من اإلقامة بشكل غري  أو متكني ،يتم إعداد الوثائق أو هتريب املهاجرين املسؤولنيوبتواطؤ من بعض 
د آد من  نظامي، ويتم هتريب املهاجرين عن طريق البحر وبسفن مل علم دولة أو قوارب صغرية ال توفر ا

  .شروط السالمة
رية حركة ا وكذلك يتم استغالل دودية الرخوة فيما يتعلق  دودالتدابري ا اس وضبط ا قل  ،ل عرب وسائل ال

  .التجارية
املهاجرين إ تلك البلدان الستغالهلم  أعمال غري مشروعة مثل العمل خارج إطار القوانني ال  ويتم إدخال

ظمة العمل الدولية من حيث آجور والضمان االجتماعي والراحة وساعات العمل، ويتم استغالل املهاجرين  قررهتا م
ة للعمل هم،  املهن املهي  املهم الربح السريع وبشروط إقامة الانسانية دون مراعاة لصحتهم أو لغذائهم ولسك

وهلذا الغرض أبرمت آمم املتحدة  والفاحش واالستغالل لظروف هؤالء املهاجرين دون مراعاة لكرامتهم اإلنسانية
ظمة رمية امل و، املكمل ياملهاجرين عن طر  ريبيقضي مبكافحة هت ،بروتوكوال إضافيا ملحقا با ق الرب والبحر وا

 .4555170التفاقية آمم املتحدة عام ألفني 
اذ وملا كانت هذ  رمية تتطلب هنجا دوليا شامال، مبا  ذلك التعاون وتبادل املعلومات وا اسبة، ا  التدابري امل

هات ال تزود املهاجرين  صول عليها بالتلفيق أو اإلكرا أو بأية اغري سليمة أو  بطريقةوأو هذ التدابري معاقبة ا
ية من هتريبأطريقة غري مشروعة،  وعلى الدول  هات املع املهاجرين،  ن تتخذ اإلجراءات ال من شاهنا متكني ا

 .من اإلقامة بغرض استغالله القيام بغرض تسهيل هتريب املهاجرين، أو إعداد الوثائق أو متكني الشخص
اذ التدابري كافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر، وأن تتخذ  ملوعلى كل دولة أن تتخذ اإلجراءات وا

وز  : لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة ضمن مجلة أمور مبا يلي اإلجراءات ضد السفن وكذا 
ة  ملــهش وتفتــياعــتالء الســفي ة ومعرفــة مــا  ــعن تســتجيب لطلبــات أو  ،الســفي  التفتــيش، وأن تتخــذ التــدابري مل

قـ ماعـات ل والتعاون هبدف امتالك املعلومات عن دروب التهريب ونقـاط االنطـالق ووسـائل ال املسـتخدمة مـن قبـل ا
رمية ع ا ربات التشريعية واملمارسات والتدابري الرامية إ م ظمة، وأن تتبادل ا  . اإلجرامية امل
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ظم فيهان تتخذ تدابري أوعلى كل دولة  دوديـة إ أقصـى حـد أو  حدودية ت اس وتعزز الضوابط ا حرية حركة ال
ع وكشف هتريب املهاجرين ،مدى ممكن  .مل

ظمـات وعلى الدول ظمـات الدوليـة املتخصصـة وامل كوميـة  غـري آطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومـع امل ا
، ضما اصر اجملتمع املد ظمات ذات الصلة وع رميـة ومحايـة  نا لتدريب العـاملنيوسائر امل ـع ا  أقاليمهـا مبـا يكفـي مل

 .نحقوق املهاجري
مع املعلومات  ظمة، وكـذا  االستخبارية والتعاون الدو  ماعات اإلجرامية  امل ائية خصوصا بكشف هوية ا ا

رميوإساءة استعمال وثائق السفر ،  نقل املهاجرين املهربني  كشف آساليب املستخدمة  .ةأو اهلوية ٓغراض ا
ب املعاملة ة  هذا الربوتوكول كما و  وعلى الدول مساعدة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبي

شـــئة ذات العبـــور بشـــأن آشـــخاص املهـــربني، وأن تــوفر املـــوارد الالزمـــة اســـوبية وأجهـــزة  الــدول امل ظم ا كاملركبـــات والـــ
مــن خــالل الــربامج اإلعالميــة  ، ســبيل تعزيــز الثقافــة والــوعي وعلــى الــدول التعــاون. الســلوكفحــص الوثــائق ملكافحــة 

ظمة ال ال هتدف سوى الربحت لزيادة الوعي بسلوكا ماعات امل ـاول  ،حقـوق اإلنسـانذلك من وأهنا ال تعترب  ،ا و
اد لول  إ ضـحايا للجماعـات اإلجراميـة  رين احملتملـنيلمشاكل االجتماعية، وأن تتعـاون للحيلولـة دون وقـوع املهـاجلا

ظمة   .171امل
االقتضـاء الـربامج اإلمنائيـة والتعـاون علـى الصـعيد اإلقليمـي  ن تـروج أو تعـزز حسـبأويتعني علـى كـل دولـة طـرف 

ــاطق الضــعيفة اقتصــاديا -االجتمــاعي  والــدو مــع مراعــاة الواقــع  االقتصــادي هلجــرة، وإعطــاء اهتمــام خــاص للم

ذريــة لتهريــب -واجتماعيــا، مــن أجــل مكافحــة آســباب االجتماعيــة  املهــاجرين مثــل الفقــر والتخلــف  االقتصــادية ا
  .والتفكك آسري

ماعـــات املهجـــرة مـــن االســـتغالل مـــي ا ـــف الـــذي ميكـــن أن ميـــارس عليهـــا بســـبب ضـــعف  وأن  والتعـــذيب والع
حهم حق اإلقامة الدائمة إن أمكن، وأن تراعي  إعادة املهجرين وأن تعمل الدول على مركزها االجتماعي املهربني أو م

  .172تطبيقها القانون الدو والدو اإلنسا وحقوق اإلنسان 

 أركان الجريمة  .أ

صـه، يعـد هتريبـا للمهـاجرين القيـام بتـدبري  -7جرمية هتريب املهاجرين، أوردها القانون رقم  السالف الـذكر ب
صول بصورة مباشرة أو عري مباشرة على  روج غري املشروع من الرتاب الوط لشخص أو عدة أشخاص من أجل ا ا

ص املـادة  فعـة أخـرى، وتـ فعة ماليـة أو أي م 6م لـى أنـه تشـدد العقوبـة لـو كـان مـن بـني آشـخاص ع 6مكـرر  6
ارج وفق طرق غري مشروعة  . املهربني قاصرا، إذ يتصور اختطاف قاصر مث هتريبه إ ا
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ــارج ــني، الــركن املــادي وهــو الســلوك اإلجرامــي املتمثــل  هتريــب آشــخاص إ ا رميــة علــى رك .  وتقــوم هــذ ا
تيجـة والعالقـة  همـاويتحقـق هـذا الفعـل بال ـوي، ويقصـد بـه تـوافر القصــد . السـببية بي ـب فيــه كـذلك تـوافر الـركن املع و

فعـة ماليـة أو  صـول علـى م ـا لـذلك الفعـل، املهـم ا صـريه العلـم واإلرادة، وال أمهيـة للباعـث الـذي دفـع ا ائي بع ا
  .أخرى

  نتائج ارتباط الجريمة بجرائم االختطاف .ب

رمية اال رمية  ختطاف ارتباطا وثيقا، ذلك أن معظم حاالت جـرائم االختطـاف يصـاحبها أو يتلوهـا ترتبط هذ ا
يـث ال يسـتفيد الشـخص املـدان   رميـة مشـددة  زائـري هـذ ا ه قـد اعتـرب املشـرع ا ارج، وم هتريب املختطف إ ا

صــوص عليهــا  املــادة  رميــة كمــا أ.مــن قــانون العقوبــات 6هــذا القســم مــن الظــروف املخففــة امل ن كــل مــن يعلــم 
هـا فـورا السـلطات املختصـة وإال تعـرض للعقوبـة، فيمـا  ـب أن يبلـغ ع  ، هتريب املهاجرين، ولو كان ملزمـا بالسـر املهـ

ه  ــاالت الــ ترتكــب ضــد القاصـر الــذي ال يتجــاوز ســ واشــي  6عـدا ا ــا  مــن أحــد أقاربــه أو ا ة، إذا كـان ا ســ
 .173يعفى من ذلك وأصهار لغاية الدرجة الرابعة

 االتجار باألعضاء و ارتباطه بجرائم االختطاف  : الفرع الثاني

اميــة مــن التفكــك تعــا كثــري  حيــث تعــيش  حرمــان وبــؤس وجهــل نتيجــة الفقــر أو ،مــن آســر  الــدول ال

ـــروب آهليـــة أو اهلجـــرة تشـــر آطفـــال  الشـــوارع للتســـول أو  بيـــوت الصـــفيح أو أمـــام أبـــواب  .ا املـــدارس، ممـــا وي
يع بواسطة أطفال آنابيب طف أو التهريب أو الشراء أو التص صول عليهم بسب ا  كما أن عدم القدرة .يسهل ا

هل واملرض واجملاع روب آهليةعلى رعاية آطفال بسبب ا   .دون توفري الرعاية الالزمة لألطفال ول ،ة وآوبئة وا
مية لفائدوبسبب قصور ب سلم ة الطفولة وعدرامج الت معيات لفائـدة الطفولـةو ، ديد ال تعـيش ، فقدان عمل ا

سـل وتـوفري الرعايـة الالزمـة لألطفـال، ممـا العديد من ديـد ال  ميضـطرها إ بـيعه آسر  حالة اكتظـاظ بسـبب عـدم 
  .خشية إمالق

ظمـــة إ شـــراء آ ـــو وقـــد تعمـــد العصـــابات امل آطفـــال، أو بتواطـــؤ مـــن دور ا طفـــال مـــن طـــرف آزواج الـــذين يتب
ماية ورعاية سب ا ، ورغم مظاهر البساطة ال يتم فيهـا بيـع آطفـال وتصـديرهم إال أن آطفال اليتامى أو عدميي ال

ظمـة تتـورط فيهـا وكـاالت قضايا ظمـات  التجارة املزدهـرة تشـري إ أهنـا أصـبحت تشـكل شـبكات دوليـة م حكوميـة وم
 . 174أهلية
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   االتجار باألعضاء: أوال
صــول مــن شــخص علــى  ــا مــن خالهلــا ا ــب أن تقــع علــى إنســان، ويســتهدف ا هــي جرميــة كمــا هــو واضــح 
سـد  وكـذا  فعـة أخـرى مهمـا كانـت طبيعتهـا، وبالتـا هـي تسـتهدف ا فعـة ماليـة أو أيـة م عضو من أعضائه مقابـل م

صول على املال  . تستهدف ا
بس من إذ ا با وات إ  2 يعاقب ا وات و  05س  .غرامة ماليةس

ــامس مكــرر  09مكــرر  252هــذا مــا نصــت عليــه املــادة   50-56مــن القــانون قــم  0الــواردة ضــمن القســم ا
ــار ، قــانون العقوبــات 009-99الــذي يعــدل ويــتمم آمــر  4556فربايــر  40املــؤرخ   ــامس مكــرر، اال القســم ا

ــني، آول الــركن املــادي وهــو الســلوك اإلجرامــي وتقــ، 52مكــرر  252بآعضــاء، نــص املــادة  رميــة علــى رك وم هــذ ا
هما تيجة والعالقة السببية بي سم ويتحقق بال  175.املتمثل  نزع أعضاء ا

بس من  ياة دون  05إ  0وتصبح العقوبة ا زع عضو من شخص على قيد ا وات وغرامة مالية لكل من ي س
صـول علـى املوافقـة، وذلـك   ســبةا الـة تطبـق بال صـوص عليهـا  التشـريع الســاري املفعـول ونفـس ا  وفقــا للشـروط امل

زع عضو لشخص ميت دون مر  حيـث  ،إذا كـان الضـحية قاصـرا فـإن العقوبـة تشـدداعاة التشـريع السـاري العمـل بـه، و ل
ني الكليتني، القلب، :غالبا ما تكون آعضاء املستأصلة من الضحية  .العي

ــوع مــوهــذا ا ظمــةإمكانيــات مجــة، لــذا فن العمليــات يتطلــب دراســات و ل رميــة امل ــاس  ،هــي تــدخل  إطــار ا وال
هودا خاصـاات يتطلب مجلة من الشروط تت، فالقيام مبثل هذ العملياءالواقفني عليها ليسو بأناس بسط  .طلب 

هــا  ة،  ،عمليـــة القـــبض علــى الضـــحية املخطوفـــةم ميــع مســـتلزمات الرهـــــي راحـــة ومـــا والتكفـــل  التكفــل بعمليـــة ا
ــرص  ،تتطلبــه مــن إمكانيــات جراحيــة ووقائيــة للحفــاظ علــى العضــو أو آعـــضاء املستأصــلة مــن جســم الضــحية مــع ا

هــاا .علــى عــدم فسادهـــا ها أورمــي مــا يتبقــى م عمليــة تســويق العضــو أو آعضــاء ، و ــرص علــى اختفــاء الضــحية بــدف
ا ال  ،تأصلة من جسم الضحيةسامل صريوه  :نبد من توفر ع
 ؛لة هلذ آعضـاءبطراف املستقالشبكة ال تقوم بعملية التسويق وإبرام اتفاقيات مع آ -  
الفــرد أو آفــراد املســتقبلني للعضــو شــبكة الــ تقــوم بعمليــة التســويق و الصــفقة التجاريــة وهــو االتفــاق املــربم بــني ال -  

 .عليه من املال مقابل املبلغ املتفق
ا رمية ت وه ظمة ٓهنا ال نرى أن ا رائم امل  ، موعـة مـن آفـراد  اجملتمـعمـن طـرف اجملتمـع أو  قوم تعد من ا

تصة  هذا اجملال، رتفني  اجملال الطيب فهي تتطل بل تقوم هبا مجاعات    :بمتكونة من أشخاص 
راحية، أطباء حيـغرفة جرا -   نية خاصة تقام فيها العمليات ا راحةطومتقدمني  اجملال ال  متمك  .يب وأساليب ا

  نتائج ارتباطها بجرائم االختطاف: ثانيا
رميـــة االختطـــاف ارتباطـــا شـــديدا، ذلـــك أن  ـــار بآعضـــاء  حـــاالت جـــرائم االختطـــاف بعـــض تـــرتبط جرميـــة اال

  :لتحقيق آهداف التاليةنزع آعضاء،  اأو يتلوهها يصاحب
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 .واقتالع أعضائهم واستغالهلا شراء آطفال -  
ديعــاءل أعضــاءهم  عمليــات زرع آعضــاســتعماقتــل آطفــال و  ــاة إ ا والتــدليس مــع دور ة ، وقــد يلجــأ ا

إرسـاهلم الستئصــال أعضـائهم وترســل إ مصــارف  ، فيــتمل املعـوقني مــثال مـن قبــل آثريـاءويــتم التبـ لألطفــا ، الرعايـة
ـابر وزارة الـدفا  صحيفةآعضاء البشرية فقد ذكرت  طن بوست  أن  وات مـن دول لواش ع اسـتوردت خـالل سـت سـ

ة ترتاوح أعمارها مابني ثالثة ومثانية  04555عن  سيوية ما ال يقلأ   .رشهأزوج من الكلى ٓج
ماج الشراء هبدف بيع -    ماهلياكل العظمية وا

د  فتصدر ،يقتل آطفال هبدف بيع هياكلهم العظمية ومجامجهم شهريا من مجـاجم آطفـال  مججمة 0055اهل
ابر ،الذين يرمون  هنر الغانج ماجم    .176البحث العلمي ٓغراض طبية وعلمية ويتم استغالل ا

رميــة االختطـاف ظرفــا مشـددا للعقوبــة يصــل  ــار بآعضـاء  زائــري يعتـرب ارتبــاط جرميـة اال إ ممـا جعــل املشـرع ا
ة 00إ  50 عقوبة من  .45مكرر  252السيما إذا كانت الضحية قاصرا وذلك حسب املادة  ،س
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 الفصل الثاني
 القاصر داخل اختطافجرائم 

 األسرة
 
 
 
 
 
 
 



 
 :الثانيالفصل  

 الق اصر داخل األسرةف  جرائم اختطا

ا  الف ـف إ جرائم االختطاف القائمة خارج آسرة صل السابق بعدما تطرق سواء القائمة بذاهتا باستعمال الع
قيــق  طــف هــو الوصــول إ  ــرائم املرتبطــة باالختطــاف وإن كــان اهلــدف دائمــا مــن وراء ا أو دون اســتعماله وكــذا ا

رائم السـيما أهنـا هـدفها إجرامـي، ة ونظرا للخطورة ال تشكلها هذ ا ـد املشـرع  نتيجة معي إال أنـه مـن جهـة أخـرى 
اوله  علــى غــرار بــاق ت ــا أحــد أفــراد آســرة وهــذا مــا ســ ي التشــريعات املقارنــة جــرم االختطــاف الــذي يكــون فيــه ا

 .الفصل الثا
انتقامي وهو الذي يكون  حالة الطالق  حالة الزواج قد يكون دافعه  وع من االختطافال أن هذا السيما

يبوالزواج املختلط هو زواج جزائ املختلط،داخل الدولة أو   .ري أو جزائرية بطرف أج
طف االختطاف عملية  وتتمثل والعودة به إ بلد وحرمان الطرف  الطفل القاصر، قيام أحد آطراف 

ه  .اآلخر م
اشئ عن والية آب، ح  ق ال دها  املقام آول تقدم أيضا مصلحة الطفل على ا والشريعة اإلسالمية 

ضانةآب رغم ما له من الوالية  ق ا ضع  ب عليه أن  وأن يسلم الطفل إ أمه م كان  ،على أوالد القصر 
ضانته  .كوما هلا 

وذلك مبوجب اتفاقية  ،ظم اختطاف الدو للطفلتوجدت عدة اتفاقيات دولية فقد  ،أما على املستوى الدو
وانب املدنية  ،40/05/0695املؤرخة   0695الهاي   اصة با .لالختطاف الدو للطفلا

177 
اعة بأن مصا آطفال هلا أمهية قصوىأن  إذ السيما  آمور املتعلقة  ،الدول ال وقعت على االتفاقية هلا ق

قلهم أو احتجازهم بطريقة غري مشروعة. ضانتهم ماية آطفال دوليا من التأثريات الضارة ل اذ  ،وأهنا وضعت  وا
 .للدولة مقر إقامتهم االعتيادية اإلجراءات ال تضمن عودهتم الفورية

وأن هذ االتفاقية تطبق على أي طفل كان يقيم بصفة  .باإلضافة إ ضمان محاية حقوق الزيارة واالتصال
ضانة أو الزيارة واالتصال مباشرة قوق ا تهي ت ،اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك  طبيق هذ االتفاقية إذا وي

تفاقية االوقد أعطت هذ االتفاقية آولوية  آمور الواقعة  إطار اختصاصها على  .عاما 09بلغ الطفل عمر 
سبة  ماية القصر، بال اصة بصالحيات السلطات والقانون املطبق   178.للدول آطراف  االتفاقيةا

                                                             

وانب املدنية لالختطاف الدو للطفل 177 اصة با  .0695-05-40مت إقرارها   ،اتفاقية الهاي ا
ماية القصر 50/05/0690اتفاقية  178 اصة بصالحيات السلطات والقانون املطبق   .ا



اصة با06/05/0669وقد جاءت اتفاقية  الختصاص والقانون الواجب التطبيق واالعرتاف والتعاون فيما ، ا
يتعلق باملسؤولية آبوية، وإجراءات محاية آطفال ملراجعة االتفاقية السالفة الذكر، وذلك رغبة  وضع مقتضيات 

، 45/00/0696مشرتكة مع آخذ بعني االعتبار اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن آمم املتحدة املؤرخة  
ني بلوغه سن  ة 09والسيما أهنا تطبق على الطفل ابتداء من ميالد   .س

زائريني والفرنسيني  حالة االنفصال املتفاقية اال مث ة عن الزواج املختلط بني ا ا تعلقة بوضعية آطفال ال
 .49/59/0699املؤرخ   022-99صادق عليها باملرسوم وامل ،40/59/0699املؤرخة  
هامع  بية خاصة آوروبية م زائريني تشكل نسبة مرتفعة  الدول آج  .العلم أن نسبة ا

خاصة مع الدول ال تعتمد تطبيق القـانون اإلسالمي   ،لة الطالق  الزواج املختلط مشكلة مؤملةأوتعد مس
سية آب، وهو ،آحوال الشخصية دد القا يث يأخذ الطفل أغلب آحيان ج  .نون الواجب التطبيقما 

 .مما أدى إ ارتفاع عدد آطفال املخطوفني ،وعرفت هذ الظاهرة انتشارا فائقا بسبب تزايد اهلجرة
لف  ،فجل التشريعات قررت محاية لألطفال ،أما على املستوى الداخلي والسيما أن مثل هذا الفعل اإلجرامي 

فساوعلى إثر هـذا ي .آثارا سلبية على شخصية الضحية من إن اختطاف الطفل : ""هري شابليبه" قول الطبيب ال
، و  ا فسية وقت حدوث املشكلة  ة،رهيز كفعليا احتجاذلك يعد قبل ا مما يدخل الطفل  حالة من اهلشاشة ال

  .179"وكذلك مستقبال
ضا، يهدف إ قيام الطرف الثا  اء فعال انتقاميا  ق   إبعادبوهبذا يكون اختطاف آب الطفل عن من له ا

ضانة ،رعايته كم با رمه من فلذة كبد واالستحواذ على القاصر متجاهال ا ه   .وم
اوله ت صوص ،وهذا ما س اصل من أحد الوالدين، إذ أن هذ آخيـرة جاءت   ،وبا طف ا حة ا  ج

رائم ضد آطفال زائري من قانون العقوبات 249وذلك ضمن املادة  ،باب ا  446قدميا و 206تقابلها املادة  ،ا
 .قانون مصري 464و ،من القانون الفرنسي

ضانة، السيما أن والية آب على أوالد كانت  ومن املعروف أن هذ املادة تتعلق بالفكرة ال يفهم هبا حق ا
دودة  ية على ما لأل ،العصور القدمية وغري مقيدة بشيء ما غري   .ب من حق على أوالدٓهنا كانت مب

 
 
 

                                                             

ميد آلفي،  179 ائية للروابط األسريةالجرائم العائلية، مد عبد ا قض املصرية و احملكمة الدستورية العليا و الصيغ  الحماية الج كمة ال وفقا ٓحدث أحكام 
 .69، ص0666القانونية، بدون طبعة، بدون دار نشر، 



ول ملن يقوم هبا التشريعاتأما  ديثة فال تعترب حضانة الطفل القاصر كحق  بل العكس من ذلك تعتربها  ، ا
ت رعاية أمه أو جدته أو  ،كواجب مفروض عليه ملصلحة الطفل ني آو من حياته  ال تقضي بأن يكون  الس

 .أي الشخص آقدر من غري على مالحظة أمر تربيته وتعليمه ،أبيه أو جد
ضانة ال يعريون آحكام القضائية أي  ت أن اآلباء أو آمهات أو من وكلت له ا وادث بي غري أن القضايا وا

 . السيما الصادرة بشأن حضانة أوالدهم ،اهتمام
ع عن تس ضانةفالوالد الذي  قضي بأال حق له  حضانة ولد ميت  ،ليم القاصر للوالد اآلخر الذي حكم له با

 .طفه وإخفائه أو إبعادأو يسعى 
فيذ تلك آحكام، وأن هذ الوسيلة قد ال  د حد استعمال القوة  ت وال يكفي إليقاف كل من الوالدين ع

ل وجود ارج أو مل ميكن االستدالل على  ث ا .دي نفعا إذا كان الطفل  ا لشراح واحملاكم عن نص  ولذا 
ق  حضانته تطف ولد الذي ليس له ا  . قانون العقوبات يسمح بعقاب أي الوالدين 

ة  ة   0650وقد كانت حالة التشريع  فرنسا قبل س غري أن احملاكم ، 0624كما كانت عليه  مصر قبل س
ه ال يكون جرمية خطف آطفال القصر الفرنسية حكمت بأن خطف الطفل أو احتجاز مبعرفة والد أو والدت

صوص اع عن تسليم طفل  202عليها  املادة  امل املقابلة  220املادة الواردة  عقوبات فرنسي وال جرمية امت
زائري 246للمادة  قص إ إصدار قانون . من قانون العقوبات ا  50/04/0650: ولذا اضطر الشارع لسد ال

ه 206ة أضاف هبا فقرة إ املاد اض فسه أو بواسطة الغري ،تعاقب أي الوالدين مل يسلم ولد الصغري   .أو خطفه ب
ع عن  ،أما احملاكم املصرية فقد جرى قضاؤها  شيء من الشدة على تطبيق املادة على الوالد أو الوالدة إذا امت

ق  استالمه هما ا  180.تسليم والد إ من كان له م
لتستقر على  42/52/0649 :قانون عقوبات فرنسي مت تعديلها مبوجب القانون املؤرخ  446وأن املادة 

ها نص املادة  زائري م الية ال استلهم املشرع ا  .قانون العقوبات 249صيغتها ا
اولوكل هذا  ت حة خطف وإبعاد وعدم تسليم قاصر من والديه أو شارحني بذلك  ، املبحث آول هس ج

صصه للصور  حة وذلك وفق مايليهب املرتبطةأقاربه، أما املبحث الثا   :اته ا
 
 
 

 

                                                             

دي عبد امللك،  180 ائية، ج  .462- 464. مرجع سابق، صاملوسوعة ا



 جريمة اختطاف الق اصر من أق اربه الق ائمة بذاتها:المبحث األول
صوص عليها باملادة تتطلب هذ الصورة  رمية هو أحد أصول أن يكون مرتكمن قانون العقوبات  249امل ب ا

طفه من أيدي من ميارس السلطة آبوية عليه أو من شخص سلم إليه الطفل، أو من  الطفل اجمل عليه، ويقوم 
 .شخص يقيم الطفل لديه بصورة معتادة

رمية ل هذ ا ص املادة و فإنه  ،وكما أشرنا .كل صغري مل يبلغ سن التمييز  ،ويقصد بالطفل   من 25بالرجوع ل
زائري ة 06ن القاصر هو من مل يبلغ فإ ،القانون املد ا  09مل يبلغ  كل صغري من  ،و بعض القوانني املقارنة .س

ة من عمر طف بالتحايل أو اإلكرا أو  181 .س ه الطفل، كما يستوي أن يكون ا وال عربة باملكان الذي خطف م
رمية ال تقع عادة من والدي الطفل ،وقد لوحظ وفق الفقه الفرنسي 182 .بدون استعمال هذين آسلوبني  ،أن هذ ا

ن ميارسان السلطة آبوية على الطفل، كما أن هذا آخري يقيم مع والديه اباعتبار أن الوالدين  الغالب مها اللذ
د. وبالتا ميكن أن ترتكب من أصول اجمل عليه اآلخرين ،بصورة معتادة كن أن ترتكب من أحد الوالدين ومي ،كا

 .الذي مت حرمانه من ممارسة السلطة آبوية على الطفل
ص املادة  زائري ب صوص واملعاقب عليها  القانون ا حة امل و القانون  ،قانون العقـوبات 249هذ ا

ويالركن او  ؛أولية ، تقوم بتوافر شروطمن قانون العقوبات الفرنسي 446الفرنسي باملادة  اوله  ،ملادي واملع وهذا ما نت
اصر التالية  :ضمن الع

 تحديد مفهوم اختطاف الق اصر من أق اربه  : المطلب األول

رائم الواقعة على نظام آسرة رمية تكون واحدة من ا إذ أن . ةوهي من جرائم السلوك السلبي ،إن هذ ا
فيذها عترب أداة فعالة ووسيلة لضمان احملافظة علىيعليها العقاب  وهي  نفس  ،مصداقية أحكام القضاء وعلى ت

 .الوقت آداة الالزمة لتأمني مصلحة الطفل القاصر ضمن إطار احرتام القانون
زائية مل القوانني ا رمية  زائري  املادة  ،وقد نصت على هذ ا ها قانون العقوبات ا تقابلها  ،249من بي

 .قانون عقوبات مصري 464واملادة  ،قانون العقوبات الفرنسي 206املادة 
توي هذ آخرية على عدة أفعال يتحدد هبا الركن املادي اع عن تسليم قاصر قضي  شأن  ،و ها اإلمت من بي

ه وإبعاد فيذ حكم الزيارة، مث اختطاف احملضون من حاض ه وعدم ت كم قضائي إ حاض باإلضافة إ ، حضانته 
وي   .توافر الركن املع

ديث   ،لكنو  رمية البد من ا حة  بادئلكي تتحقق ا  حق آمر عن الشروط ال تقوم عليها هذ ا
اوله فيماو  ،خرأأحد الوالدين أو شخص  ت  :يلي هذا ما س

                                                             
181 Bradel  Jean et Danti –Juan Michel, Droit pénal spécial,op, cit, no 593, p416  
182 Michel Laure Rassat, Droit Pénal spécial, op, cit, no 593, p581. 



  الشروط األولية لقيام الجريمة: الفرع األول

 الق اصر: أوال

 تعريف الطف ل الق اصر في الشريعة اإلسالمية:أ

لم، وقد جعل االحتالم حدا فاصال بني مرحل   الشريعة اإلسالمية، القاصر هو كل شخص مل يبلغ ا
اط التكليف فهو قوة تطرأ على . الطفولة ومرحلة البلوغ والتكليف، لكون االحتالم دليال على كمال العقل، وهو م

لم يعرف بظهور ا قله من حالة الطفولة إ حالة الرجولة، وبلوغ ا لعالمات الطبيعية لدى املرء، فهي الشخص وت
و مشكوك  مل، وإذا مل تظهر هذ العالمات، أو ظهرت على  يض أو ا د آنثى با د الذكر باالحتالم، وع ع
االت،  الة، يرى بعض الفقهاء ضرورة اللجوء إ معيار موضوعي يسري على مجيع آشخاص وا فيه، ففي هذ ا

اوز مرحلة الطفولة، ويسري هذا وذلك بتقدير سن حكمي يفرتض  فيه أن الشخص قد احتلم إذا كان ذكرا، أي 
ديد هذ السن الفاصلة بني مرحلة الطفولة ومرحلة  هم   كم أيضا على آنثى، وقد اختلف الفقهاء فيما بي ا

كمي  .البلوغ ا
ني آحكام الوار  اصة بتق دة  الشريعة اإلسالمية هو من مل ويتضح بذلك، أن القاصر  مفهوم التشريعات ا

ظر عما إذا كانت قد ظهرت عليه عالمات البلوغ الطبيعية أو مل تظهر ، بصرف ال ة عشرة من عمر   183.يتم الثام
تلففهفم ،أما  القانون اك أمهية كبرية لتحديد مفهوم القاصر من الوجهة القانونية، وهذا ما إذ  .ومه  ه

صر التا اوله  الع ت  .س
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 .292ص  ،والمحامين العامين والمدعين بالقضاة خاص اإلنسان حقوق بشأن دليل :العدل إقامة ال  اإلنسان حقوق  



 :الطف ل الق اصر ضحية االختطاف العائلي من الوجهة الق انونية: ب
صعلى املستوى الدو   إنسان كل الطفل يع االتفاقية، هذ ٓغراض" أنه على الطفل حقوق اتفاقية من 0 املادة ت

ة يتجاوز مل طبق القانون مبوجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ مل ما عشرة، الثام  ،الطفولة بداية ص وفيما ". هعلي امل
ة أخرى مرحلة  أو، املولد مع تبدأ اأهن هل .الطفولة هذ تبدأ م ص فيما موقف أي االتفاقية تقف ال  ،معي

لق فيها يتم ال اللحظة مثل ظر أن إ اجة ليست القضية هذ أن على .ا   .التفصيل من مبزيد ت
 ال آطراف الدول أن افرتاض ب املرونة، بعض تتضمن االتفاقية أن حني وعلى ،الطفولة مرحلة هناية ص فيما أما

ا دد بأن هلا يسمح حو على متدنية للرشد س ب له مربر ال الذي ال  .املعاهدة مبوجب القانونية التزاماهتا لتتج
زته الذي العمل من ضحيتو  فيذها، لرصد االتفاقية مبوجب أُنشئت ال اهليئة وهي الطفل، حقوق ة أ  ديد أن ت

، سن  للطفل الفضلى املصا  املتمثل آساسي املبدأ وخاصة ،ككل االتفاقية رتم أن ب عديدة ٓغراض أد

زائر، وعلى غرار باقي الدول، قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، فهي ملزمة . زالتمييم عد ومبدأ وحيث أن ا
فيذ هذا   .املبدأ املتعلق بتحديد سن القاصربت

ص املادة  ه، فالقاصر املع ب زائري، هو من مل يبلغ  678وم ة من عمر ال فرق بني  8قانون العقوبات ا س
زائري مصطلح القاصر وفق املادة . الذكر وأنثى زائري، ومن جهة  678وقد استعمل املشرع ا من قانون العقوبات ا

طف واإلبعاد وبني أن تكون الضحية أنثى أم ذكراأخرى، ال يفرق املش رمي فعلي ا  .رع بني 
الة الضعف ال يكون فيها الطفل سواء كان  تاجا للرعاية واحملافظة، ونظرا  إذ  سن الطفولة يكون الصغري 

تاج إ هذ ضعفا عقليا ال يقدر آمور وعواقبها، أو كان ضعفا جسديا، وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى فه و 
تلف آخطار ال ميكن أن تقع عليه، ولعل أشد آخطار هو االعتداء على حرية هذا الطفل  ماية من  الرعاية وا

هم   184.ونزعه ممن هلم حق رعايته واحملافظة عليه واختطافه م
ص عليه املادة  وإمنا يتعلق  ،السابعةمن قانون العقوبات ليس الطفل الذي يبلغ سن  249إن القاصر الذي ت

ن بصددها، 185آمر بالقاصر أن القانون املد  ،وكما أشرنا له سابقا .الذي هو ضحية جرائم االختطاف ال 
زائري حدد أن القاصر هو من مل يبلغ  ة كاملة 09ا وما دام  .من القانون املد 25وفق ما نصت عليه املادة  ،س

ضانة ا يتعلق با ص انقضاء مدة  ،جع كذلك هو قانون آسرة لتحديد مفهوم القاصرفاملر  ،آمر ه السيما فيما 
ضانة  .ا
 

                                                             

قض املصرية،  ،الصاوي يوسف القبا 184  .4592مرجع سابق، ص موعة القواعد القانونية حملكمة ال
مد 185 ائي الجزائري، بن وارث  اص، ،مذكرات في القانون الج زائر،  القسم ا  .099، ص 4552دار هومة، ا



ه 90وبالرجوع إ قانون آسرة، وبآخص نص املادة  ضانة للذكر ببلوغ "ال جاء فيها أنه  ،م قضي مدة ا ت
ما آنثى بسن الزواج أي  ،سن السادسة عشرة كحد أقصى ته 09بي ة وفق ما بي  .من قانون آسرة 6املادة  س

ه بني الذكر وآنثى ،وبالتا تلف س ة كحد أقصى 09 ـفآول ب ،فالقاصر  ة 09وآنثى بسن  ،للذكر س ، س
زائريمن  6لمادة طبقا ل ه .قانون آسرة ا ا هو من مل يبلغ سن  ،وم يستخلص أن القاصر الذي يقصد املشرع ه

سبة للذكر 09 ة بال ة 09آنثى من مل تبلغ سن  اأم ،س  .س

  الحكم القضائي:ثانيا

  القضائي تعريف الحكم:أ
 : اأو ضيق اتعريف مع واسعالقد يأخذ 

ا الواسع معني وأن  من شأنه الفصل  نزاع ،اإلجراءات القانونية إطار  هيئة قضائية عن يصدر قرار هو كل ،مع
زاع تج .يضع حدا هلذا ال ا نست كم القضائي هو إجراء قضائي ،ومن ه  ،يصدر من طرف هيئة قضائية بأن ا

ه الفصل  نزاع  .معني واهلدف م
ا الضيق  .االبتدائية، وإذا صدر عن اجمللس القضائي، يسمى قرارايصدر عن احملكمة  حكمهو كل  ،مع
كم القضائي يولد  مرحلة املداولة ،وبذلك نقول  .بأن ا

 أثار الحكم القضائي:ب
كم  كم يتضمن  ،حجية الشيء املقضي فيه اكتسابهحيث يرتتب عن صدور ا ة قانونية مفادها أن ا وال تعد قري

كم قد صدر صحيحا من حيث الشكل ،عادال وصحيحا قضاء وال  .وعلى حق من حيث املوضوع ،مبع أن ا
كم  اصر ،جية الشيء املقضي فيهوز ا  :هيو  ،إال إذا توفرت فيه ثالث ع

 
 
 
 
 
 
 
 



وهو شأن العقد الذي ال تسري آثار سوى  ،ال تتعدى حجية الشيء املقضي فيه أطراف الدعوى: وحدة آطراف
فيعد طرفا  الدعوى كل من شارك  ،والعربة بالصفة  الدعوى ال بالصفة  التقاضي .بني أطرافه وال متتد إ الغري

صومة باعتبار مدعيا أو مدعى عليه  فسه أو عن طريق ممثل ،أو متدخال أو مدخال ا فإذا قام  .سواء قام بذلك ب
ديد نفس الدعوى بصفته أصيال وز له  كم فيها  والعكس ممكن  ،الشخص برفع دعوى باعتبار ممثال وصدر ا

وز ملن رفضت دعوا أن يكون وكيال عن شخص آخر  رفع ومباشرة نفس الدعوى  .حيث 
اصر الثالثة التالية ،ما ترمي إليه الدعوىوهو : وحدة احملل- ل الدعوى أن تتحد الع  :ويشرتط لكي يتحد 
 :نوع القرار الذي يطلب من القاضي•
تلف احملل باختالف هذا القرار .أو قرارا وقتيا ،إلزاميتضمن أو  إنشاءأو  قريرتقرار فيه ويكون   فدعوى صحة  ،و

تلفة عن دعوى  فيذ اإلعقد معني  اصة بت  .ناشىء عن هذا العقد التزاملزام ا
ق أو املركز القانو املطلوب محايته•  : نوع ا

تلف عن تقرير حق الزيارةفالدعوى ال ترمي إ تقرير حق  ضانة   .ا
ق املطلوب محايته•  ل ا  .ذاتية الشيء 
 : وحدة السبب-

ه ، تتأسس عليه الدعوى القانو الذييتمثل السبب  آساس الواقعي و  جية على كل ما يتضم ولكن ال ترد ا
كم من عبارات طوق ا ها فاصال  الدعوىو  ،م فقة  .إمنا يقتصر على ما يكون م كم القضائي بال ليس  لالبنفا

سب ضانة،. له حجية  ال طوق كابنولو وصف احملكوم له   وليس له حجية  ا س أنطاملا  ، امل ب موضوع ال
صوم  ل طلب أو دفع من ا  . مل يكن 

ه،  كم مؤقتوم سبة لألوامر القضائية املشمولة  اقد يكون ا ب أن يكون نافذا كما هو الشأن بال أو هنائيا، ولكن 
فاذ املعجل اد حضانة الوالدين ٓمهما  .بال كم القاضي بإس رمية لكون ا وهكذا قضت احملكمة العليا بعدم قيام ا

فاذ املعجل اف ،غري مشمول بال ل استئ كم صدر عقب دعوى طالق أو اثر . وغري هنائي كونه  وقد يكون ا
ضانة هن اد ا ضانة فقط، سواء تعلق آمر بإس  .ائيا أو مؤقتادعوى مستقلة خاصة مبسألة ا

 الحضانة:ثالثا

 قانون عقوبات، 249تأخذ هذ العبارة مدلوال واسعا يتسع ليشمل حق الزيارة، ومن مث يطبق حكم املادة 
ق الزيارة   186.ح  حالة عدم احرتام حكم يتعلق 

رمية اوله  الفرع الثا بشكل مفصل هلذ ا ت  :كالتا  وذلك ،وهذا ما س
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 األركان المكونة لهذ الجريمة: الفرع الثاني

زائري 249أوضحت املادة  رمية تقوم ح ،187قانون العقوبات ا فأن هذ ا ايل وال ع  ، ولو وقعت بغري 
صرين ذيأخ 249ركن املادي  نص املادة كما أن ال ه ،ع ،ممن بي اع من كان  ا خطف القاصر أو إبعاد مث امت

ت رعايته عن  كم قضائيالطفل موضوعا   . 188تسليمه إ من وكلت إليه حضانته 
طف أو اإلبعاد أو  صرين من خالل دراسة ا اول هذين الع ت اعس  :عن تسليم القاصر كمايلي االمت

 الركن المادي  : أوال  

خر ال أيعاقب آب أو آم أو أي شخص " :ات  فقرهتا  الثانية على أنهمن قانون العقوب 249نصت املادة 
كم هنائي  ،يقوم بتسليم قاصر فاذ املعجل أو  كم مشمول بال ق  املطالبة قضي  شأن حضانته  إ من له ا

ه أو عن تلك آماكن و  ،به ضانة أو من آماكن ال تضعه فيها أو أبعد ع كذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه ا
فلو كان ذلك بح و  ،الغري على خطفه أو إبعاد أو محل ايل أو ع  ."غري 

رمية بتوافر أحد   :التالية آفعالوتقوم هذ ا

 فعل الخطف أو اإلبعاد المرتكب من أحد الوالدين   .أ

وكذلك محل الغري على خطف  ،ه أو من آماكن ال وضع فيهاوهو أخذ القاصر ممن وكلت إليه حضانت
طف يتمثل  أخذ القاصر من آشخاص الذي ،وكما أشرنا سابقا. القاصر لبه و  ،ن يتولون حراستهفا يتحقق 

 .إن مت ذلك برضاح و  ،خرألذي يوجد فيه إ مكان ونقله عمدا من املكان ا
صوص عليها  املادة  تلفو  رمية امل اإلبعاد  جرمية  عن مفهوم قوباتعال انونق 249مفهوم اإلبعاد  هذ ا

ف  طف بالع فا  .قانون عقوبات 249 مكرر و 462املادتني  ،أو بدون ع
ه،  ت رعايتهوم رمية  حق من كان الطفل موضوعا  ع عن تسليمه إ من وكلت إليه  189،تقوم ا وامت

كم قضائي ق  املطالبة بهأي  ،حضانته    .إ من له ا
دما نص قانون العقوبات  ، هذا الصددو  زائري ع آم أو على معاقبة آب و  249من املادة  الفقرة آو ا

ق  ذلكأشخص  وله القانون ا اد حضانته إ أي شخص  كوم بإس ع أو يعرتض عن تسليم طفل    .خر ميت
مل احملضون وخطفه و وهي  ال يتم توفر بب من آسباب، و كان املوجود به لسإبعاد عن املصورة تكليف الغري 

تيجة صر إال بتحقيق ال يكون ذلك  شكل اختطاف أو ام اختطاف احملضون من طرف الغري، و هي إمتو  ،هذا الع
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الةإبعاد واقع من شخص أو عدة أشخاص لصا شخص معني هو آب مث دة أو ا أن و  ،ال أو آم أو ا
ه هو الفاعل آصليبعاد الشخص الذي وقع االختطاف أو اإل وقع محله على الذي أي الغري أن الشخص و  ،لصا

طف أو اإلبعاد و  رميةنفذ ما ه يكون شريكا  ا رمية لصا  ،ا طلب م فيذ ا بسبب أنه جعل نفسه أداة ووسيلة لت
انا أو مقابل أجرأشخص   190.خر 

اطف  ظر إ صفة ا طف تقع دون ال أو صلته باجمل عليه، إذا كان اجمل عليه وجدير بالذكر، أن جرمية ا
اطف أحد والدي الطفل أو جديه، إذا مل يكن هلم حق حضانته أو حفظه  طف ولو كان ا طفال، فتقع جرمية ا

قل السلطة آبوية املقررة . مبقتضى حكم قضائي هي أو ي ول دون ذلك رضاء الطفل، إذ أنه ال ميلك أن ي وال 
ق قانونا  قانونا إ شخص آخ ع الطفل من العودة إ من له ا ا م ر مبحض إرادته، ويشرتط لوقوع الركن املادي ه

 .حضانته أو رعايته

ه  .ب اع عن تسليم الق اصر لحاض  امت

قل من له حق ق  املطالبة به أو  حضانته و فيتمثل  عدم تسليم القاصر إ من له ا دما ي يتحقق ع
ضانة القاصر   ،وكذلك الشأن ملن استفاد من حق الزيارة أو من حضانة مؤقتة. ر ليحجزاحملضون إ مكان آخا

ته من مكان إقامته العادية أو من املكان الذي  نقل القاصر ،اإلبعاد يويقتض .ز فرصة وجود القاصر معه الحتجازفي
ني أو أحد آصدقاء قد يكون هذا املكان إقامة الوالدينو  ،وضع فيه ممن ميارس عليه السلطة اض  ،أو أحد آقارب ا

ةأو ح الطريق ال  . عمومي املؤدي إ تلك آمك
ه و  ها هذا الفعلسم اصر ال يتكون م مل الع  .تحدث بالتفصيل عن 

اع. 1  عن التسليم    االمت

اع عن تسليم القاصر هو  اصر ال يشرتط القانون توفرها لقيام فعل اإلمت اعإن أول الع وإن كان  ،ذاته االمت
ع رمية .يشكل فعال سلبيا من املمت لف هذا آخري ال تقوم ا  .وال ميكن متابعة املتهم وال معاقبته بشأهنا ،ولو 

ضانة ح الطالب حق ا كم الذي مي صل العلم بوجود ا ب أن  اع يتم  .و وقد قضت احملكمة العليا بأن االمت
فيذإثباته بواسطة احملضر بعد  ضانة  .إتباع إجراءات الت كم الفاصل  ا ه ا وأصال يتم التسليم  املكان الذي يعي

ق  املطالبة بالطفل 191،والزيارة كم ففي مقر الشخص الذي له ا دد ا ويرتتب على ذلك أن احملاكم  ،فإن مل 
تصة  حالة انتهاك حق زيارة إذا كان من الالزم أن ي زائرية غري   .فذ خارج الوطنا
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ا أحد الوالدين د ،أي آب أو آم ،وعادة يكون ا دة وا ق   ،أو ا حه القانون ا أو شخص مي
ضانة، وأن اجمل عليه الذي يقع عليه الفعل اإلجرامي هو ولد للفاعل أو ولد ولد وأن هذا آخري صغري السن  ،ا

ضانة ق ا  .ممن يتمتع 
ر  ،آصل طبق على أحد الوالدينأن هذ ا ضانة  ،مية مبختلف أشكاهلا ت تفظ بالطفل متجاهال حق ا الذي 

د لْخر دة من آم ،الذي أس ضانة كا د له ا الة ،وكذلك من تس دة من آب ،وا وفق ما  ،وآقربني ،وا
زائري من قانون آسرة 92نصت عليه املادة   .ا
ع عن تسليمه إ من وكل  ،وبصفة عامة ت رعايته وميت طبق على كل من كان القاصر موضوعا  رمية ت فهذ ا

ضانة املؤقتة ال  ق الزيارة أو حق ا ع عن الوفاء  ضانة الذي ميت ضانة، وكذلك املستفيد من ا القضاء إليه ا
حها القضاء لغري فاذ املعجل يشرتط صدور حكم هنائي أو ،و مجيع آحوال .مي  192.حكم مشمول بال

فسهما أو بواسطة الغري دين ب اع بواسطة الوالدين أو ا ص إذا كان هذا اإلمت باعتبار أن هذا و  .فيسري هذا ال
اع بواسطة الغري ،آمر ايل على القانون أراد املشرع سد هذا الباب  وجه هذا التالعب ،وهو اإلمت ولكن  ،به 

دين من جهة والغري من جهة أخرى على خطف الصغري الة إثبات االتفاق بني الوالدين أو ا  ،على املبلغ  هذ ا
كم  هذا الصدد اع عن التسليم بالتحايل أو اإلكرا أو   .لكي يستقيم ا كما أنه يستوي  هذا أن يكون االمت

رمية بالقول الكاذ ،وعلى ذلك .بدوهنما ع عن تسليم الطفلتقع ا إذا قرر ملن صدر  ،ب جملرد الذي يقرر به املمت
ع عن تسليمه كم أو القرار بأن يريد مشاهدة هذا الطفل مث ميت ه ا ايل على الطفل أو ذويه املتولني  ،لصا أو إذا 

هم صري التحايل واإلكراقد و  .رعايته وحجبه ع كم على أي من الو  .سبق إيضاح ع دينويسري هذا ا  الدين أو ا
فسه أو بواسطة الغري ممن هلم حق  حضانة الصغري طف الصغري ب  .مبوجب قرار صادر من جهة القضاء ،إذا قام 

طف قد مت بالتحايل أو اإلكرا أو بغريمهاو  رمية كون هذا ا التني سواء ،ال يؤثر  ا  .فالعقوبة  ا

هائي الق اضي بالحضانة .2  توفر الحكم ال
صرالأما  كم القضائي ،توفرالواجب ثا ال ع ضانة، و  هو ا اد ا تالذي يتضمن إس ه س حق فيما يلي اول م

كم القضائي ضانة مث نوعية ا  .ا
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 حق الحضانة. 2-1

اصة بآحوال الشخصية ضانة وفقا ملا تقرر القوانني ا ق  ا ويالحظ أن آحكام املتعلقة  ،يتمتع الطفل با
ضانة مستمدة من الشريعة اإلسالمية وأساس تلك آحكام ليس مصلحة آب أو آم، وإمنا أساسها مصلحة  .با

اية بأمر أكثر من غري  193 .الطفل نفسه بوجوب تسليمه ملن يكون أشفق عليه وأقدر على مراعاة مصلحته والع
ضانة ظيم حق ا زائري،  92نصت املادة  ،ولبيان كيفية ت ضانة هي الرعاية ال ى لعمن قانون آسرة ا أن ا

ال غالبا، ،يعطيها القاضي ٓحد الزوجني إثر دعوى الطالق حها القاضي لألم كما هو ا حها لألب  فقد مي وقد مي
رم من ،لكن من املعمول به قضاء .إذا توافر ما يربر ذلك  ملف الطالق ضانة حق الزيارة أن للزوج الذي   ،ا

ية من الساعة التاسعة إ  ية والوط ق يتمثل عادة  أخذ الطفل يوم العطلة آسبوعية و آعياد الدي وهذا ا
 .الساعة السادسة مساء

هاية هل يطبق نص املادة  ،وبشرح هذ التفاصيل ع عن  249نتساءل  ال ضانة إذا امت على من له حق ا
ع عن إرجاع الطفل إ  متكني الطرف الذي له حق الزيارة من حقه؟ وهل يطبق كذلك على من له حق الزيارة إذا امت

ه بعد انتهاء أجل الزيارة؟   حاض
عمو  واب يكون ب كم  ،ا ضانة وحق الزيارةإذ ال فرق من حيث مضمون ا فاهلدف  كلتا  ،بني حق ا

ل هبا أو يعتدي عليها التني هو ضمان الرعاية للطفل ومعاقبة من    .وهبذا الرأي يعمل القضاء  فرنسا ،ا
سبة للقانون املصري ق  الزيارة أي رؤية القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى أو  ،أما بال فيقرر لكل من آبوين ا

ع من بيد  ، حالة عدم وجود آبوين ،آجداد ظيمها وديا، وإذا امت ظمه القاضي إذا مل يتم ت والزيارة حق ي
كم بغري عذر أنذر القاضي فيذ ا فاذ املعجل  ،القاصر عن ت كم واجب ال كم  وإن تكرر الفعل جاز للقاضي ا

ق فيها ملدة يقرر  ضانة مؤقتا إ من يليه من أصحاب ا  .هانقل ا

 حكم نهائي يقضى بالحضانة  . 2-2

لقوة الشيء املقضي  احائز  ،من قانون العقوبات يتطلب وجود حكم صادر عن القضاء 249إن تطبيق املادة 
فاذ املعجل أو مشموال ،فيه يب ممهور  اأو صادر  ،بال فيذية اعن القضاء آج ص عليه قانون  ،بالصيغة الت وفقا ملا ي

ه الطفل ال يستطيع أن يزعم بأن هذا الطفل له حق  .اإلجراءات املدنية واإلدارية ذلك ٓن الشخص املخطوف م
ه د  طلبه إ أساس قانو يدعمه حكم قضائي قابل  ،حضانته وحق املطالبة باسرتداد ممن خطفه م إذا مل يست

فيذ حاال  .للت
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ه أن يكون قد صدر قرار من جهة  ،رع لتطبيق حكم هذ املادة وإنزال العقوبة على املتهم فيهااشرتط املش ،وم
ه حكم أو  قضائية بشأن الطفل ضد إحدى والدي الطفل أو أحد جديه مل يقم بتسليم هذا الصغري ملن صدر لصا

ص معهما .قرار من جهة قضائية بشأن حضانته أو خطفه اع عن  ،وقد جاء ال من حيث ما إذا كان هذا اإلمت
ايل أو إكرا ،التسليم بواسطة هذا الشخص أم غري كم القضائي القاضي  .ولو كان بغري  وأنه يشرتط  ا

ضانة كم غري  .أن يكون نافذا ،با فاذ املعجل، أما إذا تعلق آمر  ويتوفر هذا الشرط  آوامر املصحوبة بال
فاذ امل رميةمشمول بال كم مستأنف فال تقوم ا قض ال يربر رفض الزوج تسليم الطفل   ،عجل أو  كما أن الطعن بال

ضانة قض أمام احملكمة العليا أثر موقف .ملن قررت له ا كم القضائي الفاصل  194.إذ ليس للطعن بال وقد يكون ا
كم القاضي بالطالق بني الزوجني ضانة هو ا مستقال يصدر إثر دعوى رفعها من   وقد يكون حكما ، مسألة ا
الة وغريها دة من آم أو ا ضانة كا زائري 92املادة  ،كان يرى من حقه ا  .من قانون آسرة ا

سبة للقانون املصري اك قرار من جهة قضائية بالتسليم ،أما بال ومع انتفاء هذا القرار ال  ،يشرتط أن يكون ه
ع ع ،وعلى ذلك .تقع جرمية ق الرؤية فمن ميت زء الذي يقضي  فيذ حكم  ا عا عن  ،"الزيارة"ن ت ال يعد ممت

فظ وليس من  .تسليم الصغري ضانة أو ا ص اشرتط أن يكون موضوع القرار القضائي هو التسليم من أجل ا ٓن ال
 .أجل حق الزيارة

فيذ حكم الزيارة  . 3-3  عدم ت

ص على  92من خالل قراءة نص املادة  كم ": نهأمن قانون آسرة، نالحظ أهنا ت دما  على القاضي ع
ق الزيارة للزوج اآلخر كم  ضانة إ مستحقيها أن  اد ا زائر  االتفاقيةومن خالل قراءة  ،"بإس املوقعة بني ا

ح حق الزيارة  الفقرة الثانية 9د أن املادة  ،وفرنسا بشأن أطفال الزواج املختلط كل حكم " :أكدت على م
ص على حضانة الطفل هات القضائية للمتعاقدين وي ح  الوقت نفسه الوالد اآلخر حق  ،قضائي تصدر ا مي

 195."الزيارة
ه يتضح من نص املادة  ضانة للطرف الذي يستحقها، يرتتب عليه  نفس  9وم ح حق ا ح أن م الوقت م

 .حق الزيارة للطرف اآلخر
اد حق حضانة الطفل إ من على نه يتعني أ ،استخالصهميكن و ما   كم بالطالق وبإس دما  القاضي ع

دد فيه زمان ومكان وكيفية ممارسة حق  أن ،يستحقها اد حق الزيارة إ الزوج اآلخر و كم  نفس الوقت بإس
  .الزيارة

                                                             

زائري، دردوس مكي،  194 اص  التشريع ا ائي ا  .005-026. مرجع سابق، ص القانون ا
زائريني و الفرنسيني  حالة االنفصالتعلقة بوضعية املاتفاقية  195 ة عن الزواج املختلط بني ا ا مصادق عليها باملرسوم ،  0699-59-40املؤرخة   ،آطفال ال
ريدة الرمسية العدد  0699-59-49املؤرخ   99-022 ة  25ا  .0699س



كموإذا قام الطرف احمل فيذ ا اع عن ت ضانة باالمت ق ا ورفض متكني الطرف اآلخر من ممارسة حق  ،كوم له 
كم التام فانه قد يكون قد تصرف بشكل يؤدي إ متابعة الطرف  ،الزيارة  الزمان واملكان والكيفية ال حددها ا

ع اع عن تسليم الطفل احملضون ،الرافض واملمت زائري بامت ص املادة  ،ومعاقبته وفقا للقانون ا من قانون  249وفقا ل
 .العقوبات

اع عن تسليم طفل قضي  شأن  ا أنه لكي ميكن قيام امت ، يتضح ل صوص املذكورة أعال ليل ال من خالل 
ق  املطالبة به، ولتطبيق نص املادة  جاء  القانون الفرنسي  وما ،من قانون العقوبات 249حضانته إ من له ا

قق الشروط التالية ،واملصري  :البد من 
فاذ املعجل أو حائز لقوة الشيء املقضي فيه، -   أي صادر من جهة  صدور حكم أو أمر قضائي مشمول بال

قوة القانونية لألحكام ال إعماال لل ،ٓحكامها أو أوامرها قوة اإللزام للكافة ،قضائية أو ذات اختصاص قضائي
 ؛اطب احملكوم عليه هبا

اد حضانة الطفل إ أحد الزوجني -   كم صادرا بشأن الطالق وإس ح حق الزيارة للزوج  ،أن يكون هذا ا ومب
 196.راآلخ

ضانة الطفل ،وعلى ذلك كم  قض أن يتعلق ا   .فقد استقرت أحكام احملاكم الصادرة  املوضوع وأحكام ال
ص  القانون املصريبالتا و  كم الصادر حكم ال يسري هذا ال  ٓن حكم الرؤية له عقوبة ،بالرؤية اإذا كان ا

قل او  ،مقررة بقوانني آحوال الشخصيةأخرى  فيذهي اإلنذار ب على عكس القانون . ضانة  حالة تكرار عدم الت
زائري ضانة ح حق الزيارة، ا  .يشمل حكم ا

كم  ذلكو  قض املصرية  حكم شهري هلاتقول   :ة ال
ضان فظ عن الرؤية تلف كل من حق ا ساء ، سواء أكان رؤية آب لولد و "الزيارة "ة أو ا هو  حضانة ال

 .ن مع أبيه أو مع غري من العصباتأم رؤية  آم لولدها إذا كا
ع أي من ا امتو  ،أو حفظه شأن حضانة الصغرير قرار من القضاء بو صدبعقوبات  464تطبيق املادة  ويرتبط
دين عن تسليمه إ من له ا الوالدين أو اء على هذا القرا .ق  طلبها كم قد دان املطعون ضد رب ، إذا كان ا

ته لوالدهتا لرؤيتها مع صراحة نصها ووضوح  ،عقوبات 464طبقا للفقرة آو من املادة  ،بتهمة أنه مل يسلم اب
ه مبا ال يصح مع ،قرار من القضاء بشأن حضانة الصغري أو حفظه  كوهنا مقصورة على حال صدور ،عبارهتا

ها بطريق التفسري و  راف ع يكون قد أخطأ  تطبيق القانون و تأويله مبا فإنه  ،التأويل إ مشول حالة الرؤيةاال

                                                             

ة،ص، دون طبعة، دار صادر، 00اجمللد ،الموسوعة الجزائيةفريد الزغيب،  196  .09بريوت، دون س



كم بيوجب نقضه و  د إليه رباءة املطعونا ائي ). ضد مما أس قض س  46/52/0664نقض ج  056ق  42أحكام ال

 197. (292ص 
اع عن تسليم الطفل ثابت فيذ أو بواسطة شهادة اأن يكون االمت رر القائم بالت ضر  الشهود أو  مبوجب 

ع نفسه  .باعرتاف املمت
اصر املشار هلا سلفا ،عليهو  ع يستحق املتابعة و  فإن ،فإذا توافرت هذ الع العقاب مبوجب املادة الطرف املمت

زائري 249  198.من قانون العقوبات ا
وي ،باإلضافة إ توفر الركن املادي قق الركن املع رمية قصدية ،البد أيضا من  يشرتط و  ،باعتبار أن هذ ا

ا بصد ضانةلقيامها علم ا عه من ا  ،ارتكاب آفعال املذكورة أعالإصرار رغم ذلك على و  ،ور حكم قضائي مي
اوله ضمن هو   .مايليذا ما نت

 خطف طف ل حديث العهد بالوالدة    .ج

دها  القانون املصري ها ،هذ الصورة  زائري مل يتضم ما القانون ا وقد نص قانون العقوبات املصري  . بي
كل من " أو عزو زورا إ غري والدته ،طفل حديث العهد بالوالدةمن قانون العقوبات عن جرمية خطف  492املادة 

بس ،الوالدة أو أخفا أو بدله بآخر أو عزا زورا إ غري والدتهبخطف طفال حديث العهد  فإن مل  ،يعاقب با
ة بس مدة ال تزيد على س العقوبة مدة  أما إذا ثبت أنه مل يولد حيا فتكون ،يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة ا

رمية منوهذ  .ال تزيد على شهرين دث املستمر تتوقف بالقبض على  ا املتهم أو إعادته للطفل جرائم ا
 199".املخطوف

  الركن المادي .1

ر أيام قالئل ح ثالث هو الذي ال يتعدى عمو  ، خطف طفل حديث العهد بالوالدةيتمثل الركن املادي 
او  .أسابيع ة فأكثر ،متشاهبني نأن آطفال مجيعا  هذا العمر يكونو  ،العلة ه طبق  ،أما إذا كان عمر س فإنه ت

ل حضانته و يقصد باو  .من قانون العقوبات 499املادة  عليه نص  عن هذا املكان إبعادطف انتزاع الطفل من 
د شرح املوادقد و  ،بدون إذن أهله طف ع يعاقب كذلك  و . قانون العقوبات من 465إ  499 سبق إيضاح مع ا

يعاقب كذلك من عزا و  ،نيقيقيآن من شأن هذا حرمان الطفل من أهله  ،كل من أخفى الطفل أو بدله بآخر

                                                             

اس بدون وجه حق عادل عبد العليم احملامي، 197  .90ص مصر، ،، دار الكتب القانونيةشرح جرائم القبض على ال
رائم الواقعة على آسرة، عبد العزيز سعد،  198  .046مرجع سابق، صا
اس بدون وجه حق، عادل عبد العليم،  199 طف والقبض على ال  .459صمرجع سابق، شرح جرائم ا



رة واقعة مكذوبة  وضع صو و آنساب  اختالطملا يؤدي إليه ذلك من  ،الطفل حديث العهد بالوالدة إ غري والدته
 . أوراق رمسية اكذلك تزوير   هو ما ميكن عدو  ،صورة صحيحة

 العقوبة   .2

رمية ا  هذ ا حة اعتبارهاب ،يعاقب ا بس و  .بسبا ،ج وهلا حد أد  دحهلا املعروف قانونا أن عقوبة ا
د آقصى. أقصى بس  فإن ا يهاتالكون شهرين و ي  القانون املصري،لعقوبة ا اوز مخسة ج  .غرامة ال ال 

د آقصى  ،ثارت الشكوك حول ما إذا كان الطفل قد ولد حيا أم ميتاأما إذا  ة لعقوبفإن ا بس يكون س ة ا
بس يكونفإن ا ،أما إذا ثبت على وجه يقي أن الطفل قد ولد ميتا .وأجرة فقط حسب ما و  ،د آقصى لعقوبة ا
ايات به حكمت   :اآليتمصر وفق كمة ج

فى الفضيحة اتفقت مع امرأة متزوجة على نسب املولود إ  ،سفاح وضعت امرأة غري متزوجة طفال" ولكي ت
وط به قيد املواليد و فحضرتا معا أمام  ،هذ آخرية فأحال قاضي  ،قررتا أن الطفل هو ابن املرأة املتزوجةاملوظف امل

ايات حملاكمته كمة ا عقوبات  090 ادةامل"وراق رمسية ا على هتم االشرتاك  التزوير  أماإلحالة املرأتني إ 
رية ،أو حملاكمتهما على التهمة آخرية فقط ،"عقوبات قدمي 420املادة  "ونسب الطفل إ غري أمه ،"قدمي  .بطريق ا

اي كمة ا ايات مصر )، عقوبات قدمي 420ات مبوجب املادة فحكمت عليهما  اجملموعة الرمسية  44/52/0645ج
 .(60ص  40س 

صوص عليها  املادة وجاء كذلك  أحكامها،   رمية امل من قانون العقوبات أن  492يكفي إلدانة املتهم  ا
ق  رعايته ذوي الطفل  ةلو مل تتوصل التحقيقات إ معرفملتهم الطفل زورا إ غري والدته، و يعزو ا ممن هلم ا
ائي ) .وكفالته قض س  59/52/0604نقض ج  200. (690ص  462 2أحكام ال

ة  كم املطعون فيه قد عول  إدانة الطاع ما على ، "ة خطف طفل حديث العهد بالوالدةرمي"إذا كان ا
لسةشهدت به الشاهدة بالتحقيقات و  ادث مسعت صوت و  ،أهنا كانت من نزيالت املستشفى من ،با  يوم ا

ة تردد عبارات  مل الطفل  ،"أنا نازلة"الطاع ابر  اجملوأهنا  فجر ذلك اليوم رأهتا  رج به من أحد ع عليه و
ضر جلسة احملاكمة .هتبط إ الطابق الثاو  ،املستشفى أن تلك الشاهدة قد  ،وكان الثابت من اإلطالع على 
ك الشاهدة من تقرير لوخلت ت، "أنا نازلة"ة وهي تردد عبارة شهادهتا على القول أهنا مسعت صوت الطاع اقتصرت

مل الطفل  كم املطعون فيه إذا عليه اجملرؤيتها هلا وهي  ة للجرمية مستدال على  استخلص، فإن ا مقارنة الطاع
لسة احملاكمة يكون قد أقام قضا بأقوالذلك  ال يغري من آمر أن و  ،آوراق على ما ال أصل له  ءالشاهدة 

كم قد أخذ بأقوال تل لسة  استدلما دام أنه قد  ،االبتدائيةك الشاهدة بالتحقيقات يكون ا على جديتها بأقواهلا 

                                                             

اس بدون وجه حق،  عادل عبد العليم، 200 طف وجرائم القبض على ال  .405مرجع سابق، صشرح جرائم ا



ائي جلسة ) .اكمة مبا ال أصل له  آوراقاحمل  .(0504ص  442رقم  42املكتب الف س  59/05/0664نقض ج
201 

ايات أسيوط و  كمة ج  :بأنحكمت 
ذ بضع ، أي آطفال املو حديثي الوالدةعلى خطف آطفال " قدمي"عقوبات  420تعاقب املادة  لودين م

واتأما خطف طفل يبلغ عمر أربع  .ساعات أو بضع أيام طبق عليه هذ املادة ،س ت حكم املادة فال ت ، بل يقع 
اف أسيوط ) ،تبعا لظروف الدعوى" قدمي" عقوبات 400أو املادة  405 ق  44اجملموعة الرمسية س  56/56/0645استئ

 .(9ص  0

وي: ثانيا  الركن المع

ائي .أ  بيان القصد الج

ية اإل صر القصد أو ال  أنو  ، كل عمل إجرامي املطلوب توفرهمية هو  الواقع من آركان العامة ااجر إن ع
ا و  رميةال صراحة كعقانون العقوبات مل يذكر ضم اصر تكوين هذ ا إمنا ميكن استخالصه من و  ،صر من ع

ع تسليم الطفل  ،فباإلضافة إ الركن املادي .بالوقائعالظروف احمليطة  ائي خاص هو م رمية قصد ج يشرتط لوقوع ا
ضانته يه اإلرادة والعلمهذا باإلضافة إ الق ،على الرغم من صدور حكم من جهة القضاء يقضي   .صد العام برك

ائي العامو  ا إ إبعاد الطفل عن أهله ب ،القصد ا ا ا مكان ما على غري رغب من أهله،  احتجاز هو ا
ز و  يعد جرمية النتفاء القصد أخذ القاصر لرؤيته ال  ، القانون املصريو  .اع بني الوالدين على حضانة الطفلال

ائي رد ارتكاب كل آفعال املكونة ل ،هلذاو . ا زائري قد عاقب على  صوص عليها باملادة لفإن القانون ا جرمية امل
إلبعاد أو عدم التسليم دون أن يعري أي اهتمام للغرض أو اهلدف من االختطاف أو ا ،قانون العقوبات 249

ا مفرتضة ومستخلصةو  .تها عملية االختطاف أو اإلبعادال الوسائل ال تتم بواسطو  ،للمحضون ية ه من  تبقى ال
ضانة و  كم ا  .ديه لهاوز املتهم 

 
 
 
 

                                                             

طف، م، عليعادل عبد ال 201  .405مرجع سابق، صشرح جرائم ا



ملهم على قبول  ،هكذاو  ة ال ال تستعمل نفوذها على أطفاهلا  اض ق آم ا رمية  قضي  فرنسا بقيام ا
كم قضائي يقضي له بالزيارة فيذا  رمية  حق والدة املطل 202 .زيارة والدهم ت قة ال استفادت كما قضي بقيام ا

عت بعدما أقام ولدها  بيتها عو  ،من حق الزيارة  203.ن إلزامه بالعودة ملسكن والدال امت
ق  املطالبة و  به ال ميكن أن يشكل فعال مربرا وال قضي بأن مقاومة القاصر أو نفور من الشخص الذي له ا

فف، ومع ذلك كثعذرا قانونيا  .ريا ما يأخذ به القضاة كظرف 
الة ال يك ،ومن جهة أخرى اون فيها الطفل  حضانة مييز القضاء بني ا او  ،ا لة ال يكون فيها  غري ا

الة آو .حضانته ه على احرتام  ،ففي ا اضن استعمال سلطته على الطفل للحصول م قضي بأنه يتعني على ا
الة الثانية حني يكون هذا اال. الرغبة الشرعية لصاحب حق الزيارة  .لتزام أقل شدة  ا

أ إ إ ،عموماو  ا سواء  أو مل يستعمل سلطته عليه إلرغامه على  ،كرا الطفل على البقاء معهيدان ا
 204.االستجابة ملا قضي به

او  جو من املتابعة أو العقاب ،ما على ا ن نيته وعدم توفر القصد السيء إال أن يثبت حس ،لكي يفلت أو ي
 .205ال فعل االختطاف أو اإلبعادو 

قض كمة ال  :و ذلك تقول 
ائي  ا انتزاع املخطوف من أيدي ذويه الذين هلم حالقصد ا قيق ا ق رعايته  جرمية خطف آطفال هو 

ليس . (900ص  04من املكتب الف س  44/50/0690ض جلسة نق) .مهما كان غرضه من ذلك ،لته هبمقطع صو 
في القصد من شان تسليم الطفل حديث العهد بالوالدة من ذويه إ املتهم بقصد تو شؤونه بفرض  صحته أن ي

ائي  جرمي رمية يتحققة عزو الطفل زورا إ غري والدتها ائي  تلك ا بعزو الطفل زورا إ  ، ذلك أن القصد ا
ائي جلسة ) .غري والديه قض س  09/52/0699نقض ج  ، فقدأما القضاء الفرنسي. 206(22ص  92ق  06أحكام ال

ه ق  ذلك ،أيام ا من أبيه برأ أما كانت قد تعجلت  تسلم اب ظ بتأييد  .معتقدة أن هلا ا لكن هذا القرار مل 
الفا مل طأ  القانونالفقه ٓنه جاء   .بدأ عدم آخذ با

 

                                                             

ائي  202  .442- 0620دالوز  6/04/0622ج
ائي  203  .056 -0604دالوز  46/04/0600ج
اص، الطبعة أحسن بوسقيعة،  204 زائي ا  .090مرجع سابق ،ص ، 00الوجيز  القانون ا
رائم الواقعة على نظام آسرة، عبد العزيز سعد،  205  .046مرجع سابق، ص ا
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كم الفاصو  فيذ ا اسبة ت ضانة أو حق الزيارةقد تثور مشاكل مب يعود السبب فيها إ موقف و  .ل  حق ا
قني أو رفض الرجوع إ  ،مثال ذلك إذا رفض الطفل احملضون االلتحاق مبن له حق الزيارة فيهو  ،الطفل من هذين ا

ه بعد ل ،انتهاء مدة الزيارة حاض  ؟ فما هو ا
ه و إن  ، هوما درج عليه القضاء الفرنسي  ،رفض االلتحاق مبن عليه حق الزيارةأصر الطفل على البقاء مع حاض

اضن  ،أو على العكس من ذلك يستحق العقاب إذا مل يبذل كل ما فيد من حق الزيارة يعترب مذنبا و أو املستفإن ا
مل الطفل على الذهاب مع من يطلبه  .  وسعه 

ضانة ،من جهة أخرى ق  ا دت إليه  ،فإذا أدين أحد الزوجني بعدم تسليم الطفل ملن له ا مث بعد إدانته أس
زائري ليس ملزما مبا  . تقدير القضاء الفرنسي ،ابالعق فال يعفيه هذا التغيري من ،كم قضائي ما القضاء ا بي

طق الذي جاء به ،ذهب إليه القضاء الفرنسي ل ملثل هذ القضايا و  ،رغم امل زائري أن يستلهم ا على القاضي ا
 .207فيما يعرض عليه من وقائع مماثلة

رمية مو  ظام آسرةمادام أن هذ ا رائم املاسة ب ضانة ،ن ا ا أنه من الضروري أن واملتعلقة بأحكام ا ، ارتأي
اك مشاكل كثرية معقدة ن زائريني والفرنسينينشري إ أن ه ظم القانونية آخرى بسبب شأت بني ا ، أو  ال

ز  ضانة و ال ني عن عقود الزواج الشرعية و زيارة آطفال الاعات القائمة حول حقوق ا ايا لشرعية بني الرعغري اا
زائريني والفرنسيني من جهة أخرى صر الثاهذو  ،ا اوله  الع ت  .ا ما س

  الباعث في هذ الجريمة  .ب

ديث وات آخرية، كثر ا دث عادةو  ،زيادة حاالت االختطاف الدو لألطفال نع  الس  ،هذ آفعال 
دما يكون الوالد رفض حضانة الطفل أو  د ع وف منع ضانته، و  ا عل الطرف فقدان الطفل احملكوم  هذا ما 

ضانة اولة  ،فيقدم على خطف الطفل ،أو الزيارة اآلخر يعتقد أنه حرم من ممارسة حقه  ا وقد يكون الباعث 
يبللحص ه .ول على حضانة الطفل  بلد أج ها كو  ،فالكثري من الدول ،وم دامن بي ها ،دا وهول  نصت  قواني

  0695.208أكتوبر 40مت مبا جاءت به اتفاقية الهاي التز و 
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وانب املدنية القد و  فيذ اتفاقية الهاي بشأن ا  .ختطاف آطفال على الصعيد الدوسعت هذ الدول لت

ضانة بني  سبة ملوضوع ا زائريني والفرنسيني أما بال مواط الدولة ، وال كانت ذات طابع فردي بني الرعايا ا
زائرية و  ات الدولة اا  زائريةأخذت طابعا رمسيا حتم تدخل الدولتني امث توسعت و  ،لفرنسية  أول آمرمواط
قد وضعت و  209، حالة الطالق مهاتتعلق بأطفال الزواج املختلط بني رعايا هماذلك بإبرام اتفاقية بيو  والفرنسية،

ل هذ املشكلة القواعد آساهذ آخرية  ص كل و  ،املستعصيةسية  ذلك بتعهد الطرفني املتعاقدين بضمان أن ي
ضانة لصا أحد الوالدين على حق الوالد اآلخر  الزيارة بتعهدمها على ضمان ممارسة حق و  ،حكم صادر بشأن ا

 .ة لألزواج الذين هم  حالة طالقالزيار 
ا  هذ االتفاقيةو  رائم الواقعة  ،56هي املادة ف ،ما يهم  :جاء فيها ما يلي ، حيثعلى نظام آسرةلتعلقها با

اضن سيتعرض ملتابعات جزائية أن الوالد " ص و  ،طفالمتعلقة بعدم تسليم آا تعاقب عليها التشريعات ال ت
زائية  كلتا الدولتني دما يرفض ممارسة حق الزيارة فعال داخل حدود أ ،ا أو فيما بني حدودمها  ،د البلدينحع

ح ا ق قد م دما يكون هذا ا مهورية املختص إقليميا أن و  ،لوالد اآلخر مبقتضى قرار قضائيع يتعني على وكيل ا
زائية ضد مرتكب املخالفة مبج  .ررد تسلمه الشكوى من الوالد اآلخيباشر إجراءات املتابعة ا

هو  طف أو اإلبعاد  ،م اصل من أحد الوالدين أو شخص آيتضح أن الباعث من وراء ا خر أو عدم التسليم ا
ضانة و   210.ما تشمله من حق الزيارةيرجع كله إ مسألة ا
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ظام العق ابي المقرر لها                                      : المطلب الثاني  بيان ال

 الجزاءات: الفرع األول

 عق اب الف اعل األصلي  : أوال

  :األصلية و التكميلية  العقوبة. أ

در اإلشارة إليه رائم الواقعة على نظام آسرة ،ما  وإن فرض عقوبة  ،أن هذ الصورة تشكل واحدة من تلك ا
فيذهامعلى مقرتفها يعترب أداة فعالة ووسيلة لضمان احملافظة على  وهي  نفس  ،صداقية أحكام القضاء وعلى ت

 .الوقت آداة الالزمة لضمان مصلحة احملضون ضمن إطار احرتام القانون
ص املادة  زائري من قانون العقوبات  249ت كم قضائي على ما يلي ا الفة   :جرمية عدم تسليم طفل 

ة وبغرامة من " بس من شهر إ س ص دج آب أو آم أو أي شخ 055.555إ  45.555يعاقب با
ق   ،آخر ال يقوم بتسليم قاصر كم هنائي إ من له ا فاذ املعجل أو  كم مشمول بال قضي  شأن حضانته 

ادوتز  .املطالبة به وات إذا كانت قد أسقطت السلطة آبوية عن ا بس إ ثالث س  ".اد عقوبة ا
زائري، 249ويقابل نص املادة   464واملادة  ،ن قانون العقوبات الفرنسيم 206املادة  من قانون العقوبات ا

 .من قانون العقوبات املصري
ا يعاقب طبقا للمادة  ،نص املادة من يتضحإذ  على جرمية عدم تسليم قاصر كعقوبة أصلية،  249أن ا

ة ،قضي  شأن حضانته بس من شهر إ س دج، عالوة على العقوبات  055555إ  45555وبغرامة من  ،با
ح   .التكميلية االختيارية املقررة للج

بس إ  وات 2وتصل عقوبة ا ا ،س غري أن عبارة إسقاط . إذا كانت قد أسقطت السلطة آبوية عن ا
ددة، بل هي معمول هبا  زائري غري  ا  التشريع ا على عاقب  التشريع الفرنسي، الذي يالسلطة آبوية على ا

وات حبس مس س حة  طق . 9-446وفقا للمادة  ،أورو غرامة 60555و اهذ ا وللمحكمة إمكانية ال
صوص عليها باملادة  كم وفقا للمادة  .46-446بالعقوبات التكميلية امل ما الظروف أ .25-446وكذلك نشر ا

والعقوبة املقررة هي  ،52/52/4554ـ ال تعدل القانون الصادر ب ،9/6-446نصت عليها املادة  ، فقداملخففة
وات حبس 52 ق   0 حالة إذا كان الطفل القاصر  ظرف  ،أورو غرامة 20555و ا،س أيام سلم ملن له ا
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زائري ،كما ميكن للقاضي فض من العقوبة احملكوم هبا ، القانون ا اك  ،أن  نظرا ٓن املشرع يسلم أن ه
ددها سلفا ففة تستدعي أخذ املتهم بالرأفة، ال يستطيع أن  سبة لألعذار، لذا فقد تركها   ،ظروفا  كما فعل بال

ة القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى د آد ، لفط زل بالعقاب إ مادون ا د توافرها أن ي وقد أجاز له ع
رمية وقلة خطورة فاعلهاإذا رأى هذا ا ،املقرر اسب وضآلة ا تربير يكمن  ميل املشرع لألخذ الو . د آد غري مت

ا رمية املقرتفة على ضوء ظروف ا ديثة حول ضرورة تفريد العقوبة وا  .بآفكار ا
د آد شهرين و زل القاضي إ ا كم بإحدامها ،دج غرامة نافذة 45.555وميكن أن ي  .أو أن 
رمية ا للعقوبة آصلية املقررة هلذ ا زائري  ، وبعدما تطرق  50-56تعديل رقم الفقد نص قانون العقوبات ا

على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصرية  ،العقوبات املعدل واملتمم لقانون ،4556فرباير  40املؤرخ  
ائية والعقابية فع العام، لتعزيز املبادئ آساسية للسياسة ا ال ترتكز بآساس على احرتام  ،املدة بعقوبة العمل لل

قيق إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم، حبس  وهو املبتغى الذي مل يعد يرتكز على حقوق اإلنسان و
طق هبا، ومن  د ال قيقه يتوقف، من جهة، على مدى احرتام مبدأ تشخيص العقوبة ع آشخاص فقط، بل أضحى 

ال  ،دون اللجوء املفرط لوسائل اإلكرا ،على إمكانية مسامهة العقوبة  إصالح احملكوم عليهم هنائيا ،جهة أخرى
تلف جوانب حياهتم،  ها آثار سلبية على  جر ع قق هذ الغايةقد ت كما   ،فضال على أن هذ العقوبة البديلة 

اأتسمح بإشراك اهليئات واملؤسسات العمومية  عملية إعادة اإلدماج، كما سبق وأن  رمية تقع ،وضح أن هذ ا
الة على  ،داخل آسرة اول أن نبني كيفيات تطبيق هذ ا ا أحد أقارب الضحية وبالتا  إذ يكون فيها ا

 .اا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



فع العام. ب   استف ادة الجاني من عقوبة العمل لل
ص املواد من  الواردة ضمن الفصل آول مكرر من الباب آول من قانون العقوبات  ،9مكرر  0إ  0مكرر  0ت

زائري  فع العام باعتبار املتعلق بالعقوبات املطبقة على الشخص الطبيعي، على ا دد عقوبةعقوبة العمل لل ة بديلة 
فيذها ،ال تطبيقها بذلك بغرض توضيح وتوحيد آليات ذلك و  .وكذا الشروط املتعلقة هبا واملبادئ آساسية لت

 .تطبيق هذ آحكام وتفعيلها عمليا

فع العام  الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل لل
ضع للسلطة التقديرية  ،من قانون العقوبات 0 مكرر 0عمال بأحكام املادة  فع العام  فإن عقوبة العمل لل

صوصية  ظر  ص عليها ضمن نفس املادة، بال للقاضي، إال أن تطبيقها يتطلب احرتام اإلجراءات والشروط ال مت ال
فع العام كعقوبة بديلة  :وتتمثل فيما يلي ،العمل لل

 ؛أن ال يكون احملكوم عليه مسبوقا قضائيا -  
سوبة إليه 09يقل سن احملكوم عليه عن  أن ال -   ة وقت ارتكاب الوقائع امل  ؛س
وات حبس 2أن ال تتجاوز العقوبة املقررة قانونا مدة  -    ا؛س
طوق هبا مدة عام حبس -   ها  جرمية اختطاف القاصر انافذ اأن ال تتجاوز العقوبة امل ص املادة  ،م  249طبقا ل

 ؛من قانون العقوبات
طق بالعقوبة الستطالع رأيه باملوافقة أو املوا -   ة للمحكوم عليه، وذلك ما يستوجب حضور جلسة ال فقة الصر

 ؛الرفض
كم أو القرار هنائيا -   فع العام إال بعد صريورة ا  .أن ال يطبق العمل لل

فاذ جزئيا، وم توافرت الشروط املذكورة  طوق هبا، موقوفة ال بس امل ، ميكن للقاضي إذا كانت عقوبة ا أعال
فع العام ها، بعقوبة العمل لل افذ م زء ال .استبدال ا

212 

فع العام  تقدير مدة عقوبة العمل لل
ب أن يقضيها احملكوم عليه 0مكرر  0حددت املادة   ،من قانون العقوبات، حدودا دنيا وقصوى للمدة ال 

ساب ساعتني عن   سبة للبالغني أو القصر، وذلك  طوق سواء بال كوم به ضمن العقوبة آصلية امل كل يوم حبس 
 .هبا
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احية العملية، فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة آصلية مث يعرض على احملكوم عليه إمكانية استبدال  ومن ال
فع العام، طوق هبا بعقوبة العمل لل بس امل ا أن يكون القاضي قد توقع، خالل املداولة، فرض عقوبة ا ية ويفرتض ه

 :وذلك مع مراعاة ما يلي ،قبول احملكوم عليه بالعقوبة البديلة
فع العام بني  -   سبة للبالغ 955و 25أن ترتاوح مدة العمل لل  ؛ساعة بال
 ؛شهرا 09تطبق املدة مبوجب ساعتني عن كل يوم حبس  حدود  -  
سبة للقصر بني  -   فع العام بال  .ساعة 255و 45ترتاوح مدة العمل لل

فع العام  مضمون الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل لل
كم أو القرار القضائي، يتعني ذكر ما يلي ها ا وهرية آخرى ال يتضم  :إضافة إ البيانات ا

كم -   طوق ا  ؛العقوبة آصلية  م
فع العام -   بس بعقوبة العمل لل  .استبدال عقوبة ا
لسةاإلشارة إ حضور ا -   قه  قبول أو  ،ملتهم  ا ويه إ أنه قد أعلم  فع العاممع الت  .رفض عقوبة العمل لل
بيه احملكوم عليه إ أنه -   فع العام  حالة إخالله بااللتزامات املرتتبة عن عقوبة العمل ،ت تطبق عليه عقوبة  ،لل

بس آصلية .ا
213 

فع العام  إجراءات تطبيق عقوبة العمل لل
يابة العامة، يقوم مبا  :يلي مبجرد توصل قاضي تطبيق العقوبات بامللف من طرف ال

و  هذا االستدعاء إ أنه -   وانه املدون بامللف، وي ضر قضائي  ع  حالة عدم  ،استدعاء املع بواسطة 
بس ،حضور  التاريخ احملدد  ؛ع لالستدعاء حالة امتثال امل. 214آصلية تطبق عليه عقوبة ا

كم أو القرار الصادر  يقوم قاضي تطبيق العقوبات باستقبال احملكوم عليه ليتأكد من -   هويته كما هي مدونة  ا
 ؛بإدانته

ية والصحية والعائلية،  -   يابة و التعرف على وضعيته االجتماعية وامله ميكن لقاضي تطبيق العقوبات االستعانة بال
 ؛صحة املعلومات ال يد هبا املعالعامة، للتأكد من 

رير  -   الة، لفحصه و عرض املع على طبيب املؤسسة العقابية مبقر اجمللس القضائي أو مبقر احملكمة، حسب ا
د  اسب وحالته البدنية، وع تقرير عن حالته الصحية لتمكني قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يت

ف  ؛س الغرض، ميكن عرض املع على طبيب آخراالقتضاء ول
اء على ذلك -    ؛رر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة معلومات شخصية تضم إ ملف املع ،ب
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اصب املعروضة ال تتالءم  -   تار له عمال من بني امل وبعد أن يكون قد كون فكرة عن شخصية املع ومؤهالته، 
ية والعائليةوقدراته، وال ستساهم  اندم ياته امله  .اجه االجتماعي دون التأثري على السري العادي 

فع العام  وقف تطبيق عقوبة العمل لل
من قانون العقوبات، ميكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب  2مكرر  0وفقا ٓحكام املادة 

وبه، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة  دي، م استدعت ذلك من املع أو من ي إ حني زوال السبب ا
يابة العامة واملع واملؤسسة املستقبلة  ، على أن يتم إبالغ كل من ال الظروف االجتماعية أو الصحية أو العائلية للمع

ارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني  ،ميكن لقاضي تطبيق العقوباتو . واملصلحة ا
د االقتضاء يابة العامة للتأكد من جدية املربر املقدم ،ع  .إجراء كل التحريات مبعرفة ال

فع العام فيذ عقوبة العمل لل  إشعار بانتهاء ت
فيذ احملكوم عليه لاللتزامات ال  هاية ت بعد توصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من املؤسسة املستقبلة ب

رر إشعا يابة العامة لتقوم بدورها بإرسال حددها مقرر الوضع،  فع العام يرسله إ ال فيذ عقوبة العمل لل را بانتهاء ت
ه إ مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشري بذلك على البطاقة رقم  كم أو القرا 0نسخة م  .روعلى هامش ا

 الشريك    عق اب :ثانيا

ا سابقا أن يقصد به و ، "الشريك"يصدر عن املساهم التبعي هي نشاط تبعي أو ثانوي  املشاركة كما عرف
تيجته ( آصلي املساهم)الذي يرتكبه الفاعل آصلي  ،املسامهة أو التدخل  نشاط إجرامي ونتيجته ويرتبط به وب

 .برابطة سببية
اك فرقو  ائية آصلية والتبعية ه رم نشـاط الفـاعل آصلي نشاط آصلية تعد  كون املسامهة ،بني املسامهة ا

رم قانونًاف ،(الشريك)التبعي  وغري مشروع  ذاته، أما نشاط الفاعل سب آصل غري   ، معاقب عليهوغري ،هو 
موذج القانو للجرمية، وال يفقد الصفة  ٓنه ال يدخل  الفاعل  إال إذا ساهم مع نشاط ،(صفة املشروعية)ال

ق تيجةآصلي اجملرم   ائية التبعية على أركان .يق ال من  22و 24ميكن استخالصها من املادتني  وتقوم املسامهة ا
 .ج ق ع

 دي لالشتراكالركن الما. أ

حصر  رمية االشرتاك  فعلني ي  :ومها ،الركن املادي 

رمية زائري العقوبات انونص قف ،املساعدة أو املعاونة على ارتكاب ا  24صراحة  املادة  على هذا الفعل ا

دد املشرع الطرق ال تتم هبا مساعدة الفاعل ة ٓن تكون مساعدة، فقد  دون أن  آصلي، أي أن كل الطرق صا



وية كتقدمي معلومات للفاعل آصلي لتسهيل للفاعلتقدم تكون مادية  رمية، أو مع ارتكاب  آصلي الستعماله  ا
 .ة االختطافجرمي

ص املادة يستعمل عبارةاملعروف أن و  على ارتكاب آفعال التحضريية  ...االشرتاك يقع  املرحلة التحضريية، ف
فذة هلا اًءا على ذلك .أو املسهلة أو امل رمية تكون ،وب فيذ ا ويشرتط القانون  هذ  ،املساعدة سابقة أو معاصرة لت

رمية مكان  املساعد  عدم تواجد آخرية 215اوإال عد فاعال أصليا
. 

وي الركن. ب  المع
ائي يشرتط صري العلم واإلرادة القانون أن يتوافر لدى الشريك القصد ا أي أن يعلم الشريك  ،القائم على ع

 .جرمية االختطافالفاعل آصلي ستستعمل  ارتكاب  بان املساعدة ال يقدمها إ

  االشتراك في االشتراك .ج

دما يقدم شريكتتحقق  يث يقوم هذا آخري بتقدميها إ الفاعل  ،مساعدة إ شريك آخر هذ الصورة ع
فيذ ا ن آصلي لت رمية، ه عن  شريك الشريك، فهل يسأل شريك الشريكشريك الفاعل، و : كون أمام شريكنيا

 جرمية الفاعل آصلي؟ 
اك عالقة سببية غري مباشرة ،يرى الرأي السائد وهي كافية ملعاقبته  ،شريك الشريك والفاعل آصلي بني بأن ه

 .شرط أن يكون عاملا
ها، ف االشرتاك الشروعأما عن  رمية مث عدل ع فيذ ا ن أو  ،ال يعاقب عليه إال إذا شرع الفاعل آصلي  ت

 .ال يستعمل وسيلة أخرىو يستعمل املساعدة ال قدمها الشريك 
ائيةعن االشرتاك  كما أن العدول للفاعل  قدمها إذ قام الشريك باسرتداد املساعدة ال ،ال يرتب املسؤولية ا

رمي فيذ ا  .ةآصلي قبل ت

 يالشريك في ق انون العقوبات الجزائر  وبةعق. د

زائري،  قوباتعال انونمن ق 50فقرة  22حسب نص املادة  حة بالعقوبة "ا اية أو ج يعاقب الشريك  ج
اية  حة أواملقرة للج زائري قد وحد ة،الفقر  هذمن أحكام  هنستخلصما و  ...."ا العقوبة بني كل من  أن املشرع ا

رمية مباشرة، فكل من ساهم مسامهة تبعية يعاقب بعقوبة  غري سامهة مباشرة أواملسواء كانت  ،ساهم  ارتكاب ا
رمية ال ساهم فيها حة سواء كانت ،ا اية أو ج  .ج
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رمية بتطبيق املواد املشاركة معو  إذ يعترب شريكا ويعاقب  ،قانون العقوبات 22إ  24اقب عليها  هذ ا
فيذ حكم  ،بصفته ه على عدم رد الولد إ أمه ويعرقل معه عمل احملضر الذي جاء لت د الذي يشجع اب ذلك ا

ضانة ارج على نفقته ،ا  .216مث يبعث بالولد إ ا
صوص  زائري 246عليه  املادة ويعترب الفعل امل الة  ،من قانون العقوبات ا اصة بإخفاء طفل مع العلم  ا

صوص عليها باملادة  ،خطفه رمية امل زائري 249اشرتاكا  ا فس عقوبة الفاعل  ،قانون العقوبات ا ويعاقب ب
ةوذلك  ،بصفته شريكا بس من شهر إ س  .دج 055555إ  45555وبغرامة من  ،با

ه املتزوج على عدم تسليم ولد ٓمه، واعرتض معه للمحضر ودفع وق ضي  فرنسا، بأن آب الذي شجع اب
ارج، يعد شريكا  . مثن سفر الولد إ ا

يرييةف ،أما  القانون املصري رمية  ة بني ،عقوبة ا اوز س بس مدة ال  د أقصى مخسمائة  ،ا أو غرامة 
يه رميةوتسري هذ العقوبة ع .ج ص ،لى الفاعل آصلي والشريك  ا أي من الوالدين أو " :ودليل ذلك صراحة ال

فسه أو بواسطة غري دين خطفه ب  ."ا
يها قبل التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم  ة  46وقد كانت الغرامة مخسني ج الذي صدر   ،0694لس

ريدة الرمسية 44/52/0694ونشر   ،02/52/0694  .با

 تطبيق ات القضاء لها: ثالثا

 القضاء المصري: أ

در إليه اإلشارة  هذا الصدد الف ،وما  واعتربت أن  ا،أن بعض االجتهادات القضائية املصرية ذهبت مذهبا 
ق الزيارة املخول ٓحد الزوجني مبوجب حكم  ل  جرمية عدم تسليم طفل ال تقوم  حق أحد آبوين الذي 

قوم بسرد هذ االجتهادات القضائية  ما يليلذلك قضائي، و   : س
ة  050 الطعن رقم  46/52/0664قرار ) .1 فظ عن حق الرؤية " :(ق 0624لس ضانة أو ا تلف كل من حق ا

ساء  ."ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غري أم رؤية آم ،سواء أكانت رؤية آب ولد وهو  حضانة ال
ة  000 الطعن رقم  46/52/0664قرار ) .2 كم املطعون فيه قد أدان املطعون ضد " :(ق 0624لس إذا كان ا

ته لوالدهتا لرؤيتها ه للفقرة آو من املادة  ،بتهمة أنه مل يسلم اب مع صراحة  ،من قانون العقوبات 464تطبيقا م
مبا ال  ،نصها ووضوح عبارهتا  كوهنا مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغري أو حفظه
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ها بطريقة التفسري والتأويل إ مشول حالة الرؤية راف ع كم يكون قد أخطأ  تطبيق القانون  ،يصح معه اال فإن ا
كم برباءة ا د إليهأملطعون ضد مما و تأويله مبا يوجب نقضه وا  .217س

قض  قدو  كمة ال رمية حكمت   :باآليت نفس ا
رمية -   قق هذ ا طف ال   .انتزاع الطفل املخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله ،يكفي لقيام واقعة ا
 .(029ص  026رقم  6املكتب الف س  06/50/0609نقض جلسة )

 :أن نشري أيضا إ بعض االجتهادات القضائية املصرية حول هذ القضية كما يلي ،وال بأس  هذا الصدد
ازع على حضانته ( "222ص  462 ق م،.موعة القواعد القانونية، ج 00/59/0620قرار ) لوالد الطفل املت

ق  ضمه إليه، وال ميكن معاملته مبقتضى املادة  لى معاملة الوالدين من قانون العقوبات ال جرى القضاء ع 429ا
ضانة  ،هبا ع هو عن تسليم الطفل للمقضي له هبذ ا ضانة لغري وامت  20/05/0646قرار ")إال إذا قضي با
طبق املادة ( "209ص  200ق  0ق ق ج .م دته  429ت ه  من قانون العقوبات على الوالد الذي مل يسلم اب

ضانته   .(2 ص 4 ة الرمسية، ساجملموع 46/56/0609قرار " )احملكوم هلا 
ه من له حق طلبه ومل  ال تعاقب كل من كان متكفال ،من قانون العقوبات 429إن املادة " بطفل وطلبه م

وهلا حق  ،يسلمه إليه ه لوالدته بعد صدور حكم من احملكمة الشرعية  طبق على حالة آب الذي مل يسلم اب ت
، فليس له بعد صدور أن يبيت دحضانة أوالد   .هم ع

ضانة  الشريعة اإلسالمية ليس أساسه مصلحة آب أو آم ن حق ا وإمنا أساسه مصلحة الطفل نفسه  ،ٓو
، ح أن آب يعزر  اية بأمر أكثر من غري بوجوب تسليمه ملن يكون أشفق عليه وأقدر على مراعاة مصلحته والع

فيذا للحكم الشرعي ته ت اض  25 ق 02اجملموعة الرمسية س  46/50/0604قرار . )شرعا إذا مل يسلم الطفل 
طبق املادة  ،(06ص  ه من له من ق 429ت ص على أن كل من كان متكفال بطفل وطلبه م انون العقوبات ال ت

وهلا  دته الصادر هلا حكم من احملكمة الشرعية  ه  ق  طلبه ومل يسلمه إليه على حالة الوالد الذي مل يسلم اب ا
ضانة   .حق ا

ضان اصة با ب تفسري هذ املادة طبقا لقواعد الشريعة اإلسالمية ا ة، ومقتضى تلك القواعد أن تقدم و
ل للرجوع ٓحكام القضاء الفرنسي ،مصلحة الطفل على حقوق الوالد من  220الذي فسر املادة  ،وليس من 

 .218تفسريا أضيق مما قضى به التفسري املذكور آنفا ،املطابقة ملادة القانون املصري ،القانون الفرنسي
صوص "، (062ص  000 ق 2ونية جموعة القواعد القان 50/50/0622قرار )  رمية امل إذا أنكر املتهم ا

ضانة 429عليها  املادة  كم القاضي مبعاقبته على  ،من قانون العقوبات بعد صدور حكم با فيجب أن يشري ا
                                                             

قضمعوض عبد التواب،  217 ة،صقانون العقوبات معلقا عليه بأحكام ال زء آول، دون طبعة، دون دار نشر،دون س  .66، ا
218

قض، مرجع سابقمعوض عبد التواب،     .66ص ،قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام ال
 



ته اك حكما قاضيا بضم الطفل إ حاض رمية إ أن ه وهرية ،هذ ا قطة ا لية هذ ال ي فف ،فإذا هو سكت عن 
ق الدفاع قض  مراقبة صحة تطبيق القانون  ،سكوته إخالل  كمة ال فضال عن ما يرتتب عليه من تعطيل حق 

 .ببطالنه كموذلك مما  ،على الواقعة
قض س  52/00/0666قرار ال" أما إذا كان الثابت من : جاء فيه "900ص  092 ق 25أحكام ال

ادل الطاعن  صحتها  دات اجمل عليها ال ال  كم املطعون فيه أنه نقل من مست ن حكم ضم وأمدونات ا
افيا،  ازعة حول أحقية اجمل عليها و أن الصغريين الصادر لصا اجمل عليها قد تأيد استئ باقي ما أثار الطاعن من م

ل  حضانة ولديها الصغريين ال بعد أن صدر  هذا الشأن حكم هنائي من جهة القضاء املختص  ،يكون له 
ها،  كم املطعون فيه أنه سكت عن هذا الدفاعو حسم آمر لصا مما يفيد أن  ،إيرادا له وردا عليه، تثريبا على ا

اعها مبا قضت به واطمأنت إليه مما أوردته من أدلة الث  . بوت  الدعوىاحملكمة مل ترى فيه ما يغري اقت
قض املصريةكذلك،  كمة ال كم قد ، من أحكام  ته أإذا كان ا دان املطعون ضد بتهمة أنه مل يسلم اب

مع صراحة نصها ووضوح عبارهتا  كوهنا مقصورة على  ،عقوبات 464لوالدهتا لرؤيتها طبقا للفقرة آو من املادة 
ها بطريق التفسري والتأويل  ،ري أو حفظهحالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغ راف ع مبا ال يصح معه اال

كم برباءة املطعون ضد  ،فإنه يكون قد أخطأ  تطبيق القانون و تأويله ،إ مشول حالة الرؤية مبا يوجب نقضه وا
د إليه ة  000 الطعن رقم) .مما أس ضانة أو، (46/52/0664 ق جلسة 24لس فظ  تلف كل من حق ا ا

ساء ،عن الرؤية أم رؤية آم لولدها إذا كان مع أبيه أو من غري من  ،سواء أكان رؤية آب لولد وهو  حضانة ال
ة 000الطعن رقم ) .العصبات  .(46/52/0664 ق جلسة 24 لس

اع الوالد عن تسليم صغري لوالدته احملكوم هلا هنائيا بضمهو  ادلته و  ،عقوبات 464إلدانته باملادة  يكفي ،امت
ضانة دفاع ظاهر البطالنذلك من بعد  ة 944 الطعن رقم)  أحقيتها  ا  ق جلسة 26 لس

52/00/0666 .) 
من قانون العقوبات ال  429إن املادة " ،062ص  06 ق 44اجملموعة الرمسية س  00/56/0645قرار مث 

طبق على حالة آب الذي مل  ق  طلبه ومل يسلمه إليه ت ه من له ا تعاقب كل من كان متكفال بطفل وطلبه م
وهلا حق حضانته ه لوالدته بعد صدور حكم احملكمة الشرعية   ."يسلم اب

 
 
 
 
 



 الفرنسي  القضاء و الفقهفي  . ب

كم أو قرار أو أمر  ويرى الفقيه غار  ، هذا اإلطار الفة  أن الشرط الثالث لتشكيل جرمية عدم تسليم طفل 
صوص عليها باملادة  ،قضائي ص املادة  ،من قانون العقوبات الفرنسي 206امل من قانون العقوبات  249املقابلة ل
زائري اكمة طالق  ،هنائيهو أن تقرر احملكمة حول حضانة القاصر بقرار أو حكم مؤقت أو  ،ا خالل أو نتيجة 
االت،  ،0969و 0996أو وفقا للظروف املشار إليها  قوانني  ،أو هجر ب أن تقبل باملالحقة فقط  هذ ا و

دود  ،فإذا أراد املشرع أن يعاقب على خرق القرار القضائي الذي يقرر حول حضانة الطفل مل يقم بذلك إال ضمن ا
ب أن يكون قابلة . ال توقعها هائية لكن  راسة املؤقتة أو ال ويضيف أنه قلما يهم كون القرار الصادر حول ا

فيذ، أي أن يفرض نفسه على آب وعلى آم  وقت حصول عدم التسليم رمية قائمة   ،للت وبالتا فلن تكون ا
االت التالية  : ا

ل القرار القضائي مسألة حضانة الطفل  -   دما ال    ؛ع
فيذ مستأنفا أو معرتض  -   دما يكون هذا القرار الذي يعلن كقابل للت   ؛عليه اع
دما سيكون هذا القرار مميزا  -     ؛ع
تهي مفعول اإلجراءات ال أمرت هبا احملكمة  -   دما ي  . ع

ص تطبيق قانون  ويرى أيضا آستاذ غارو  هذا اإلطار قيقية  على إجراءات حق  0650أن الصعوبة ا
ضانة نفسه   .ا

اكمة الطالق أو اهلجركل   نوأ هائية واملؤقتة   ضانة ٓحد  ،القرارات ال دما تعطي ا الزوجني تأمر أنه ع
ددةسيكون للزوج اآل د أو زيارته  أوقات   .خر حق استقبال الطفل ع

ت وقع  هذا الصدد ارو ويتساءل الفقيه غ فيذ هذا االلتزام يشكل عدم تسليم القاصر ويقع  هل أن رفض ت
 القانون؟ 

يفتقد  ،مثال خالل العطلة ،ويرى أن الرأي الذي مييز بني حق الزيارة وحق استقبال طفل خالل بعض الوقت
طق والوضوح، لكن هذين الرأيني غري قابالن ل  .اجتهاد احملاكمو قرارات  من عديدال ال يوجدان لتأييد ومها للم

من ناحية أخرى، استقر القضاء الفرنسي على مجلة من املبادئ، ميكن آخذ هبا  بلدنا نظرا لتطابق و 
يتم تسليم القاصر، بوجه عام،  مسكن الشخص الذي من حقه املطالبة به أو  املكان  .التشريعني  هذا اجملال
كم، وعليه  رميةاحملدد  ا  219 .قضي  فرنسا بأن هذا املكان هو مكان ارتكاب ا

                                                             

ائيعبيدي الشافعي،  219 زائر،  ، دار اهلدى،قانون العقوبات مذيل باجتهاد القضاء الج شر، ا  .029ص ،4559للطباعة وال



ه دما يتعلق آمر بعدم احرتام حق الزيارة الذي  ،وم تج القضاء الفرنسي عدم اختصاص احملاكم الفرنسية ع است
ارج طق بوأ .ميارس  ا ول دون ال اع لالنصياعالن صدور حكم سابق باإلدانة ال   .عقوبة عن كل امت

زائريأما  سبة للقضاء ا أنه من الالزم الفقه يرى وإن كان  الفرنسي،ذهب إ ما ذهب إليه القضاء  فتقريبا ،بال
ابعض الشروط توفر  صر التاهذا ما سو  ،ح يقرر القاضي إدانة ا اوله  الع  :ت

 الجزائري  الفقه  و في القضاء   .ج
بس والغرامةمن املقرر قا ق  املطالبة به مبوجب نونا أنه يعاقب با ع عن تسليم قاصر ملن له ا ،كل شخص ميت

 .حكم قضائي هنائي
ائها، ا يرفض متكني آم من زيارة أب فإن قضاة ، اة له ٓجل ذلكاستغرق املهلة املعطو  وملا ثبت أن الطاعن ا

رمية املتابع هبا، ومل املوضوع اصر ا عوا مبا فيه الكفاية على قيام ع الفوا أي نص قانوقد اقت مما يستوجب رفض ،  
 220 .الطعن

ضانة ص شرط ا يرى آستاذ أحسن بوسقيعة أن هذ العبارة هلا مدلول واسع يتسع ليشمل حق  ،أما فيما 
زائري 249ومن مث تطبيق حكم املادة  ،الزيارة ق  ،من قانون العقوبات ا ح  حالة عدم احرتام حكم يتعلق 
قض الفرنسية الصادر بتاريخ  ،الزيارة كمة ال دا  ذلك على قرار   . 06/05/0620مست

فيذ حكم الزيارة يشكل جرمية مستقلة  ،ومن جهة أخرى اع عن ت اعترب آستاذ عبد العزيز سعد أن االمت
بطة من نص املادة  ص ،من قانون آسرة 92وكذا نص املادة  ،من قانون العقوبات 249مست القاضي  على" :ال ت

ق الزيارة للزوج آخر كم نفسه  كم  ا ضانة إ مستحقيها أن  اد ا كم بإس  ."الذي 
زائريني   زائر وفرنسا بشأن أطفال الزواج املختلط الواقع بني ا ومن خالل قراءة االتفاقية املوقعة بني ا

ص على د أن املادة ا ،والفرنسيات هات القضائية : "ايليملسادسة الفقرة الثانية ت كل حكم قضائي تصدر ا
ح  الوقت نفسه الوالد آخر حق الزيارة ص على حضانة طفل مي ص على  مث تأيت ،"للمتعاقدين وي املادة السابعة لت

ص وتعاقب عليها التشريعات " :أنه  اصة بعدم تسليم آطفال ال ت زائية ا اضن للمتابعات ا يتعرض الوالد ا
دما يرفض ممارسة حق الزيارة زائية  كلتا الدولتني ع   221".ا

ليل هذ املواد تج من  اد حق حضانة الطفل أو  ،وعليه يست كم القاضي بالطالق وبإس دما  أنه يتعني ع
كم  نفس الوقت ،آطفال إ من يستحقها كم ،أن  اد حق الزيارة إ الزوج اآل ،وضمن نفس ا خر، بإس

د  .د فيه زمان ومكان وكيفية ممارسة حق الزيارةو

                                                             

ة  220 ، س ائي ،0660اجمللة القضائية، العدد الثا  .090ص  ،02/54/0696 ج
زء آول، ،االجتهاد القضائي في المواد الجزائيةجيال بغدادي،  221 ، ا زائر،  الديوان الوط لألشغال الرتبوية، الطبعة آو  .99ص ،4555ا



كم ورفض متكني الطرف اآل فيذ ا اع عن ت ضانة باالمت ق ا خر من ممارسة ولكن إذا قام الطرف احملكوم له 
كم فإنه يكون قد تصرف بشكل يؤدي إ اقرتاف جرمية متس  ،حق الزيارة  الزمان واملكان والكيفية ال حددها ا

ظام آ اع ذلك ويؤدي  .سرةب رمية االمت زائية املتعلقة  ع ومعاقبته وفقا للتشريعات ا إ متابعة الطرف الرافض واملمت
ص املادة  ،(من قانون العقوبات 249املادة )عن تسليم الطفل احملضون  زائرية الفرنسية  56ووفقا ل من االتفاقية ا

 .املتعلقة بأطفال الزواج املختلط
ق الزيارة ليباشر املتابعة واإلجراءات ويتسلم وكي مهورية املختص إقليميا شكوى الوالد اآلخر احملكوم له  ل ا

رمية  .القانونية ضد مرتكب ا
صوص املذكورة أعال ليل ال ا أنه لكي ميكن قيام  ،ويضيف آستاذ عبد العزيز سعد أنه من خالل  يتضح ل

اصر وشروط  ق  املطالبة به وجب توفر عدة ع اع عن تسليم طفل قضي  شأن حضانته إ من له ا حة االمت ج
 : تتمثل  ما يلي ،يتفحصها القاضي

فاذ املعجل أو حائز لقوة الشيء املقضي فيه  -     ؛وجود حكم قضائي مشمول بال
ك  -   ضانة إ أحد الزوجنيأن يكون هذا ا اد ا ح حق الزيارة إ الزوج اآل ،م قد قضى بالطالق وإس   ؛خرومب
ق  الزيارة ثابت  -   اع عن تسليم الطفل إ من له ا فيذ اأن يكون االمت رر القائم بالت ضر   أو ،مبوجب 

ع نفسه ،بواسطة شهادات الشهود  . أو باعرتاف املمت
در اإلشارة زائري  املادة  ،و صر الفاعل  أحد  222من قانون العقوبات 249إ أن القانون ا مل 

الف القانون الفرنسيآفقط بل وسعها لتشمل أي شخص  ،أي آم أو آب ،الزوجني ديد، وهذا   ،خر دون 
رمية  آب أو آم رج من دائرة التجرمي ،الذي حصر صفة املذنب  هذ ا  .خر ح الوصيآ كل أصل وبالتا 

من قانون العقوبات الفرنسي ويضلون تابعني  206أقرباء القاصر غري آب أو آم يهربون من تطبيق املادة أن إذ 
دما يرفضون  .من قانون العقوبات الفرنسي تكون قابلة للتطبيق عليهم 202و 220للقانون العادي، وأن املادتني  ع
ح هلم  .تسليم الطفل الذي م

 
 
 
 

 

                                                             

اص، الطبعة أحسن بوسقيعة،  222 زائي ا  .090مرجع سابق، ص، 00الوجيز  القانون ا



 خصوصيات تتعلق باإلجراءات  : الفرع الثاني

ص شروط املتابعة  4559مكرر املستحدثة، إثر تعديل قانون العقوبات  246جاءت املادة  بأحكام جديدة 
تو ، وانقضاء الدعوى العمومية صرين التالينيس  :اول ذلك ضمن الع

 شروط المتابعة: أوال

صوص عليها  املادة ال ميكن مباشرة املتابعة من أجل  حة امل اء على شكوى الضحية 249ا وأن  .إال ب
ت صفح الضحية يضع حدا للمتابعة، صوص عليها مبوجب هذ املادة لكي تتم وهلذا س اول بشكل موجز الشكوى امل

اول ثانية صفح الضحية، ، مث نت ا ريك الدعوى ومباشرهتا هو من اختصاص  متابعة ا يابة العامة،إذ آصل أن   ال
ن  رمية ال  ها ا ريكها للدعوى العمومية بشكوى املضرور ومن بي يابة   رائم قيد ال إال أن املشرع  بعض ا

 . بصدد دارستها
ااإلوخاصة جرمية  اول هذ القيود بشيء من اإل اع عن تسليم طفل واختطافه، وعلى ما سبق نت  .زمت

 شكوى المضرور. أ
رمية وقعت عليه، واملعمول به جاجمل عليه أو من يقوم مقامه عن  بالشكوى تبليغ السلطات العامة منيقصد 

اميه حاليا أن الشكوى مهورية من الشاكي شخصيا أو   وتسجل مث ترسل إ الضبطية ،تقدم للسيد وكيل ا
ه واملشتكيالقضائية لسماع آطراف الشاكي  إ السيد وكيل  امللف بعدها يتم إرجاع، و وجدوا وح الشهود إن م

مهورية الذي يتصرف    . لقاضي التحقيق أو للحفظ مة أوكإما بإحالة امللف على احمل الشكوى،ا
الة الثانية مهورية إذا   ،القضائية ليقدم بالغا أمامها ن الشاكي يتوجه إ الضبطيةإف ،أما ا رب وكيل ا وهي 

قق رمية خطرة و يابة للتصرف فيه كانت ا يل امللف لل  ئة الضبطيةـإال أن هذا اإلجراء مرتبط مبشي ، القضية و

زائري نص على  ،وعموما .القضائية رمية من فان املشرع ا رائم ال تقيد هذ ا يابة العامة حق مجلة ا ريك ال  
ص تردالدعوى العمومية، وقد و  رك الدعوى، 223رعلى سبيل ا اءا على شكوى املضرور إذ ال  ازل أن و  ،إال ب الت

ص املادة ليضع حدا  االت رأى مصلحة .مكرر 246لمتابعة، وهذا ما جاء ب آسرة وضرورة  واملشرع  هذ ا
ا مصلحة آسرة أو بالرعاية من مصلحة اجملتمع ٓهنا نواة اجملتمع .ترابطها بدل تفككها  .و رأي

 
 
 

                                                             

زائري،  عبد اهلل أوهايبية، 223 زائية ا   .050ص مرجع سابق،شرح قانون اإلجراءات ا



ا لمل يشرتط  القانون و يابة ،أما  الواقع. لشكوىشكال معي مهوريةة ممثل ،فإن ال ون ـتشرتط أن تك ، وكيل ا
، و مكتوبة وموقعة خ الشكوى د الضبطية القضائيةوفا من متلص الشاكي من شكوا فتقيد  ،إما تقدمي شكوى ع

ضر أمامها ويوقع الشاكي ب عليه تقدمي وكالةتكون من الضحية أو من وكيله ال الشكوىن أ ورغم .على   ذي 

فلذوي  وإذا مات ،أنه يتأسس كطرف مد الشكوى  ، إال أن الشاكي وجب أن يعلناحملامي أو من طرفخاصة 
له لول  حثالث  2بـ كل جرمية لالشكوى مرتبطة مبدة التقادم  ، ومدةحقوقه ا وات  حالة ا  .س

  صفح الضحية. ب
ص املادة  صوص مكرر قانون  246ت رمية امل العقوبات على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة بشأن ا

 .قانون عقوبات 249عليها باملادة 
ه، ف ازل بالتا غري معلق على شرط، و  ووجب أن يكون باتا، الصفح يضع حدا للمتابعةوم ال  اصلح يعتربالت

ازال ه الشريك ع عن ميكن الرجوع فيه، وت ا يستفيد م وإذا حركت الدعوى العمومية  .مال بوحدة الواقعةمتابعة ا
صول على  ودفاعه التمسك به أمام احملكمة ٓنه إجراء جوهري يؤدي إ  يكون من حق املتهم شكوى،بدون ا
كم به احملكمة من تلقاء نفسها بطالن اإلجراءات، و ا البطالن  صر الثا، رأي اوله  الع ت   .وهذا ما س

 انقضاء الدعوى العمومية: ث انيا

اك أسباب عامة حددهتا املادة  زائري 59ه زائية ا قضي الدعوى العمومية الرامية إ  :من قانون اإلجراءات ا ت
 يءحكم حائز لقوة الش وبصدور ،العقوبة بوفاة املتهم وبالتقادم، وبالعفو الشامل، وإلغاء قانون العقوبات تطبيق

اك أسباب  فيه، املقضي   .ةأخرى خاصوه
  اب العامةاألسب:أ

ص املادة : وفاة املتهم زائية إ : "0669من دستور  24ت مبدأ الشرعية  ،مهمني مبدأينضع العقوبات ا
زائري يأخذ بكليهما ."والشخصية  أن العقوبة تطبق فقط على مرتكب الفعل  ،ويتمثل مبدأ الشخصية .واملشرع ا

ريك الدعوى  عالقة هبا،غري الذي ليس له  اجملرم ال قضي بوفاة املتهم سواء كانت الوفاة قبل أو بعد  وعليه ت
كم بانقضاء الدعوى لوفاة املتهم ووجب ،العمومية هة املعروضة عليها أن    .على ا
رمية: التقادم ا مرور مدة من الزمن على ارتكاب ا زائري  املادة  ،مع  راءاتإج 56وهذ املدة حددها املشرع ا
سبة و . جزائري جزائية حلبال وات 2بـ حددت مدة التقادم  59فاملادة  ،لج ملادة ا ذكر  سب حسب ما ،س

رمية ،6/54   .أو من آخر إجراء إذا حركت الدعوى بشأهنا ،أي من تاريخ وقوع ا
 
 
 



ضع للقانون املد   ،الدعوى املدنية التبعية وتقادم الدعوى العمومية اليؤثر مطلقا  سريان فهذ آخرية 
قضي مبرور  ،املد القانون وبالرجوع إ .االنقضاء ة من  00د أن الدعوى املدنية التبعية ت رميةيوم س   .وقوع ا

رمية هنائيا وإزالة: العفو الشامل تهي بذلك العقوبة  ،الصفة اإلجرامية عن الفعل اجملرم ويقصد به العفو على ا فت
ه .آصلية والعقوبات التكميلية اءا على نص قانو صادر عن السلطة التشريعية، يستفيد م  والعفو الشامل يكون ب

رميةو آشخاص احملكوم عليهم وآشخاص املتابع والدستور هو الذي . ن بسبب مشاركاهتم  أعمال توصف با
ق للربملان  املادة  ايات  قواعد قانون العقوبات..." 044/56أعطى ا ديد ا زائية السيما    وأواإلجراءات ا

ح والعقوبات املختلفة والعفو اص ".الشامل ا مهورية حسب م  ،أما العفو ا من  66/6فهو من اختصاص رئيس ا
 .الدستور

وز إعادة :صدور حكم حائز لقوة الشيء املقضي ا ال للدعوى العمومية بشأن جرمية كانت قد ريك أو رفع  ومع
حة  فمثال إذا تابعت ،حركت من قبل وصدر بشأهنا حكم بات يابة العامة ج مد على أمحد  اختطافال قام هبا 

كمة مكان وقوع رمية وقدم أمام  وزإوقضت عليه بالعقوبة املقررة  القانون، ف بإدانتهفحكمت  ،ا متابعته  نه ال
كم السابق قد حاز قوة  خاصة إذا كان ،نفسها االختطافكم عليه بعقوبة جديدة على واقعة وال إدانته وا ا

ريك دعوى بشأن هذ  إذا حصل وأن ،ولكن .أي استو كل طرق الطعن ،املقضي به ءالشي يابة العامة  أعادت ال
رمية وضد نفس الشخص   .ل فيهااميه الدفع بسقوط الدعوى لسبق الفص جاز للمتهم أو ،ا

ص املعاقب انقضاء ا ريك للدعوى العمومية ومتابعة  وقعإذا فمثال : الدعوى بإلغاء ال وقبل  ،اختطافرمية ا
كم بشأهنا صدر نص جديد رمية السابقة صدور ا الة ال فإن هذ الدعوى تسقط ،يلغي ا ، وإن كانت هذ ا

ا  هذا الفصل  ل دراست رمية  طبق على ا زائري مل يلغيهات  .ٓن املشرع ا
  األسباب الخاصة:ب

زائريجإ 59قرة الثالثة من املادة فال ى ذلكنصت عل: سحب الشكوى ا الشكوى املقصودة و  .راءات جزائية ا هي ه
رائم ها  الشكوى ال اشرتطها القانون  ا صوص ع و أ احةصر ها يسحب قانون العقوبات، وميكن للضحية أن امل

يا انقضاء الدعوى  إسحب الشكوى يؤدي أن  إذ مكتوبا، السحب  يكون نب أ ،أن املعمول به إال .ضم
كم به احملكمة من قضي الدعوى املدنية التبعية، تلقاء نفسها العمومية و   .معه وت

ه، ف ها من اختصاص من له اوم ازل ع ق  سحب الشكوى أو الت ب وهو سب ق  تقدميها،القاعدة أن ا
زائيةم كانت الشكوى شرطا ال ،النقضاء الدعوى العمومية ببأي س نظم قانون  قدو  .زما لقيام املتابعة ا

زائية و   إجراءات جزائية 2-9املادة  تص، فقانون العقوبات أثر سحب الشكوى على استمرار املتابعةاإلجراءات ا
زائري  قضي الدعوى العمومية  حالة سحب ال"ا  .224"شكوى إذا كانت شرطا الزما للمتابعةت

 

                                                             

224   ، زء آول، طبعة  ،في التشريع الجزائري مبادئ اإلجراءات الجزائيةأمحد شوقي الشلقا امعية،0666ا زائر، ، ديوان املطبوعات ا  .05ص ا



وز له سحب شكوا  أي طور من أطوار إجراءات  ،طبقا للقواعد العامةو  اص  فإن اجمل عليه أو وكيله ا
ها أمام ضابط الشرطة القضائية ،الشكوى ازل ع مهورية ،بالت قيق فيها ،أو قاضي التحقيق ،أو وكيل ا  ،م فتح 

كمة املوضوع املرفوع  زائري حق و  .أمامها الدعوىأو أمام  رائم ال يقيد فيها املشرع ا كم يشمل مجيع ا هذا ا
ريك الدعوى بوجوب حصوهلا على شكوى يابة العامة    .ال

 : الصلح 
هي به الطرفان نزاعا قائما أو: "بأنه جزائري مدانون ق 206 ادةامل عرفت  تمال وذلك ب عقد ي ن أيتوقيان به نزاعا 

ازل كل هما على وجه التبادل عن ح يت    ".قهم
 :على مايلي دانون املقمن ال 290املادة كذلك ونصت  

وز"  ظام العام ال  وز التصا ،الصلح  املسائل املتعلقة باملسائل الشخصية أو بال الية على املسائل امل ولكن 
الة  امجة عن ا زاعات الأ أثار، ومن الشخصيةال هي ال اوهلا نه ي   .ت

زائري وضع حكما خاصا هبا،  وضع حد لكل متابعة آمر ب تعلقإذا أما  جرمية االختطاف، فإن املشرع ا
يابة العامة ،بعد سحب الشكوى رائم ال تقيد فيها ال ريك الدعوى العمومية  ا بوجوب حصوهلا وذلك  ،من 

زائري خالفا للقواعد العامة ال نصت عليها املادة  شكوى من اجمل عليه أوال،على  من قانون  9وجاء املشرع ا
زائية، بأحكام نصت عليها   Leهو الصفح و  ،مصطلح آخر إذ استعمل املشرعمكرر  246املادة اإلجراءات ا

pardon ، ازلل راأثالذي يعترب كم و  ،ةاإلجرائية املختلفأوسع نطاقا  املراحل ، لت فيذمبا فيها مرحلة ما بعد ا . ت
الة إال أنه ،املصطلح املستعمل مصطلح قانووإن كان  كم  املوضوع هنائيا يستعمل  وز  ،عليهو . ما بعد ا

فيذ للمضرور الصفح عن الطرف اآلخر، ، فيؤدي صفحه إ وقف ت كم ضد  .ح بعد صدور ا
رميةأن ال خري،ونستخلص  آ اصة هلذ ا إضفاء محاية  تستدعيلحقه من ضرر بآسرة توما  ،طبيعة ا

زائري استعمل مصطلح خاصا مل يستعمله خاصة و  ا،للمحافظة على كياهن ٓخريةاذ خاصة هل ائي ا أن املشرع ا
زائية 59 املادة  هو  .من قانون اإلجراءات ا ته امل ،م يشمل مرحلة ما بعد  رمكر  246ادة يكون الصفح الذي تضم

هائي كم ال فيذ ،ا اء ت  .225فيضع حدا للمتابعة، أي أث
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 إجراءات تتعلق بحماية الضحية الق اصر  :ثالثا
صر اول  هذا الع  على قتصرس، من موضوع حقوق الطفل عموما، و ذاته حد  الضحية الطفل حقوق مسألة نت

 من الرغم وعلى .مث على املستوى الوط، العدل إقامة ال  الطفل قوق املتعلقة الرئيسية الدولية القانونية املعايري

اص الدو العهد مثل ،اإلنسان حقوق معاهدات أن قوق ا طبق الدولية واالتفاقيات ،والسياسية املدنية با  هي ت

طلق أن إال ،آطفال على آخرى صر هذا  التحليل م  4  نفاذها بدأ ال الطفل حقوق اتفاقية سيكون الع

زائر من بني الدول ال صادقت على  .0665 سبتمرب/أيلول  عاملية قانونية أداة لتصبح تطورتال  ،االتفاقية هذوا

طاق  .226، وكضحية خصوصاعموما الطفل حقوق لتعزيز أساسيةو  ال

 األحكام الق انونية ذات الصلة:أ

 اإلق ليميعلى المستوى العالمي و  -1
ماية و  العاملية الصكوكمن بني  رميةال اهتمت با اص الدو العهد ،اإلنصاف لضحايا ا قوق ا  املدنية با

 االجتماعية باملبادئ املتعلق اإلعالنو  ،0606 الطفل حقوق إعالنو ، 0696 الطفل حقوق اتفاقيةو ،0699 والسياسية

اص االهتمام مع ورعايتهم آطفال ماية املتصلة والقانونية ضانة ا  مبادئ كذاو  ،والدو الوط الصعيدين على با

ائية العدالة نظام  آطفال بشأن للعمل توجيهية  .ا
هاف ،اإلقليمية الصكوكأما   ورفا قوق آفريقي امليثاق، 0690 والشعوب اإلنسان قوق آفريقي امليثاق من بي

 جمللس التابعة الوزراء ة عن الصادرة اإلنسان قوق آوروبية االتفاقيةو  اإلنسان قوق آمريكية االتفاقية الطفل،

 .الدول إ املقدمة أوروبا

ي-2  على الصعيد الوط
ماية آطفال اجمل عليهم  لقد اص  زائية،  الباب السادس ا زائري ضمن قانون اإلجراءات ا أورد املشرع ا

ماية الضحية، وذلك ضمن املادتني  ح، أحكاما تتعلق  حة على ، 262و 262 ا إذ نص على أنه، إذا وقعت ج
حة السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو ح 09شخص قاصر مل يبلغ  طبق على ج كم الذي ي ه، وهو ا اض

صوص عليها  املادة  من قانون العقوبات فإن قاضي آحداث له أن يقرر  249خطف أو عدم تسليم طفل، امل
يابة العامة، أن يودع القاصر  ه، بعد االستماع إ رأي ال دث"مبجرد أمر م رمية، وذلك بأن يعهد " ا اجمل عليه  ا

ماية آحداث، أو أن يعهد به للمصلحة العمومية به إ شخص  صصة  جدير بالثقة، وإما أن يودعه  مؤسسة 
 .227والقرار الذي يتخذ قاضي آحداث ال يكون قابال ٓي طريق من طرق الطعن. املكلفة برعاية الطفولة
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زائية  نظرأ 227  زائريقانون اإلجراءات ا  .ا



حة ارتكبت على ال: فقد نصت على أنه، 262أما املادة  يابة العامة، إذا صدر حكم باإلدانة  قاصر جاز لل
دث"إذا تبني هلا أن مصلحة القاصر  تربر، أن ترفع آمر إ قسم آحداث الذي يتخذ بدور مجيع التدابري " ا

زائري محاية للقاصر الذي يكون ضحية جرمية مرتكبة ضد من طرف والديه أو وصيه . مايته ، قرر املشرع ا وبالتا
ه  .أو حاض

 حية الق اصرمعاملة الض:ب
رائم ضحايا حقوق تعا عاملية اتفاقية توجد ال أنه رغم معية اعتمدت فقد، التقليدية ا   املتحدة لألمم العامة ا

رمية لضحايا العدالة لتوفري آساسية املبادئ بشأن اإلعالن 0690  آمم مؤمتر ووافق السلطة، استعمال وإساءة ا

ع املع السابع املتحدة رمية مب ص هذا على اجملرمني ومعاملة ا فيذ ولتعزيز ،ال  املمارسني دليل إعداد مت اإلعالن هذا ت

فيذ صدد    .اإلعالن ت
رمية ضحية لفكرة تعريفا اإلعالن ويضع دد السلطة استعمال وإساءة ا فاذ  الضحايا حقوق و  العدالة إ ال

ماية الطفل الضحية وسيكون .ةواملساعد والتعويض، العادلة واملعاملة ا  هذ الدراسة  اول  الصعيد على ت

رائم ضحايا لتعويض آوروبية االتفاقية 0692 عام  أوروبا لس  آعضاء الدول أبرمتإذ  ،اإلقليمي  ا

يفة  اهتماما تكون أن ب الضحايا مساعدة بأن اإلدراك لتزايد استجابة املعاهدة هذ صياغة متت وقد. 228الع

رمية املتعلقة السياسات  دائما ائية املعاملة مع املساواة قدم على با   .للمجرمني ا
فسي ملآ فيف إ هتدف تدابري املساعدة هذ وتشمل رب توفري وكذلك، ال سدية إصاباهتم عن للضحايا ا . ا
اجم االجتماعي الصراع كبح أجل من الضحية تعويض ،أيضا الضروري من واعترب رمية عن ال  تطبيق وتسهيل ا
رمية صدد  وفعالة رشيدة سياسة  .ا

 مفهوم الضحية-1
رمية لضحايا العدالة لتوفري آساسية املبادئ بشأن اإلعالن منآو  الفقرة جاء   ،229السلطة استعمال وإساءة ا
 أو العقلي أو البد الضرر ذلك  مبا ،مجاعي أو فردي بضرر أصيبوا الذين آشخاص "،الضحايا مبصطلح يقصد
فسية املعاناة سارة أو ال رمان أو االقتصادية، ا  أو أفعال طريق عن آساسية، قوقهم التمتع من كبرية بدرجة ا

ائية للقوانني انتهاكا تشكل إمهال حاالت افذة ا ائية اإلساءة رم ال القوانني فيها مبا آعضاء، الدول  ال  ا

 ".السلطة الستعمال
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رمية لضحايا العدالة لتوفري آساسية املبادئ بشأن إعالن    .0690السلطة، استعمال وإساءة ا

 



ها يعا ال آضرار من كثرية فئات التعريف هذا ويشمل  بني ترتاوحهي و  اإلجرامي، السلوك نتيجة آشخاص م

سدية اإلصابة فسية ا ظر بغض، قوقهمال تلحق  الضرر أشكال من غري أو ،املا الضررو  وال  كانت ذاإ عما ال

ديث موضع الضرر أو اإلصابة حة االختطاف العائلي سلوكال ،نتيجة ا ها ج اجم عن أية جرمية، من بي  .املادي ال

ظر صرفة، بضحي اعتبار ميكن اإلعالن، من الثانية الفقرة  جاء كما شخص، أي أن واملهم  كان إذا عما ال

ظر وبصرف أدين، أو، احملاكمة إ قدم أو، عليه قبض أو ،عرف قد الفعل مرتكب ه آسرية العالقة عن ال  وبني بي

 .الضحية
 .آصلي للضحية املباشرة العائلة االقتضاء، حسب ،أيضا الضحية مصطلح يشمل :املادة نفس  جاء وكما

ه، ف ريات اإلنسان حقوق تتعرض شخص كل  هو الضحيةوم اصة آساسية وا يا هبا واملعرتف ،به ا ح  أو وط
 يااضح طافلالخت تعرضوا الذين لألشخاص القريبني آقارب اعتبار وميكن .إجرامي فعل نتيجة لالنتهاك، دوليا

 .املعاملة لسوء التعرض عدم املتمثل  حقهم النتهاك

 بصورةو  ،خطري شكلب اإلنسان قوق انتهاكايشكل موضوع محاية الضحية الطفل أو القاصر من جهة أخرى،  قدو 

رائم  ناحية من السلطة استعمال إساءة أشكال منشكال  واضحة  أشخاص مبعرفة أو، جانب منإذا ارتكبت هذ ا

 .وحقوقه الفرد محاية واجبهم من سلطات أو
 ذلك  مبا اإليذاء، آثار ملواجهة واملساعدة املعونة من متعددة أشكاال اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا تاج وقد

 .ضد املرتكب بآخطاء الدولة جانب من املساعدة

 في إطار إق امة العدل  معاملة الضحية الق اصر-2
ظر خاصة ،مشاكل  له يتسبب القضائية اإلجراءات  ضحية بوصفه الطفل مثول إن ه حساسية إ بال  ،س

ظام مع التعامل وأن خاصة  يكون أن ميكن امم  وبالرغم ،ذلك مع و.له عميقة صدمة  سبًبا يكون رمبا القضائي ال

ائية لإلجراءات طرية املسألة هذ ظ مل آطفال، من الضحايا على نفسية سليب أثر من ا  مبا مؤخرا إال ،ا

 نظام إطار  بآطفال املتعلق للعمل التوجيهية املبادئ خالل من ،الدو املستوى على االهتمام من تستحقه

ائي القضاء  .230ا

 أن الواجب ،املفيدة املبادئ بعض آخرية هذ توفر، إال أهنا للدول ملزمة التوجيهية ليست املبادئمن أن  وبالرغم

سبة للدول احملل املستوى على،  عملهم  والقضاة واحملامني العامني واملدعني الشرطة من يأخذ هبا كل ي، طبعا بال
 .ال صادقت على هذ املبادئ امللحقة باإلعالن

دتقد و  رمية، لضحايا العدالة لتوفري آساسية املبادئ عن اإلعالن إ التوجيهية املبادئ است  22 الفقرة إذ نصتا

ها  العدالة إ املالئم الوصول سبيل آطفال من تؤمن للضحايا بأن التعهد الدول على يتوجب: "يلي ما على م
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صفة واملعاملة بغيو  .االجتماعية واملساعدة والتعويض امل ع تدابري وضعكذلك   ي زائية املسائل تسوية مل  خالل من ،ا

دما ال القضاء نظام خارج التعويض  ."الطفل مصلحة  ليس اإلجراء هذا مثل يكون ع

ص ،تحديدال وجه على، آطفال من الضحايا ص وفيما بغي هأن على:" التوجيهية املبادئ من 20 الفقرة ت  أن ي

 ".لكرامتهم وباحرتام بشفقة آطفال يعامل
ق صول العدالة آليات إ الوصول هلم و صوص هو ملا وفقا سريع، تعويض على وا ، الوط التشريع  عليه م

 .مهب لحقي أذى أي دونبو 
بغي  هم كالدفاع ،باحتياجاهتم تفي ال املساعدة ،كذلك ،آطفال من للضحايا يتاح أن وي  ومحايتهم ع

دماتتقدمي هلم و ، هلم املشورة وإسداءا، اقتصادي هتمومساعد  ،اجملتمع  إدماجهم وإعادة واالجتماعية، الصحية ا
فسية البدنية عافيتهم ستعادةال الالزمة دماتتقدمي هلم كل ا و بغي .وال  لألطفال خاصةو  أيضا، ساعدةامل تقدمي وي

 .احمللي اجملتمع على أو آسرة على باالعتماد التأهيل إعادة على بآساس لتشديدوااملرضى، 
بغي ذلك على عالوة صول من الضحايا لتمكني االقتضاء حسب واإلدارية القضائية اآلليات وتعزيز إنشاء ي  على ا

ال وسهلة املكلفة وغري والعادلة العاجلة الرمسية غري أو الرمسية اإلجراءات خالل من ،اإلنصاف لتعويض عادل  امل
 .لضحايا
بغي  القانو التمثيلو  ،اآلليات هذ خالل من التماس اإلنصاف  قوقهم قانونا، ميثلهم منو   االضحاي تعريف وي

د الطفل لغة إ الشفوية الرتمجة عن فضال ،ختصةامل قضائية يئةاهل أو كمةاحمل إ الدعوى لرفع الالزم  .االقتضاء ع
 حقوق معاهدات  الواردة تلك من أضعف السالفة الذكر الفقرة هذ  املستخدمة الصيغة أنوما الحظه الفقه، 

ح ال قانونا امللزمة اإلنسان ق مجيعها مت ق وذلك. اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا الفعال التظلم  ا طبق ا  ي

231االنتهاكاتتلك  ضحايا هم الذين آطفال على طبًعا، باملثل،
. 

رمية ضحايا ا واجملاملة االحرتام إظهار آوقات مجيع  الشرطة على بإذ  بغي، ا رمية ضحايا عليها تزويد وي  ا

سائر اإلصابات عن التعويضحقهم  و ، واملساعدة العون من متاح هو ما عن مبعلومات  نتيجة هلا واتعرض ال وا
ا هو من أقارب املختطف  .جرمية االختطاف، وخصوصا أن ا

بغيو  رمية، ضحايا مع الصلة ذات آخرى املعلومات الشرطة تتقاسم أن ي  الذي الدور عن املعلومات ذلك  مبا ا

ائية اإلجراءات  به القيام هلم ميكن تيجة همتعرف أنو  .ا  م عما تفصيلية مبعلومات االدعاء وتزويدا، قيقاهت ب
رمية عن يني الضحايا على آثار أو أثر من الصلة ذات ا  .الضحايا على اآلثار هذ من يستمر وما ،املع
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دما  تعزيز تستطيع بذلك فإن ة،الصل ذات املعلومات هممع وتتقاسم، وفهم باحرتام الضحايا مبعاملة الشرطة تقوم وع

ائية العدالة نظام  الثقة  .ا
رمية ضحية ا واجملاملة االحرتام تظهر أن آوقات مجيع  االدعاء سلطات أما على مستوى املتابعة، فعلى  .ا

بغي  .وسريها وتوقيتها اإلجراءات نطاق و التحقيقات  بدورهم الضحايا تعريفكذلك  تواصل أن وي

تيجة همتعرف أن بو  صول  يرغب ال أنه آقل على الضحية أوضح إذا إال ،التحقيق ب   .املعلومات هذ على ا
دما بغيأي حفظ القضية،  ،الدعوى إقامة عدم املختصة السلطة تقرر وع  بإعادة املطالبة الضحية حق من يكون أن ي

ظر  .إدعاء مد إقامة من يتمكن أن أو ذلك،  ال

ب  رمية ضحايا إعالمأما على مستوى احملاكمة،  رمية بشأن احملكمة مداوالت ومكان مبوعد ا  من يعانون ال ا

بغيكما . تأجيل أو تعطيل بأي إعالمهم أيضا وبالتا ،آثارها حو على ،ي رمية ضحايا إعالم، الواجب ال  بأي ا

ق إعادة على للحصول هلم تقوم قد حقوق رمية عن التعويض أو ا ية ا  من نسخة على حصوهلم طريقة وكذا .املع

كم رمية املتصل ا 232با
. 

 الحق في التعويض-3
ظر بصرف  أو آضرار املادية عن ما تعويض بدفع اجملرم قيام يكون قد ،الدولة من متوفرا التعويض كان إن عما ال

فسية صرا جرميتهارتكاب  صدد  املتكبد الضرر من غريها أو ال  يعترب التعويض هذا أن ناحية من ،للضحية هاما ع

ا جانب من الضحية على الواقع باإليذاء اعرتافا  .ا

دما وع هلذا يكون وقد. بالضحية الدولة الهتمام رمزا أيضا يكون فإنه التعويض هذا مبثل احملكمة تأمر وع  من ال

ائية العدالة نظام  ثقته زيادة إ أيضا يؤدى وقد ،املع الضحية جروح لتئاما  هام أثر االعرتاف  .ا

صول املمكن من يكون ال حيثما: "أنه آساسية املبادئ بشأن عالناإل  من04 الفقرة  جاءع، املوضو  هذا و  ا

بغي أخرى، مصادر من أو اجملرم من كامل تعويض على  الذين الضحايا إ ما تعويض تقدمي إ تسعى أن للدول ي

ها جرائم االختطاف السيما العائليرائم نتيجة بأضرار أصيبوا  .، من بي

ص وأخريا بغي: "أنه على اإلعالن من 02 الفقرة ت اديق وتوسيع وتعزيز إنشاء تشجيع ي ية الص  املخصصة الوط

د أيضا وميكن. الضحايا لتعويض شأ أن االقتضاء ع اديق ت االت ذلك  مبا الغرض، هلذا أخرى ص  تكون ال ا

تمي ال الدولة فيها  ".ضرر من أصاهبا عما تعويضها عن عاجزة الضحية إليها ت

ال مآو  املادة ذلك، فقد نصت  آوروبية االتفاقيةأما على املستوى آورويب فقد أقرت   تعويضها  

رائم ضحايا يفة ا اذ تضطلع أن آطراف الدول على يتعني، على أنه الع طوات با  الواردة املبادئ لتفعيل الالزمة ا

زء   .االتفاقية هذ من آول ا
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دما أنه ذلك ويع  .املتضرر تعويض  الدولة تساهم أخرى مصادر من بالكامل التعويض يتوفر ال ع
  .معاقبته أو اجملرم مقاضاة تعذر إذا ح ،يدفع التعويض أن على االتفاقية منالثانية  املادة من الثانية الفقرة تنصقد و 

وهري من فإن وبالطبع صول من أيضا الضحايا يتمكن أن ا  التعويض هذا يتوافر مل إذا الدولة من تعويض على ا

 .أخرى مصادر من

دد رمية ترتكب ال الدولة تدفعه التعويض أن، كذلكالثالثة، املادة و  الدول مواط ضد سواء، أراضيها  ا

 ال الدولة  دائمة إقامة يقيمون الذين ،أوروبا لس  آطراف الدول مجيع مواط أو االتفاقية هذ  آطراف

رمية ارتكبت  .أراضيها  ا

دير ص الضحية وضع بشأن أوروبا لس توصية أن، أيضا بالذكر وا ائية عقوبة بصفته التعويض أن على ت  ج
بغيمفروضة على املتهم  فس صيله ي  أخرى مالية عقوبات أية على آولوية يأخذ وأن ،الغرامات صيل طريقة ب

االت كل و .يهعل مفروضة بغي آخرى ا   .آموال صيل  الضحية مساعدة ي

ح على الشروط تلف االتفاقية تفرض  وز ال أقصى حدا التعويض طط يضع بأن تسمح أوال، فهي التعويض م

وح التعويض يتجاوز أن ه يقل ال أد وحدا املم  .ع

ص أن ميكنو  ية فرتة على التعويض طط ي صول طلب تقدمي خالهلا ب زم  من يكون وقد، التعويض على ا

د ديد الضروري 233.حدود بدون ليست للتعويض املتاحة آموال ٓن ،آعلى ا
 

 املالية املوارد أن هو بسيط لسبب وذلك .هو من يقدر التعويض القاضي وإمنا كمية حدودا االتفاقية تضع وال

  .آلخر بلد من تتباين املعيشة ومستويات
د صدد  املهم ومن  ما بأسرع لطلباتا هذ تقدمي يكون أن ب، التعويض على للحصول املطالبة لتقدمي الزم ا

رمية ارتكاب بعد كنمي  :وذلك ،ا

  ونفسي؛ جسدي ضيق حالة  كانت إذا الضحية مساعدة امكانية

 ،صعوبة دون وتقييمه الضرر من التأكد
رمية لضحايا املدفوع التعويضأن يكون  رمي نتيجة نفسي أو مادي ضرر من يصيبهم عما ا  هاما اعرتافا ة، ميثلا

اء  .بالضحية باالعت
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دما اص التأمني مثل ،أخرى مصادر من أو اجملرم من بالكامل التعويض هذا يتوافر ال وع بغي فإنه ا  أن للدولة ي

 .يتولون رعايته الذين لألشخاص أو للضحية التعويض هذا تقدم

 لضحايا تعويض بتقدمي تعاهدي بالتزام أوروبا لس  آطراف الدول تضطلع أن ميكن آورويب الصعيد وعلى

رمية يفة ا  .أخرى مصادر من التعويض هذا مثل توفر عدم حالة  ،الع

ها ،مورمن آ مجلة ضوء على رفضه أو فيضه ميكن التعويض هذا ولكن  الفعل بارتكاب املتعلق الضحية سلوك م

االت  أو اإلجرامي ع ال ا  .234الضحية تعويض فيها مي

 دور القضاة و المحامين في كف الة العدالة لضحايا االختطاف  : ج
ها جرائم االختطاف رمية ضحية الشخص وقع سواء ، من بي  النتهاكات ضحية أو من جرائم على املستوى الوط

ق  التعويضاإلنسان حقوق ا يظهر  .، فإن له ا وهري الدوروه  االستجابة  واحملامني العامني واملدعني للقضاة ا

 التحلي السالفة الذكر القانونية املهن أعضاء على فقط ب وال .املع الضحية وحقوق واحتياجات ملشاكل بفعالية

  مستعدين يكونوا وأن ،اإلنسان حقوق لقانون الصحيحة املعرفة لديهم تكون أن أيضا ب بل، والفهم باجملاملة

زاهة للتصرف آوقات مجيع   .العدالة لتحقيق السعي  واستقالل ب
ايدة مستقلة قضائية هيئة وجود عدم حالة  كبري حد إ ورق على حربا ستظل ،اإلنسان حقوق أن والواقع  ، و

 استجابة والفعال الفوري التصرف رية يتمتعون الذين املستقلني واحملامني املستقلني العامني املدعني غياب كذاو 

اصة  الدعاءات  . نفس الوقت اإلنسان قوقالضحية،  ومن مث استجابة إلدعاءات ا

ياد وهذا االستقالل هذا تتيح أن الدول كل وعلى   الرائد بالدور القيام املهن هذ أعضاء وعلى، القانونية للمهن ا

فيذ شاط العمل خالل من، اإلنسان حقوق قانون ت تهك ال آفعال  للتحقيق ب باعتبار ضحية  الفرد حقوق ت
 .قضائيا ومالحقتها تهحريجرائم االختطاف ال تستهدف 
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 جريمة خطف الق اصر من أق اربه المرتبطة بجرائم أخرى:المبحث الثاني
اول  املبحث الذي قسـم ـت رعايـة الغـري،  جرميـة عـدم آول ، يتضـمنا إ مطلبـنينت تسـليم طفـل موضـوع 

اول الثا جرمية اإلخفاء و                .ارتباطها باالختطافويت

 جريمة عدم تسليم طف ل موضوع تحت رعاية الغير  : المطلب األول

رميــة خطــف القاصــر  املــادة  بعـدما ا  ــا أن نتطــرق إ جرميــة  678تعرضــ ــدر ب زائــري،  مــن قـانون العقوبــات ا
مايــة القانونيــة لغايــة بلوغــه  خاصــة برعايــة الطفــل القاصــر وارتباطهــا باالختطــاف الســيما أن الطفــل القاصــر يتمتــع با

فسـه زائـري هـذ. السن القانونية، ال يصبح فيها قادرا على رعاية نفسه ب رميـة  نـص  لـذا أفـرد قـانون العقوبـات ا ا
قوق الطفل ،67املادة   . وهي تعكس االتفاقات الدولية املتعلقة 

هـا  الفـرع آول، مث نـورد  ـزاء املرتتـب ع اولني إبـراز أركاهنـا وا رمية،  ستعرض  هذا املطلب هذ ا لذلك س
رمية السالفة الذكر  الفرع الث ها وبني ا  .ابعض أوجه التشابه واالختالف بي

 تحديد مفهوم جريمة عدم تسليم طف ل تحت رعاية الغير :الفرع األول

اول ف ت ت رعاية الغرييس  .ما يلي أركان جرمية عدم تسليم طفل موضوع 

 األركان المكونة للجريمة  : أوال  
ص املادة  ت رعايته إ  كل من: "من قانون العقوبات على ما يلي 246ت آشخاص مل يسلم طفال موضوعا 

وات تني إ مخس س بس من س ق  املطالبة به، يعاقب با نالحظ  ،ومن خالل استقراء هذ املادة ."الذين هلم ا
اصر التالية رمية  هذ الصورة تقوم على الع  235 :أن ا

 األفعال المادية  .أ

صر األول كما لو مت توكيله إ مربية أو مرضعة أو إ مدرسة داخلية   ،ب أن يكون الطفل قد وكل إ الغري: الع
 .أو حضانة

صر الثاني ق  املطالبة به: الع ضانة ،وجوب املطالبة به ممن له ا ق ا سواء كان  ،وهو الشخص الذي يتمتع 
ظر عما إذا كان الطفل قد وكل إ املتهم بطريقة غري مباشرة ،آب أو آم أو الوصي  .أو بصفة مؤقتة بغض ال

صر الثالث اع من أوكل إليه  ،ميثل الركن املادي للجرميةهو و  ،وجوب قيام عدم تسليم الطفل: الع سواء عن طريق امت
اعه عن تعيني مكان تواجد  .الطفل مؤقتا عن إرجاعه ورد أو امت
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وي  .ب  الركن المع

اة يماجر اإلية التتطلب توفر  هي جرمية عمدية، وعليه فإهنا رمية إال  حالة تعمد  ،لدى ا لذا فال تقوم ا
ق  املطالبة به ت رعايته رفض تسليمه إ من له ا ع عن اإلدالء  ،الشخص الذي كان الطفل موضوعا  أو امت

 . باملكان الذي يوجد فيه الطفل
رمية  حق املتهم ا ،و هذا الصدد وبسبب إمهاله رعاية  ،لذيصدر قرار قضائي  فرنسا قضى بعدم قيام ا

زل املتكفل ،الطفل عل إمكانية تسلميه ،متكن الطفل من اهلروب والفرار من م  . للطفل مستحيلة آمر الذي 
ه، صوص عليها  املادة ف وم رمية امل وي هلذ ا زائري، من قانون العقوبات 246الركن املع وال تقابلها املادة  ا

صرين ،املصري من قانون العقوبات 492  :يقوم على ع
اء على حكم القانون. 0 ق  طلبه ب  .علم املتهم بأن من يطلب استالم الطفل املتكفل به له ا
اء على حكم القانون. 4 ق  طلبه ب ا إرادة املتهم إ فعل عدم تسليم الطفل املتكفل به من له ا  .ا
اصر املادية  ويرى  رمية هي مخسة آستاذ رونيه غارو أن الع وية هلذ ا   :واملع

 ؛عدم إحضار أو تسليم القاصر :أوال
  ؛صفة آب أو آم كفاعل للجرمية :ثانيا
  ؛قصر الطفل :ثالثا
ق له أن يطالب بالطفل بسبب قرار قضائي :رابعا   ؛كون آب أو آم ال 

ائي :خامسا  .القصد ا
تلف عما قرر املشرع  صر التاوبالتا فهي  ه  الع بي زائري، وهذا ما س  :ا

تني  رمية م ثبت أن املتهم مل يعلن صراحة عن رفضه تسليم الب وقد جاء  قرار للمحكمة العليا، أنه ال تقوم ا
تان مها اللتان رفضتا الذهاب مع والدهتما، ع الوالدة من حقها  الزيارة، وإمنا الب اورة مل وهو القرار  ومل يلجأ إ أية م

 .0669236-56-06الصادر بتاريخ 
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ها: ثانيا  بيان الجزاء المترتب ع

حة م صرين 246املادة عليها بعاقب هذ ا وضحه  هذين الع زائري، كما س  : من قانون العقوبات ا

 العقوبة األصلية  .أ

وات تني إ مخس س بس من س سبة للقانون املصري فيعاقب  .العقوبة ٓصلية املقررة للجا هي ا أما بال
بس أو بالغرامة ال ال يزيد حدها آقصى عن  حة، وهو املتكفل بالطفل با يه، وعلى ذلك  055مرتكب هذ ا ج

كم مبا يستوجب نقضه للخطأ  تطبيق القانون مع بني العقوبتني وإال فإن ذلك يبطل ا وز ا  . ال 
وز للمتهم الد فع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا حكم عليه بالعقوبة ومل يسلم كما أنه ال 

رمية مستمرة   ، ٓن ا ائية عن ذات الوقائع، ولكن  تاريخ الحق للجرمية آو الطفل، مث أقيمت ضد الدعوى ا
ا  .237كما سبق و أن أوضح

  العقوبات التكميلية  .ب

ا كذلك العقوبات  ح، كما سبق وأن ذكرناتطبق على ا  .التكميلية االختيارية املقررة للج

 عدم تسليم طف ل لمن له الحق فيهخطف أو ارتباطها بجريمة   :الفرع الثاني

 أوجه التشابه: أوال

رميتني تقعان على الطفل القاصر، وخصوصا سن اجمل عليه كال دد سن  246نالحظ أن املادة إذ . ا مل 
حة الطفل،   صوص عليها  املادة كما  ا يرى آستاذ أحسن و . سلفا قانون عقوبات جزاري،كما ذكرنا 249امل
وات، كما يتبني ذلك من نص املادة ( 56)أن ال يتجاوز سن الطفل سبع فيها أن آصل  238بوسقيعة من  224/2س

ص على  24رغم أن الفقرة الثانية من املادة  ،قانون العقوبات ة 09سن التمييز هي ن أمن القانون املد ت مما  ،س
ة 09 هي أن السن املطلوبةعلى االعتماد دل أن املشرع يقصد أن يتم ي   .س

ه، فإن السن هي  90وأنه بالرجوع لقانون آسرة، من جهة أخرى،  نص املادة  ة للذكر و 09م ة  09س س
 . لألنثى
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 أوجه االختالف: ثانيا

رمية ال تقوم  حق الوالدين 239الفقه،يرى  حلة، ح و  ،أن هذ ا ادااإن كانت الرابطة الزوجية م إ قرار  ست
قض الفرنسية الصادر بتاريخ  رفض آب تسليم الطفل إ والدته  إذ جاء فيه على افرتاض، 44/52/0655كمة ال

وهذا قبل صدور حكم قضائي ، من قانون آسرة 29حسب املادة  ،آولوية  حضانة الطفلق ال تتمتع  ،(آم)
ضانة حها حق ا رمية ،مب الة من أجل ارتكابه هذ ا الة ،فال ميكن متابعة آب  هذ ا  ،ٓن آب  هذ ا

ضانة، يتمتع بالتساوي مع آم  رعاية طفله واالحتفاظ به ٓنه مع  .أي قبل صدور حكم قضائي فاصل  حق ا
ازع  زائية قبل أن يتقرر  ، حق حضانة الطفل وقيام الشك  أولوية أحدمها على آخرالت ال يسوغ توقيع العقوبة ا

هة القضائية املختصة ق  حضانة الطفل من ا  .أيهما صاحب ا

 جريمة اإلخف اء و ارتباطها باالختطاف   : المطلب الثاني

زائري،  املادة  ني،  246جرمية اإلخفاء نص عليها املشرع ا قانون العقوبات، وتقوم هذ آخرية على رك
وي رائم اختطاف.أحدمها مادي  وآخر مع طف لكون وهي ترتبط  هذا ما ، و يشكل شرطا أوليا لقيامها فعل ا

تعرض له  الفرع آول  . س

 أو إبعادإخف اء ق اصر بعد خطفه  : الفرع األول

 الركن المادي: أوال

اصر تأخذ ثالث صور، أال وهي  :يتكون الركن املادي من ع

 إخف اء ق اصر كان قد خطف أو أبعد .1

ويقصد بالقاصر من مل . تقتضي هذ الصورة آو شرطا أوليا، يتمثل  خطف القاصر أو إبعاد مقدما
ة، كما أشرنا سابقا240املد من القانون 4-25يتجاوز سن الرشد احملددة  املادة   .، بتسع عشرة س

ص  نسخته باللغة الفرنسية، ال استعملت  بئة الطفل القاصر، وذلك كما يتبني من ال ويقصد باإلخفاء 
 .Cacheعبارة 

ه قد يتعرض إ  246إن املادة  ة، ولك ا إذا كان سن املختطف يتجاوز التاسعة عشرة س طبق على ا ال ت
 .إذا توافرت باقي شروطها 54الفقرة  460دة نص املا
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ه بعد خطفه أو إبعاد. 2  تهريب الق اصر من البحث ع

تلف هذ الصورة  أركاهنا عن سابقتها ه، حجبه عن آشخاص . ال  ويقصد بتهريب القاصر من البحث ع
ق  املطالبة به، أو كانوا ممثلي ه سواء كان هؤالء من هلم ا السلطات العمومية املختصة بالبحث  الذين يبحثون ع

رائم، أي الشرطة اإلدارية أو القضائية  .عن املفقودين أو عن ا

 إخف اء الطف ل عن السلطة التي يخضع لها ق انونا. 3

صوص عليها  املادة  ماية والتهذيب، امل ل أحد تدابري ا من  222وتقتضي هذ الصورة أن يكون القاصر 
ز  زائري، وهي تسليم القاصر لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة، أو وضعه  قانون اإلجراءات ا ائية ا

إحدى مؤسسات التهذيب أو التكوين امله أو مؤسسات طبية أو طبية تربوية أو  مدرسة داخلية، أو وضعه  
رمية  هذ ا. وأن يكون القاصر قد فر من تلك املؤسسات. مؤسسة عقابية لصورة بتخبئة القاصر وحجبه وترتكب ا

 241.عن مسؤو املؤسسة ال وضع فيها

وي: ثانيا   الركن المع

ائية ملن يصدر البد لقي ركن المن توافر  ، البده فعل من آفعال ال يعاقب عليها قانون العقوباتمام املسؤولية ا
وي امل ـا املخالف للقانون ،يقوم على اإلرادة اآلمثةالذي ع فهذ اإلرادة اآلمثة هي حلقة ، ال وجهت سلوك ا

رمية كواقعة مادية هلا كيان خارجي هو  ،الوصل بني ا الذي يعترب القانون بالتا و  ،بني اإلنسان الذي صدرت ع
رمية او يصفه بأنه  ،مسؤواًل عن هذ ا  . رماجملأو  ا

وي هلو  فسية اإلجرامية ،رميةذ ادراسة الركن املع ا إ  ،هي دراسة لإلرادة اآلمثة لل رمية اقرتافال دفعت ا  ،ا
فسي للجاو  انب ال معربًا عن سوء نية أو و  ،صدر عن قصد عمدي ارتكبهفهل الفعل الضار الذي  ،البحث عن ا

رد فعل صادر عن خطأ ،روح عدوان   :وهذا يقودنا إ طرح التساؤل التا ،أو عن إمهال بدون تعمد ،أم كان 

وي هل ةما هي صور    رمية ؟ذ االركن املع

ا فعله بإرادته  ائي فيها، املتمثل  إتيان ا جرمية إخفاء قاصر بعد اختطافه عمدية، تتطلب توافر القصد ا
رة، وهو يعلم أن القاصر قد خطف أو أبعد من املكان الذي وضع به  .ا
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ظام العق ابي لها: الثانيالفرع    ال

رمية نصت عليه املادة عن أما  زاء املرتتب عن هذ ا  . قانون عقوبات جزائري 246ا

 التكميلية المقررة لهاالعقوبة األصلية و : أوال

زائري ملرتكبها هي وات :العقوبة آصلية ال قررها املشرع ا ة إ مخس س بس من س وبغرامة من  ،ا
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني، عالوة على العقوبات التكميلية االختيارية املقررة  055.555دج إ  45.555

ح   242.للج
معلق على شرط وهو أن ال يكون هذا الفعل اشرتاكا  ،بكامله 246بل نص املادة  ،غري أن تطبيق هذ العقوبة

رائم ضد رعاية الطفل در اإلشارة إ أن املادة  ،الذكر سالفةال ، إحدى ا ثر تعديل إاملستحدثة  ،مكرر 246و
صوص عليها  املادة  ، قد4559قانون العقوبات   حة امل على شكوى  249أوقفت املتابعة من أجل ا

 .الضحية،كما نصت على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة

فيذ العقوبة  جانيإف ادة ال :ثانيا  بوقف ت

ائي فقهاء اتفق لقد فيذ العقوبة لوقف تقرييب مع على ا فيذ تعليق وهو، البسيط ت ة عقوبة ت كوم معي  هبا و

 243.القانون ددها إنذار مدة خالل موقف شرط على، عليه كوم شخص ق
فيذ وقفأن  :يلي ما املع هذا من ونستخلص  طق صيغة البسيط الت د القاضي هبا ي كم اإلدانة تقرير ع  وا

فيذ تعليق هو الصيغة هذ مضمونو   غرامة،ال أو بسا بعقوبة وات مخس فرتة خالل العقوبة ت  .س
وات مخس مدة انتهاء حالة و  طق تاريخ من س فيذ موقوفة بالعقوبة ال اية أية عليه يرتكب احملكوم ومل ،الت  ج

حة، أو الة هذ يعفى   ج فيذها، املوقوف العقوبة من هنائيا املتهم  ا  إدانته تثبت إذا ،العكسية الةا  أما ت

فيذ وقف يبطلفإنه  قضائي، كم فيذها املوقوف العقوبة املتهم  ويتحمل ،تلقائيا الت ديدة العقوبة مع ت  .ا
فيذ وقف إن كم ميس ال الت زائي ا فيذ على آثار تقتصر وإمنا يسقطه، الو  ،ا اذ عدمحالة   العقوبة ت  ا

اصة اإلجراءات  .هبا ا
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فيذ يهدف وقف ة، فرتة خالل هبا التهديد مع هنائيا العقوبة من عليه احملكوم إعفاء إ الت  خالهلا يلتزم معي

يد السلوك بإتباع رمية، ساحة عن واالبتعاد ا ظام آساسي اهلدف وهذا لتحقيق ا فيذ وقف ل  إعادة وهو، الت

ا وتأهيل إصالح  .ا
فيذ وقف حة يعترب كما هبا، املقضي العقوبة تعليق للقاضي يز الت  أحسن إن هبا، املستفيد لصا مشروطة م

هائي اإلعفاء من استفادك السلو  طوي ،القضائي الغفران من نوعا البعض ويعترب. املوقوفة للعقوبة ال  إنذار على ي

تظر قد مبا عليه احملكوم إ موجه ال واقع حسب عقاب أو ثواب من ي  .املستقبلي ا
اك وقف فيذال وه ا جديد نظام وهوة، العقوب من جزءالذي يقتصر على  ،ت زائري املشرع تب ة تعديله  ا  س

زائية 2004 فيذ وقف وهو ا،واحد نظاما إال يعرف ال ذلك قبل كان إذ. لقانون اإلجراءات ا  ونظرا ،البسيط الت

ظام هذا تب داثة زائري التشريع  ال اول ،ا ت ا ديد فس  :يلي ما خالل من ومربراته مع
ظام هبذا يقصد فيذ وقف ال ه غرامة، أو حبسا كانت سواء ،آصلية العقوبة من جزء ت  القاضي قرر ما فإذا وم

ح ا وإفادة م ظام، هذا من ا فيذ وقف مع العقوبة من زء آخري هذا على كم فإنه ال زء، الت  مع اآلخر وا

فيذ، كم يكون كأن الت ا  على ا ها  حبس أشهر 6 ـبا فاذ موقوفة حبس أشهر 2م  .نافذة حبس وشهرين ال
سبة طبق ،نفاذ املوقوف للجزء وبال فيذ وقف على قيل ما عليه في فيذ يعلق حيث البسيط، الت زء ت  خالل املوقوف ا

وات مخس مدة يد السلوك بإتباع عليه احملكوم فيها يلتزم س كم عليه نفذ وإال جديدة، جرمية ارتكاب وعدم ا  ا

سبة آول كم إ باإلضافة ،املوقوف للجزء بال ه الثا ا ظام فهذا وم فيذ وقف مثل ال تلف244 ،البسيط الت  و

ه، ظام هذا  أما بأكملها، للعقوبة يكون الوقف أن  أن ع ديد  ال  .فقط العقوبة من جزء يشمل فالوقفا
زائري املشرع أخذ لقد ظام ا فيذ وقف ب زئي الت  نص وقد الفرنسي، املشرع إليه ذهب ما ذلك  متبعا ،ا

زائية اإلجراءات قانون من 592 املادة نص  ذلك على صراحة ة نوفمرب 10  املؤرخ 04-14رقم  ا  2004س

فيذ وقف أن أساس على وذلك ، زئي الت  يكون حني واضحا ذلك ويظهر .للعقوبة أفضل بتفريد يسمح إجراء هو ا

 املدة عن مقدارها  تزيد حبس بعقوبة عليه وحكم أدين مثن، الزم من فرتة القضية ذمة على أوقف قد عليه احملكوم

فيذ، وقف من يستفيد بأن جدير أنه احملكمة ورأت خالهلا، موقوفا كان ال دئذ الت  بوقف كم أن للقاضي ميكن ع

فيذ زء ت ه ويفرج للحرية السالبة العقوبة من الباقي ا  . فورا ع
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 روف التخفيف  ظ إف ادة الجاني ب :ثالثا

ا  ذلك مبا نصت عليه ا بالظروف املخففة، مستعي  من قانون العقوبات 02املادة  ميكن للقاضي إفادة ا
زائري اوهلا فيعدة حاالت  ا، حيث ورد فيها  :يليمانت
ففة" فيض العقوبات املقررة قانونا ضد املتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف  إذا كانت ف .وز 

بس املؤقت أو  بس إ يوم واحد والغرامة ي ،غرامةالالعقوبة املقررة قانونا هي ا فيض مدة ا االت  تعني  مجيع ا
بس بالغرامة  املخففة،دنانري  حالة الظروف  0إ  وز أن تستبدل ا كم بإحدى هاتني العقوبتني كما  وز ا و

 . دج45على أن ال تقل عن 
زول عن العقوبة امل 4559أما بعد تعديل قانون العقوبات   وز ال حةفإن القاضي ال  ، املتمثلة  قررة للج

 . دج غرامة 45.555شهرين حبس و
االت ال يس بس تبدل فيها و مجيع ا بس هي وحدها املقررة، فإن الغرامة ال ا بالغرامة، وكانت عقوبة ا

ح 45.555تقل عن ميكن أن   . دج  مادة ا
ها أن الظروف املخففة يقدرها القاضي ا وضعت جدوال للتخفيف، ونستشف م وما دام  ،وهذ املادة كما رأي

كم بإحدامها بس والغرامة، ميكن للقاضي أن  حة وعقوبتها ا رمية هي ج هذ أن السيما و  للمتهم، أن هذ ا
تلف عن  ضع للقضاءالظروف املعفية، الظروف  ضع للقانون وإمنا   .فهي ال 

ففة اك ظروفا  ا أو باجمل علكانت سواء   ،فالقاضي الذي يرى أن ه رميةمرتبطة با  ،يه أو بالباعث على ا
كم بالتخفيف وفق ما حددته املادة زائري 02 فإن له أن   .من قانون ا

بغي أن يراعى فيها ما يلي  :والظروف املخففة من خالل ما تقدم ي
وز له أن يطالب بإفادته هبا -    .اعتبارها موكول لتقدير القاضي، وليست حقا للمتهم، فال 
هذ الظروف، أي املخففة، نستشف أن أثرها مقتصر على التخفيف من العقوبة ال إلغائها  من خالل تسمية -  

كم بالرباءة ففة أن  اك ظروفا  وز للقاضي الذي قدر أن ه  . هنائيا، فال 
وز له ذلك فقط-   ففة ليس ملزما بتخفيض العقوبة، وإمنا  اك ظروفا   .أن القاضي الذي قدر أن ه

فيف العقوبة هي ،قمن خالل ما سب تج أن أسباب   : نست
رمية ذاهتا أو بشخص مرتكبها، وتؤدي إ ضرورة استبدال العقوبة  اصة ال تتعلق با االت أو الظروف ا ا

ها نوعا ومقدارا  .املقررة للجرمية قانونا بعقوبة أقل م
فيذ العقوبة  هذ  كم بالظروف املخففة مع وقف ت حةوميكن للقاضي أن  رمية باعتبارها ج  .ا

 



لص إليه  زائري أوما ميكن أن  خذ كثريا مبا جاء  االتفاقيات الدولية املشار هلا  هذا الفصل أن املشرع ا
 .4559السيما بعد تعديل قانون العقوبات  ،  و أعال

رائم ا  الفصل آول، و وإن كانت هذ ا ا  خطورة بالقدرال تشكل ، جل أحكامه تشبه ما درس الذي رأي
ا لتحقيق دوافع إجراميةجرائم    .االختطاف املركبة من ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 متةاــخالـ  
 
 

 



 
 الخاتمة  

 
ا  ليل ا و صوص القانونية سواء كانت من خالل دراست تلف ال رائم اختطاف القاصر، وذلك بالتطرق إ 

زائية الواردة  قانون العقوبات االتفاقيات، أو اعلى املستوى الدو أي  صوص ا واإلجراءات املطبقة عليها  ل
زائري، على غرار باقي التشريعات املقارنة السيما الفرنسي،  زائية ا ا على التطبيقات قانون اإلجراءات ا وكذا إطالع

صوص  آحكام والقرارات القضائية  هاميكن أن نالقضائية هلذ ال رائم، من بي تائج هلذ ا  :ستخلص مجلة من ال
ص  - ص باللغة العربية وال زائري أزمة املصطلحات، وهي االختالف ما بني  ال ما يالحظ دائما على التشريع ا

ص آصلي الذي حرر بالفرنسية، والذي ترجم بعدها للغة العربية، للوقوف  ا دائما أن نرجع لل بالفرنسية، مما يدفع
رائم عن القانون الفرنسي مث أضفى عليها العديد من التغيريات ،  على املع الصحيح، السيما أن املشرع نقل هذ ا

زائري، إال أنه أحدث خلال  أصلها  .لتالءم وخصوصية اجملتمع ا
تلفني، إذ بعد التعدي - رائم  موضعني  زائري، كما سبق وأن ذكرنا، أورد هاته ا ل الذي أدخله على أن املشرع ا

اصة ، 240إ  244إذ ألغى املواد من  0660-00-06املؤرخ   26-60قانون العقوبات، مبوجب آمر  ا
وان خطف القصر  ت ع ف أو التهديد أو الغش، وال كانت تدخل ضمن القسم الرابع  باالختطاف باستعمال الع

طف، ضمن املادة وعدم تسليمهم، ليجعلها  موضع االعتداء الواقع عل ازل وا ريات الفردية وحرمة امل  462ى ا

ه طف على البالغ أو القاصر، أي مهما كان س  . مكرر، سواء كان ا
ماية قانونية، سواء مبوجب االتفاقيات الدولية أو مبوجب  ظى  طق غري سليم لكون أن القاصر  ا هذا م وحسب رأي

ريته من كل اعتداء والطفل القاصر بصفة خاصة ال يتجزأ عن آسرة  .القوانني الداخلية، لكونه طرفا ضعيفا ميس 
زائري مبا كان قبل التعديل الستقام آمر، وهذا ما هو معمول به  التشريع الفرنسي  وسالمته، ولو متسك املشرع ا

 . أو املصري
، ومن جهة أخرى محاية القاصر بصفة عامةعلى محاية كيان آسرة من جهة حرص املشرع والسلطة القضائية  -

، واجملتمع الواقعة االختطاف جرائم  بصفة خاصة من رائم املاسة بآسرة بالدرجة آو عليه، وإن كانت تعد من ا
رائم الشائعة  جداول احملاكم واجملالس القضائية خاصة جرمية عدم تسليم الطفل فهي . بالدرجة الثانية من ا

كمواختطافه  تل الصدارة ،قضائي الفة  اد ، ال  كم القاضي بإس الفة ا اول أحد آبوين  إذ غالبا ما 
ضانة أو مواقيت الزيارة  .ا



ماية،  -   ا وتكرسا هلذ ا زائري قد قيد الحظ حاملتابعة   أن املشرع ا  إذ ،شكوى املضروراالختطاف على  ج
ة بني الضحية و  ا أن نسبة كبرية من املتابعات تتخللها مصا من شأنه أن يضع ٓن ذلك  ،سحب الشكوى بعدا

 .للمتابعة وهذا حفاظا على العالقات آسرية احد
زائري  أن كذلك،ما ميكن قوله  و  -   ذ املشرع ا كمةا ائية  صوص العقابية  ،سياسة ج فمن جهة سامهت ال

ه، و  همن آفعال املاسة بسالمتالطفل القاصر محاية الردعية   من جهة أخرى حاول املشرع احملافظة على متاسك وأم
 . اصة لتحريك الدعوى العموميةا جراءاتبعض اإلمن خالل إفراد إذا كان املتهم هو أحد والدي القاصر، آسرة 

صوص قانون العقوبات ،وما ميكن استخالصه أيضا -   ا ل ليل زائري ملا أورد حكما خاصا أن املشرع  ،بصدد  ا
اء على شكوى آشخاص الذين هلم صفة  بزواج القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها، وقيد إجراءات املتابعة ب

جهة أخرى هذا انتقاص من جهة، إال أنه من   إبطال هذا الزواج، فقد حرص على احملافظة على متاسك آسرة،
ماية املقررة للقاصرة ا للزواج باملخطوفة فقط إلعفائه من العقوبة، وقد ال يكون . من ا ا قد يهدف ا وحسب رأي

ضع لتقادم قصري،  ح ال  رمية من ا صفا  حق الضحية القاصرة من إمكانية املتابعة، والسيما أن هذ ا هذا م
ازل عن الشكوى  وسحبها يشكل سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وكان على املشرع أن ال وأن الت

 .يتساهل  هذ املسألة بشكل ال يضر مبصلحة الضحية
، الذي مييز بني  -   زائري، على غرار التشريعات آخرى كالقانون املصري أو آرد ما نالحظه أيضا أن املشرع ا

ة، إذ فرض املشرع املصري عقوبات مشددة  09ا أو أنثى، وكذلك سن الضحية هو صفة اجمل عليه سواء كان ذكر  س
ا ليس  سيا عليها، إذ اهلدف ه رمية أخرى هي االعتداء ج طف الواقع على آنثى ٓنه غالبا ما يرتبط  على ا

د ذاته وإمنا الوصول ٓغراض دنيئة  سي مث القتل العتداءل آمر الذي يقود غالبااالختطاف  وع  ا أحيانا، وهذا ال
كم مشدد إذا كان اهلدف  ص آنثى  زائر أو غريها من الدول، إذ كان على املشرع أن  تشر بكثرة سواء  ا م

ا لإلعدام إذا تعرض املختطف لتعذيب  من وراء االختطاف هو هتك العرض،  حني شدد فقط عقوبة ا
 .د فديةجسدي أو كان الدافع هو تسدي

زائر   ارتفاع معدالت اختطاف آطفال ولرفع اللبس عن فكرة  -   تني آخريتني وآسابيع آخرية ا الس
االت هي اختفاء ، وجد بشكل الفت تلف هذ ا تسجيل حاالت لبعد  ا، وذلك نظرااختطاف توليس تعمدمأن 
ز ل ها ، الفصلية، خوفا من عقاب آولياء ناتعديد من التالميذ بعد رسوهبم  االمتحالهروب م يرجع البعض م

اختفاء  أن أولياء القصر املفقودين الذين يبّلغون مصا آمن عن، و ٓطفاهلم ومراقبتهم آولياء لعدم رعايتهم إ
ائهم ال يطلبون الكف عن البحث ساري املفعول إ  عن حالة االختطافبالغ البعد العثور عليهم، ما يبقي  أب

وات طويلة   .س



زائرية نفسها أن  -   رائد ا هي قيقية اختطاف االقضايا وما ميكن الوصول إليه، حسب إحصائيات وردت  ا
سبة قليلة زلاهلاالت  بال ية على أساس، و روب من امل االت ال تداولتها الصحافة الوط أهنا حاالت  أن كل ا

االت املعروضة على مصا آمن كذليست   اختطاف لقصر بنّي بعد التحقيق أهنا حاالت اختفاء، يتلك، فأغلب ا
 من قضايا ٪65 وأن، قضايا فقط 2توفرت فيها أركان االختطاف هي  أن عدد قضايا اختطاف آطفال ال و

زل العائلي اختفاء الفدية  طلبهو من أجل االختطاف الدافع آساسي من وراء  ، وإن كانالقصر هي هروب من امل
سبة لألطفال،  حني  اختفاء آساسي  االختطاف، أما القضايا املتبقية فهي حاالت الركنباعتبارها  غامضة بال

د املراهقني هروب زل ايعترب االختفاء ع ٓسرة أو الضغوط نفسية واجتماعية داخل  ،مبار  ،العائلي، وذلك نتيجة من امل
ي  الوسط املدرسي سي الذي يعترب أخطر، و وا  كثرآو   آنواع أن اهلدف آول من االختطاف هو االعتداء ا

زائري من االختطاف حالة  4062حوا  4559و 4556خالل س  ، إذ سجلالقائم بذاته انتشارا  اجملتمع ا
سي على القص  .راعتداء ج

ا وما مل -   تشر على مستوى ما ميكن استخالصه كذلك، من خالل دراست ا من قضايا االختطاف وما هو م س
" تطف"آب أو آم  احملاكم، هو الصورة الثانية من االختطاف أي جرائم االختطاف داخل آسرة، أي أن الزوج 

ضانة ٓحد الوالدينأوالد بعد الطال اد ا ق  الزيارة. ق، والسيما بعد إس ح الطرف اآلخر ا  تؤكدهذا ما و . وم

ارجات التحقيق زائر، صطدم بعقبات دبلوماسيةوال غالبا ما ت ، هتريب أطفال جزائريني إ ا إذ  واجهتها ا
وات املاضيةسجلت   ضانة والرعاية  ٓطفال موضوع نزاعات اجتماعية اختطافاالت ح الس وقضائية على حق ا

تل سية فيما بني أبويهم من آزواج  أ بعضهم  بعد حدوث ،ا  إالطالق أو خالف حول مكان اإلقامة، و
اء خارج ظيم عمليات هتريب لألب زائر ت إشكالية قدمية بني  هي بعض آحيان أن عملية التهريب عمليا وظهر ، ا

زائر وفرنسا رعايا يات إرجع تو  ،مثال ،ا وات الثماني ائية، س ل فتح اجملال مت  قدو  .قبل أن يتم حلها باتفاقية ث
اء على اإلناب قل للتحقيق  مثل هذ ، القضائية ما بني البلدينال اتذلك ب ل ال تزا إال أهناالقضايا،  تسمح بالت

  ". آنرتبول"جهاز الشرطة الدولية  وهي مسجلة دوريا ضمن نشاط آخرى، تطرح إشكاالت مع كثري من الدول
حل  إأمام التوصل  االختالف املوجود  قوانني آحوال الشخصية يشكل حاجزا مهماما يالحظ كذلك، أن  -  

زائر ودول العامل  يتطلب آمر عقد أكرب قدر ممكن منو لتحقيق ذلك بعض هذ القضايا،  ائية بني ا االتفاقيات الث
  .القضاياملواجهة مثل هذ جزائرية،  ال توجد فيها بكثافة جاليات

سبة لوجود  أما -   زائر عصابات املتاجرة بآعضاء البشرية بال ة واملسؤولة عن خلية الشرطة القضائي ، فمصاا
في آحداث أنه من خالل آرقام  وجود أي نوع من الشبكات املتخصصة  املتاجرة بآعضاء البشرية، مؤكدة ت

ة على مستوى الشرطة  االت املعا تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية،  القضائية ملاحملصل عليها وا
سية الف تلك املتعلقة باالعتداءات   .كهتك عرض القاصر  ا



زائر  -   روج به من نتيجة مهمة من خالل هذ الدراسة، هو أن جرائم االختطاف خارج آسرة  ا وما ميكن ا
صول على الفدية أو ارتفعت خالل العشرية السوداء، أي من طرف عصابات  إرهابية، يبقى الدافع لالختطاف هو ا

سيا على القاصر، وغريها  .االعتداء ج
ال جرائم  -   زائر، أن يوضح الرؤية   زائري، وعلى غرار اجتهادات احملكمة العليا  ا وما نأمله من املشرع ا

رائم االختطاف داخل آسرة، ونظرا اختطاف القاصر  التعديالت الالحقة لقانون العقوبات، والسيم سبة  ا بال
ظر فيما قرر  قانون  ة، يتطلب من املشرع إعادة ال ضانة، وحصر حق الزيارة فقط  أوقات معي الرتباطها بفكرة ا

طق ظر إ قانون آسرة، ٓن القانون م  .العقوبات بال
ا إليها -   الصة ال توصل وان ،من خالل هذا البحث هذ هي أهم املالحظات وا ا  ب آملني أن نكون قد أحط

اال لدراسات أخرى  املستقبل، لكون أن هذا املوضوع املوضوع وذلك بالقدر املستطاع ، وأن تفتح هذ الدراسة 
 .ميس فئة ضعيفة  اجملتمع هي آطفال القصر
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 الكتب العامة.أ
زائر،.أحسن، بوسقيعة  .0 ادية عشر،دار هومة،ا زائي العام،الطبعة ا  .4504الوجيز  القانون ا
اص،. بوسقيعة ،أحسن. 4 زائي ا رائم ضد آموال، الوجيز  القانون ا رائم ضد آشخاص وا دار هومة،  ا

زائر،  .4554 ا
اص،. بوسقيعة ،أحسن. 2 زائري ا رائم ضد آشخاص وضد آموال،  الوجيز  القانون ا دار  طبعة السابعة،الا

زائر،  هومة،  .4556ا
اص،. بوسقيعة ،أحسن. 2 زائري ا رائم ضد آشخاص وضد آموال، الوجيز  القانون ا ادية عشر، ا  طبعة ا

زائر دار هومة،  .4505، ا
 الديوان الوط لألشغال الرتبوية، الطبعة الثانية، قانون العقوبات  ضوء املمارسة القضائية،. بوسقيعة ،أحسن .0

زائر،   . 4550ا
شر، . سرور ،أمحد فتحي. 9 اص، الطبعة الرابعة، بدون دار ال  .0669الوسيط  قانون العقوبات، القسم ا
زائر،  ،تطبيقا، دار اهلدىالعقوبات نصا و ون قان. صقر ،نبيل؛ لعور ،أمحد. 6  .4556ا
مود. 9 شأة املعارف جرمية الزنا،. خليل ،أمحد  درية، ،م  .4554 اإلسك
اص، جرائم االعتداء على آموال، بدون طبعة، . أبو خطوة ،أمحد شوقي. 6 بدون دار قانون العقوبات، القسم ا
ةشر و ال  .الس

زائري،. الشلقا ،أمحد شوقي .05 زائية  التشريع ا زء آول، مبادئ اإلجراءات ا امعية ا  ديوان املطبوعات ا
زائر،  .0666 ا

امعية جرمية الزنا،. خليل ،أمحد .00  .0694 القاهرة، ،ديوان املطبوعات ا
وي  الشرف واالعتبار، . عبد الظاهر ،أمحد .04 ق الشخص املع ائية  ماية ا هضة طبعة الا ، دار ال آو

 .4550 العربية، القاهرة،



صور ،سحاق إبراهيما .02 زائري، . م اص، الطبعة الثانيةشرح قانون العقوبات ا ديوان املطبوعات  ،القسم ا
امعية زائر، ،ا ة ا  .بدون س

قض املصرية  مخسني عاما من أول . القبا ،الصاوي يوسف. 02 كمة ال موعة القواعد القانونية ال قررهتا 
ة  ائية،0690إنشائها ح س ، ، الدوائر ا شر، دون الطبعة، اجمللد الثا  .0690 وال دار ال

زائية املتخصصة،. طوبيا، إميل بيار .00 رائم آخالقية، املوسوعة ا زء السادس، ا ديثة للكتاب، املؤسسة ا  ا
ان،  .4552 لب

زائر،. مد ،بن وارث .09 اص، دار هومة، ا زائري، القسم ا ائي ا  4552 مذكرات  القانون ا
دي. 06 زء الثالث، مطبعة االعتماد بشارع حسن آكرب  .عبد امللك ،ج ائية، خطف آطفال، ا املوسوعة ا

 .0624 بالقاهرة،
زائر،ا. بغدادي ،جيال .09 ، الديوان الوط لألشغال الرتبوية ا  لتحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقي، الطبعة آو

0666. 
، الديوان الوط لألشغال . بغدادي ،جيال. 06 زء آول، الطبعة آو زائية، ا االجتهاد القضائي  املواد ا

زائر،   .4555الرتبوية، ا
ز . بغدادي ،جيال. 45 زائية، ا ، االجتهاد القضائي  املواد ا ، الطبعة آو  .4550ء الثا
ائي .املرصفاوي ،حسن صادق .40 زء  قانون العقوبات تشريعا وقضاء  مائة عام، ،املرصفاوي  القانون ا ا

، شأة املعارف، الثا ة م  .دون س
اص  التشريع . مكي ،دردوس .44 ائي ا زائري،القانون ا ، ا زء الثا امعية ا ة، ،ديوان املطبوعات ا طي  قس

4556. 
ام ،رمسيس. 42 اص، قانون العقوبات،. هب درية، جرائم القسم ا شأة املعارف باإلسك  .4550 م
ه .42 اص، ترمجة لني صا مطر، اجمللدين السادس والسابع،. غارو ،ري شورات  موسوعة قانون العقوبات العام وا م

قوقية، ليب ا ة ا  .دون س
ة. عبيد ،رؤوف .40  .جرائم االعتداء على آشخاص وآموال، بدون طبعة، بدون دار نشر وال س
هضة العربية، القاهرة، . سيد كامل ،شريف .49 ، دار ال ائية لألطفال، الطبعة آو ماية ا  .4550ا
اص، جرا .سرور ،طارق .46 ئم االعتداء على آشخاص وآموال، الطبعة آو والثانية، قانون العقوبات، القسم ا

هضة العربية، القاهرة،   .4550/4552دار ال
ة .قورة ،عادل .49 امعية، بدون س  .شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون طبعة، ديوان املطبوعات ا
ائي اإلسالمي، الطبعة الرابعة عشر، مؤسسة الرسالة، . عودة ،عبد القادر .46  .ه0240التشريع ا



ميد عبد.25 رائم املاسة باآلداب العامة والعرض، .فودة ،ا  .4552 القاهرة، دار الكتب القانونية، ا
اصة هبا، دار املطبوعات . مقلد ،عبد السالم .20 رائم املعلقة على شكوى والقواعد اإلجرائية ا امعية القاهرة،ا  ا

0696. 
زائر، .سعد ،عبد العزيز .24 شر ا ية للتوزيع وال زائري، الشركة الوط رائم آخالقية  قانون العقوبات ا  .0694 ا

زائر،  .سعد ،عبد العزيز. 22 رائم الواقعة على نظام آسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوط لألشغال الرتبوية، ا ا
4554 . 

الة امل .سعد ،عبد العزيز. 22 زائر، الطبعة الثانيةنظام ا زائر، ،دنية  ا ة دار هومة ا  .        دون س
زائري،. أوهايبية ،عبد اهلل .20 زائية ا زائر، التحقيق،التحري و  شرح قانون اإلجراءات ا  .4559 دار هومة، ا
ةشرح قانون العقوبات . سليمان ،عبد اهلل .29 امعية، بدون س زائري، القسم العام، ديوان املطبوعات ا  .ا
ائي،. الشافعي ،عبيدي .26 شر عني مليلة، قانون العقوبات مذيل باالجتهاد القضاء ا  دار اهلدى للطباعة وال

زائر،  .4559 ا
تيجة اإلجرامية  قانون العقوبات، رسالة دك. حربة ،علي يوسف .29 ظرية العامة لل امعة القاهرة، ال تورا مقدمة 

شر،  .0660 بدون دار ال
ار،. الشر ،علي حسن. 26 ظرية العامة للجرمية، الطبعة الثانية، دار امل  .0666 ال
ائيةالباعث و . الشر ،علي حسن .25 ة ،أثر  املسؤولية ا  .دون طبعة، دون س
قوقية بريوت،  .القهوجي ،علي عبد القادر .20 ليب ا شورات ا اص، م  .4550قانون العقوبات، القسم ا
درية،  .سليم ،عصام أنور. 24 ديث، اإلسك امعي ا  .4550حقوق الطفل، املكتب ا
 الصادرة بشأنه  الدول العربية،املعاهدات والقوانني موسوعة قانون الطفل واالتفاقيات و . الفقي ،عمرو عيسى .22

ة، و حداث، بدون طبعةقانون آ  .بدون دار نشر، بدون س
ميد ؛الدناصوري ،الدين عز .22 درية، . الشواريب ،عبد ا شاة املعارف، اإلسك ائي، م  .0662القانون ا
ميد ؛الدناصوري ،الدين عز .20 ائية  قان .الشواريب ،عبد ا ائيةاملسؤولية ا دون  ،ون العقوبات واإلجراءات ا

امعية، طبعة، ة دار املطبوعات ا  .دون س
ظرية العامة للعقد، ،االلتزامات. فيال ،علي .29 شر، ال زائر، دار موفم لل  .  4559 ا
زائية، .الزغيب ،فريد. 26 ة دار صادر بريوت، دون طبعة، ،00اجمللد  املوسوعة ا  . دون س
هضة العربية، القاهرة، . عبد الستار ،فوزية. 29 اص، الطبعة الثانية، دار ال  . 4555شرح قانون العقوبات، القسم ا
رائم الواقعة على آخالق واآلداب العامة وآسرة، دون طبعة، دون . السعيد ،كامل .26 شرح قانون العقوبات، ا

ة  .دار نشر، دون س



زء ،القاموس احمليط. الفريوزبادي ،د الدين. 05  .بدون دار نشر ،بدون طبعة الثالث، ا
ديد، دار الفكر العريب،  .عقيدة ،مد أبو العال. 00 ديثة  قانون العقوبات الفرنسي ا اهات ا  . 0666اال
، الوسيط  شرح قانون العقوبات،. املشهدا ،مد أمحد. 04 شر والتوزيع، الطبعة آو  .4559 دار الوراق لل
عم ،سليمان؛ عامرأبو  ،مد زكي .02 ديدة 4554القسم العام لقانون العقوبات، طبعة  .عبد امل امعة ا ، دار ا

شر،  .4554القاهرة،  لل
شر، القاهرة،  .أبو عامر ،مد زكي. 02 ديدة لل امعة ا اص لقانون العقوبات، دار ا  .4559القسم ا
شر والتوزيعشرح قانون العقوبات، القسم . منور ،مد سعيد .00 زء آول، الدار العلمية الدولية لل اص، ا دار  :ا

 .4554 عمان، الثقافة،
ميد .09 قض  .آلفي ،مد عبد ا كمة ال ائية للروابط آسرية وفقا ٓحدث أحكام  ماية ا رائم العائلية، ا ا

شر،بدون دار  بدون طبعة، واحملكمة الدستورية العليا والصيغ القانونية،  .0666 ال
زائري، القسم . م ،مد صبحي .06 اصشرح قانون العقوبات ا امسة،ال ،ا امعية  طبعة ا ديوان املطبوعات ا

زائر،  .4552 ا
ائية، .م ،مد صبحي .09 زائر، رضاء اجمل عليه وأثر على املسؤولية ا امعية ا  .0692 ديوان املطبوعات ا
ائيةرضا اجمل علي. م، مد صبحي .06 وضوع رسالة دكتورا  القانون م دراسة مقارنة، ،ه وأثر على املسؤولية ا
ائية،و  ، دار الثقافة  العلوم ا شر والتوزيع،و الطبعة آو  .4550 آردن، :عمان الدار العلمية الدولية لل

ميد .95 ماية . آلفي ،مد عبد ا رائم العائلية، ا شر،ا ائية للروابط لألسرية، دون طبعة، دون دار ال  .0666 ا
زائية، .مشس ،مود زكي .90 زء السادس، املوسوعة العربية لالجتهادات القضائية ا قوقية، ا شورات حلب ا  م

 .4555 بريوت،
ني،. موسى ،مود سليمان .94 ا ائية لألحداث ا ت الدول العربية والقانون دراسة مقارنة  تشريعا اإلجراءات ا

ائية، ديثة  السياسة ا اهات ا امعية الفرنسي  ضوء اال درية،، دار املطبوعات ا  .4559 اإلسك
يب .92 شربدون طبعة و شرح قانون العقوبات، القسم العام،  .حس ،مود   .دار ال
دي .92 الطبعة الثالثة، دار املطبوعات  القضاء،الفقه و ء التعليق على قانون العقوبات  ضو . هرجة ،مصطفى 

امعية،  درية، اإلا  .0660سك
شر،. عبد التواب ،معوض .90 زء آول، دون طبعة، دون دار ال قض، ا  قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام ال

ة  .دون س
ية للكتاب،  .مسعود ،زبدة .99 زائري، املؤسسة الوط اع الشخصي للقاضي ا زائر، االقت  .0696ا
 



 الكتب الخاصة.ب
طف و . عبد العليم ،عادل. 0 اس بدون وجه حق، دار الكتب القانونية، مصرشرح جرائم ا ، جرائم القبض على ال

4559. 
جرائم االختطاف، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية، املكتب . املعمري ،عبد الوهاب عبد اهلل أمحد. 4

امعي  ديث، آردنا  .4559، ا

 العلمية  الرسائل  .ثانيا

 رسائل الدكتورا.أ
شورة،. الفار ،علي عاشور. 0 ، غري م جامعة  دور آمم املتحدة  الرقابة على حقوق اإلنسان، رسالة دكتورا

زائر  .0662، ا

 رسائل الماجستير.ب
ليم .0 قوق اإلنسان  . بن مشري ،عبد ا ائية  ماية ا ظل العوملة، مذكرة ماجستري  القانون العام، غري ا

شورة، مد خيضر بسكرة،  م  .4552جامعة 
ائي، املرأة منوذجا، مذكرة . بن نوح ،مرمي .4 ائي اإلسالمي والقانون الدو ا املتاجرة بالرقيق آبيض بني الفقه ا

ة،  ضر بات اج   .4505-4556ماجستري  الشريعة والقانون، جامعة ا

  دراسات ق انونية .ثالثا

زائري،. بارش ،سليمان. 0 اص، اضرة  شرح قانون العقوبات ا ، القسم ا دار البعث للطباعة  الطبعة آو
شر،  .0690 وال

ليم.4 زائري،. بن مشري ،عبد ا ، العدد  واقع محاية حقوق اإلنسان  قانون العقوبات ا تدى القانو لة امل
امس، ة ا  .بدون س

عم. 2 قوق والشريعة اإلسالم والطفل، .محيد ،علي عبد امل ة  ،لة ا  .0695، أفريل 54، العدد 54الس
مد. 2 ام  ام ،غ ،. غ طف  القانون الكوي ة  جرمية ا قوق، الس  .0646، مارس 50، العدد 40لة ا
قوق، . عبد اهلادي ،عبد العزيز. 0 لة ا ار هبم، اتفاقية حقوق الطفل،  رمي اختطاف آطفال أو بيعهم أو اال

ة  ة  ؛0666، مارس50، العدد 40الس  .0662، سبتمرب 52العدد  ،06الس
زء . ديدن ،بوعزة. 9 زائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، ا زائري، اجمللة ا ، 20محاية الطفل  القانون ا

 .52/0666رقم 
سية من طرف . عبد القادر ،شحط. 6 ات آطفال القصر ضحايا االعتداءات ا ديثة لسماع تصر يات ا التق

زائرية للعلوم القانونية االقتصادية  زء و الشرطة القضائية، اجمللة ا  .54/4550، العدد رقم 26السياسية، ا



ي الدين. 9 ظمة، . عوض ،مد  رمية امل يةا ة العاشرة العدد  اجمللة العربية للدراسات آم والتدريب بالرياض، الس
 .ه0209 -06

وانب العلمية. زيد ،مد إبراهيم. 6 لة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة ا ظمة،   دولة  :والقانونية للجرمية امل
ة ،العربية املتحدة اإلمارات  .0669 ،أفريل س

اشر ديب، مركز .عز الدين ،أمحد جالل .05 ظمة، ال البحوث والدراسات بشرطة ديب  املالمح العامة للجرمية امل
0662. 

ائية للشخص  .مد ،مدة .00 وياملسؤولية ا مد خيضر بسكرةل ،املع  ، العدد آول،ة املفكر، جامعة 
4559. 

ال إقامة العدل، . دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعني العاميني واحملامني .04 حقوق اإلنسان  
ة  قوق اإلنسان، آمم املتحدة لس  .4552املفوضية السامية 

 االجتهاد القضائي  .رابعا
ح واملخالفات ،عدد خاص ،اجمللة القضائية للمحكمة العليا. 0 زء آول،غرفة ا  .4554 ،ا
ة  2اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد . 4 ائية آو   09/04/0699قرار صادر يوم  0662لس من الغرفة ا

 .26-290الطعن رقم 
ة  ،اجمللة القضائية. 2 ائية ملف 0662العدد الثا لس  .50/54/0660املؤرخ   ، قرار94200، الغرفة ا

  نصوص .خامسا

 دوليةاتف اقيات  .أ
  
اصة بصالحيات السلطات و االت. 0 ماية القصرفاقية ا  .50/05/0690 :املؤرخة  القانون املطبق 

اص العهد الدو . 4 قوق املدنية و ا معية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق و  ،السياسيةبا االنضمام مبوجب قرار ا
فاذ ،09/04/0699 :املؤرخ  ،"40-د"ألف  4455تحدة العامة لألمم امل   .0669مارس  42 :تاريخ بدء ال

وانب املدنية لالختطاف الدو للطفل مت إقرارها  . 2 اصة با  .40/05/0695اتفاقية الهاي ا

زائر و . 2 ،  40/59/0699 :املؤرخة  ،فرنسا بشأن أطفال الزواج املختلط  حالة االنفصالاالتفاقية املوقعة بني ا

ريدة الرمسية العدد 49/59/0699املؤرخ   022-99 باملرسوممصادق عليها  ة  25-49 ا  .0699لس

معية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت ،الطفل حقوق اتفاقية. 0   املؤرخ 40العامة  ا

فاذ بدء تاريخ،  22 املتحدة لألمم  0696 نوفمرب/الثا تشرين 45  .0665 سبتمرب/أيلول 54 :ال

اصة باالختصاص والقانون الواجب التطبيق واالعرتاف والتعاون فيما يتعلق باملسؤولية آبوية وإجراءات . 9 اتفاقية ا
 .06/05/0669،محاية آطفال



 نصوص داخلية.ب

زائري ،4559ديسمرب  45املؤرخ   59/42القانون رقم . 0  .املعدل لقانون العقوبات ا
زائرياملعدل و  ،4556فرباير  40املؤرخ   56/50القانون . 4  .املتمم لقانون العقوبات ا
الة املدنية ،06/54/0665املؤرخ   65/45آمر رقم . 2  .املتضمن قانون ا

 المراجع باللغة الفرنسية. 2
1. Les ouvrages  

- Alain Blanchot, droit pénal spécial, Paris, 1996-1997. 

- Antoine Blanche, le code pénal, cinquième étude, édition place dauphin, 

imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1870. 

- Claudia Ghica le marchand Fréderic Jérôme Pansier, droit pénal spécial, Dyna-

Sup Vuibert,  2007.  

- Michèle laure Rassat, droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 

2 et 5 éditions, Dalloz Delta, 1997-2006.   

- Philipe  Conte, droit pénal spécial, 3 éditions Litec (lexis-nexis). 

- Patrice Gattegno, Droit pénal spécial, 2eme édition 1997. 

- Roger Merle André Vitu, traité de droit criminel, droit pénal spécial, éditions 

Cuja. 

2. Les études 

- P.de la court, l'article  433 nouveau du code pénal l'incitation de mineurs à 

commettre une infraction,  revue de droit pénal et de criminologie, mars 2006. 

- Georges Levasseur, Les infractions contre les personnes, revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, n: 02 avril-juin 1993. 

- Georges Levasseur, les infractions contre les personnes la mise en danger, revue 

de science criminelle et de droit pénal comparé, n: 01janvier-mars 2008. 

3. Les textes juridiques 

- La loi du 04 avril 2006 relative aux violences au sein du couple ou commises 

contre les mineurs, R.S.C avril-juin 2007. 

- Convention: Enlèvement international d'enfants, (25 Octobre 1980). 

 المواقع اإللكترونية. 3
- http://www.gouv.qc.ca/portail/Québec/pgs.Lang:fr2010, Enlèvement 

international d'enfants. 

- http://www.droit-dz.com/forum/showthread-PHP 
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 5 .................................القائمة بذاهتا جرائم اختطاف القاصر خارج آسرة: املبحث آول

ف: املطلب آول  5 ..............................جرمية اختطاف القاصر القائمة بذاهتا باستعمال الع

 5 ................................................ديد مفهوم جرمية اختطاف القاصر: الفرع آول

 5 ..................................................................تعريف جرمية االختطاف .أوال

  ......................................................................تعريف االختطاف لغة. أ

  ...........................................................االختطاف  الشريعة اإلسالمية. ب

  ...................................................................تعريف االختطاف قانونا. ج

رمية اختطاف . ثانيا صائص املميزة    ...................................................القاصرا

سيمة. أ رائم ا   .........................................................جرمية االختطاف من ا

رائم املركبة. ب   ..........................................................جرمية االختطاف من ا

 7 ..........................................................جرمية االختطاف من جرائم الضرر. ج
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 5 ............................................................................الركن املفرتض .أوال
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  ...........................................................................صفة اجمل عليه. ب

  .............................................................................الركن املادي. ثانيا
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 77 ...........................................................أحكام التحضري والشروع واملسامهة. د



وي. ثالثا  66 ............................................................................الركن املع

ائي. أ  65 ..............................................................................القصد ا

 6 .............................................................أنواع البواعث على االختطاف. ب

ائي. ج  5 ........................................................العالقة بني البواعث و القصد ا

رمية: ثلثاالفرع ال ظام العقايب هلاته ا  5 .........................................................ال

زاءات املقررة هلا .أوال  57 .......................................................................ا

زاء املقرر هلا  الظروف العادية. أ  57 .......................................................بيان ا

رمية بظروف التشديد والتخفيف. ب  58 ....................................................اقرتان ا

 7 .................................................واإلجراءات  خصوصيات متعلقة باملسؤولية. ثانيا

وي فيها. أ  7 ..........................................................إقامة مسؤولية الشخص املع

ية. ب ا للفرتة آم  5 ................................................................إخضاع ا
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ف: الفرع آول رمية اختطاف القاصر دون ع اصر املكونة   8 ....................................الع

 8 ...............................................................ل جرمية اختطاف القاصر. أوال

ل جرمية اختطاف القاصر. أ  8 ............................................................ديد 

 7 ...........................................................................صفة اجمل عليه. ب
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  ............................................................................إجراءات املتابعة. أ
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 5 .............................................................................يةدنالدعوى امل -

زاءات املقررة هلا. ثانيا   .......................................................................ا
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 7 ......................................................................إعفاء من العقوبة. ب.ب
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رية ةجرائم اختطاف القاصر املرتبط: الفرع آول رائم ضد ا  86 ....................................با

 86 .................................................................جرمية احتجاز آشخاص. أوال
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ار بآشخاص و أركاهنا. أ  8 .................................................................اال
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  ..................................................................................القاصر. أوال

  ....................................................تعريف الطفل القاصر  الشريعة اإلسالمية. أ

  ...........................الوجهة القانونيةتعريف الطفل القاصر ضحية االختطاف العائلي من . ب

كم القضائي. ثانيا   ..........................................................................ا

كم القضائي. أ   ......................................................................تعريف ا

كم القضائيآثار . ب   ......................................................................ا

ضانة. ثالثا  8 .................................................................................ا

رمية: الفرع الثا  7 ..........................................................آركان املكونة هلذ ا

 7 .............................................................................ركن املاديال. أوال

طف أو. أ  7 ..............................................املرتكب من أحد الوالدين اإلبعاد فعل ا

ه. ب اض اع عن تسليم القاصر    ...........................................................امت

  ..............................................خطف وعدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدة. ج

وي. ثانيا  8 ............................................................................الركن املع

ائي. أ  8 .........................................................................بيان القصد ا

رمية. ب  7 .....................................................................الباعث  هذ ا

ظام العقايب املقرر هلا: املطلب الثا  77 ......................................................بيان ال

زاءات: الفرع آول  77 .........................................................................ا

 77 ....................................................................عقاب الفاعل آصلي. أوال

 77 ...................................................................التكميليةآصلية و  العقوبة. أ

فع العام. ب ا من عقوبة العمل لل  75 ..................................................استفادة ا

 7 ..........................................................................عقاب الشريك. ثانيا



 7 .......................................................................الركن املادي لالشرتاك. أ

وي. ب  78 .............................................................................الركن املع

 78 ......................................................................االشرتاك  االشرتاك. ج

زائري. د  78 ....................................................عقوبة الشريك  قانون العقوبات ا

 77 ......................................................................تطبيقات القضاء هلا. ثالثا

 77 .............................................................................القضاء املصري. أ

 67 ................................................................ القضاء و الفقه الفرنسي. ب

زائري. ج  66 ................................................................. القضاء و الفقه ا

 65 ......................................................خصوصيات تتعلق باإلجراءات: الفرع الثا

 6 ............................................................................شروط املتابعة. أوال

 6 ............................................................................شكوى املضرور. أ

 6 ............................................................................صفح الضحية. ب

 6 .................................................................انقضاء الدعوى العمومية. ثانيا

ماية الضحية القاصر. ثالثا  67 .....................................................إجراءات تتعلق 

ماية الضحية القاصر. أ  67 ...........................................آحكام القانونية ذات الصلة 

 5 ....................................................................معاملة الضحية القاصر. ب

 5 ......................................دور القضاة واحملامني  كفالة العدالة لضحايا االختطاف. ج

رائم أخرى: املبحث الثا  5 .................................جرمية خطف القاصر من أقاربه املرتبطة 

ت رعاية : املطلب آول  5 ....................................الغريجرمية عدم تسليم طفل موضوع 

ت رعاية الغري: الفرع آول  5 .................................ديد مفهوم جرمية عدم تسليم طفل 

 5 ....................................................................آركان املكونة للجرمية. أوال

 5 ..............................................................................آفعال املادية. أ

وي. ب  58 .............................................................................الركن املع

ها. ثانيا زاء املرتتب ع  57 ...................................................................بيان ا



 57 .............................................................................العقوبة آصلية. أ

 57 .......................................................................العقوبات التكميلية. ب

ق فيه: الفرع الثا رمية خطف أو عدم تسليم طفل ملن له ا  57 .............................ارتباطها 

 57 .............................................................................أوجه التشابه. أوال

 57 .........................................................................أوجه االختالف. ثانيا

  ...............................................جرمية اإلخفاء وارتباطها باالختطاف: املطلب الثا

  ...................................................إبعادإخفاء قاصر بعد خطفه أو : الفرع آول

  .............................................................................الركن املادي. أوال

وي. ثانيا   ............................................................................الركن املع

ظام العقايب هلا: الفرع الثا  7 ..................................................................ال

 7 .......................................................العقوبة آصلية و التكميلية املقررة هلا. أوال

فيذ العقوبة. ثانيا ا بوقف ت  6 ...........................................................إفادة ا

ا بظروف التخفيف. ثالثا  5 .............................................................إفادة ا

 157 ...............................................................................الخاتمة العامة

 162 .................................................................................قائمة املراجع

 171 ...............................................................................فهرس احملتويات

 
 
 
  
 

 


