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 اإلهداء

 وسهل ٌسر أنه علٌنا وبامتنانه فضله على ونشكره هللا نحمد بدء، ذي بادي

 : إلى أهدٌه الذي العمل هذا أنجزنا إذ بعونه، وأمرنا العلم اكتساب علٌنا

 ولدوتً حبٌبً إلى

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 كلما الذي إلى ، سعادتً شمائه من ٌصنع كان من ، أبً إلى

 إلى دربً ومسهل وموجهً سندي إلى ، ممابل دون مبتسما أعطانً طلبت

 إلى فٌه أنا ما إلى وصلت حدود بدون وعطائه الوافر وحنانه بطٌبته الذي

 حمه أعطٌه لن ووصفت للت مهما الذي و جهدي ثمرة أنتظر من

 جناته فسٌح هللا أسكنه الغالً أبً

 وتفرح لحزنً تحزن والتً كبٌر للبها فً حبها وإلى مثٌل لها لٌس التً إلى

 ................. لفرحً

 تزال وال شجعتنً التً إلى الدنٌا، بً تضٌك حٌن لً صدرها ٌتسع التً إلى

 هللا حفظها ألدامها تحت الجنة تكون أن فاستحمت الدرب مواصلة على

 ............ لً سندا وأبماها

 الحبٌبة أمً

 معهم التسمت من إلى الحٌاة فً وسندي فرحتً وسبب لوتً سر هم من إلى

 . والمرة الحلوة

 باسمه واحد كل األعزاء إخوتً

 ٌحفظهم أن هللا أسؤل األفاضل، أساتذتً عمولنا، بعلمهم أضاإوا من كل إلى

 .لألمة نورا وٌجعلهم وٌرعاهم

 .جمٌع أصدٌمائً إلى

 .الجنان وإٌاهم ٌرزلنً أن تعالى هللا أسؤل

 

 



  

 

 تقدير و شكر

 لجالل ٌلٌك حمًدا المتواضع البحث هذا إلتمام وثبتنا أعاننا الذي هلل الحمد

 سٌدنا المرسلٌن أشرف على والسالم والصالة , سلطانه وعظٌم وجهه

 . والتسلٌم الصلوات أفضل علٌه دمحم

 مجرد تكن لم التً  "عالق نوال"  المشرفة لألستاذة الجزٌل بالشكر أتمدم

 تابعت أنها كما , بكثٌر ذلن من أكبر كانت وإنما البحث هذا على مشرفة

 خالل من وذلن , الصورة بهذه خرج أن إلى فكرة كان أن منذ البحث

 .الشكر جزٌل منً فلها ونصائحها توجٌهاتها

 هذا تصوٌب سبٌل فً جهد من بذلوه ما على المنالشة لجنة أعضاء كل وإلى

 .وتموٌمه العمل

 بعٌد أومن لرٌب من البحث هذا إنجاز فً ساعدنً من كل أشكر كما

 .توجٌه أو بنصٌحة ولو

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :المختصرات لائمة

 

 المختصرات          

 تارٌخ بدون: ت:د          

 مكان بدون :م:ال          

 نشر بدون:ن:ال          

 طبعة بدون :ط:ال          

 جزء :ج          

 الصفحة :ص          

 ص، ص :من الصفحة الى الصفحة         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ممدمة

 المجتمع لٌم تمس خطٌرة، أبعاد أخذت لد الٌوم الجزائر تشهدها التً الجرائم إن

 طالما التً اإلجرامٌة الظاهرة وهذه األطفال، بإختطاؾ تتعلك التً تلن وأخالله،خصوصا

 كبٌر إهتمام محل كانت والتً البشرٌة، لدم لدٌمة أنها إال مجتمعنا، على ودخٌلة ؼرٌبة اعتبرناها

 المجتمع، وأمن إستمرار تهدر التً الشنٌعة الجرائم من وهً المعاصرٌن، والباحثٌن العلماء لدى

 سهلة عرضة وٌكونون التامة، والجسمٌة العملٌة المدرة ٌملكون ال صؽار على تمع ألنها

 والمعنوٌة، المادٌة التهدٌد وسائل كل مستخدمٌن خفٌة فٌؤخذونهم الخاطفٌن، لبل من لإلختطاؾ

 علٌه اعتداء وأي لألسرة، األساسً لمكونا فالطفل ٌعد واإلستدراج، والحٌلة اإلكراه ذلن فً بما

 من كبٌر بمدر تحضى الطفل فحموق ككل، والمجتمع مساس باألسرة بمثابة هو سالمته وعلى

 المواثٌك فً الخارجً الصعٌد على أو الداخلٌة، الموانٌن فً الداخلً الصعٌد على سواء الحماٌة

 أضعؾ لكونه نظرا الجرٌمة براثن فً ضحٌة الولوع من للحماٌة الحاجة أمس فً فهو الدولٌة،

 ٌمسه، لد اعتداء أي ورد نفسه حماٌة فً والجسمانٌة العملٌة لدراته لضعؾ المجتمع، فً حلمة

 والولوع الجانً مع الطفل انسٌاق وسهولة علٌه، االعتداء على النفوس ضعاؾ تشجٌع عن فضال

 .بالبالػ ممارنة ضحٌة

 حرٌته على االعتداء هً بالطفل، الماسة واالعتداءات الجرائم أبرز أن ذكره ٌجدر وما

 والتشرٌعات الموانٌن كافة فً مكفول حك هو الحرٌة فً فالحك حرٌته، وسلب اختطافه خالل من

 هو علٌه واالعتداء وحماٌته، لصٌانته وتسعى السامً، الحك هذا على تنص الدساتٌر وؼالبٌة

 ال بريء طفل على كان إذا خاصة المجتمع، فً العامة والسكٌنة األمن على صارخ اعتداء بمثابة

 معٌن ؼرض تحمٌك لصد دنًء لدافع أو الخطؤ، والزمان المكان فً كان أنه فمط لوة وال له حول

 .السوٌة اإلنسانٌة بالسلوكٌات له صلة ال

 أسباب إختٌار الموضوع:

 مجوعة مكافحتها وآلٌات األطفال اختطاؾ جرٌمة موضوع فً الولوج إلى ودعانا دفعنا ما إن

 :هً األسباب من

 :فهً الذاتٌة لألسباب بالنسبة

 بمثابة هو علٌهم اعتداء وأي نملن، ما أؼلى هم أطفال لدٌنا وؼالبٌتنا الحٌاة، زٌنة هم األطفال  -

 .علٌنا االعتداء



  

 .بالطفل ٌتعلك ما كل نحو والبحث الخوض فً الشخصً والمٌل الرؼبة  -

 :فهً الموضوعٌة األسباب ٌخص فٌما أما

 كان إذا خاصة ٌصٌبه، لد مكروه أي من وحماٌته سالمته فً الطفل بحك الجازم االعتماد  -

 إلنهاء تصل مشٌنة وؼاٌات أؼراض لتحمٌك ٌهدؾ والدٌه كنؾ من ونزعه حرٌته على االعتداء

 .مبرر أي وبدون حك وجه أي بدون حٌاته

 الشعور خالل من المجتمع، داخل أخذته الذي والصدى الجرٌمة بهذه العام الرأي انشؽال وكذا  -

 .واالستمرار األمن بانعدام

 .الجرٌمة هذه ٌخص فٌما العموبات لانون مس الذي التعدٌل  -

 .وجوانبه مموماته أهم على إبراز نحو والسعً الدراسة، موضوع إثراء فً المساهمة  -

 أهمٌة الموضوع

 ٌجب ما لكن اإلنسانٌة، لدم ولدٌمة موجودة بل مستحدثة ؼٌر جرٌمة األطفال اختطاؾ

 جعلها ما لالنتباه، وملفت رهٌب و كبٌر بشكل وتفشت استفحلت األخٌرة اآلونة فً أنها ذكره

 كافة فً بالؽة أهمٌة أكسبها ما األطفال، وأهالً ألولٌاء خاصة الشاؼل والشؽل الساعة موضوع

 أخرى اعتداءات من ٌصاحبها وما األطفال اختطاؾ حاالت عدد تزاٌد خالل من وذلن األصعدة،

 حالة من زاد ما الجرٌمة هذه على اإلعالم تركٌز وأٌضا بارد، بدم أرواحهم إزهاق حد إلى تصل

 المجتمع داخل العام واالستمرار التوازن الختالل أدى الذي الشًء األفراد، لدى والخوؾ الهلع

 حضن من ونزعهم الصؽار أكبادنا فلذات تمس الشنٌعة والسلوكٌات األفعال هذه أن باعتبار

 خالل من تحمٌمها الخاطؾ ٌسعى مآرب تحمٌك لصد وإخفائهم الطبٌعً، مكانهم هو الذي أولٌائهم

 والنفسً العملً تكوٌنه فً الطفل على االعتداءات هذه عن المترتبة اآلثار خاصة االختطاؾ،

 وبشكل مستمبال الحٌاة فً مساره على سلبا ٌإثرما  الشخصٌة تكوٌن مرحلة فً أنه باعتبار

 إعادة على ملزما كان الجزائري المشرع أن هذا الموضوع دراسة أهمٌة أٌضا وتظهر الفت،

 ٌجرم نص وجود من بالرؼم له، الممررة العموبات وفً والفعل السلون لهذا تجرٌمه فً النظر

 هذه تفشت بل األخرى، والعماب التجرٌم أؼراض و العام الردع ٌحمك لم أنه إال علٌه، وٌعالب

 .كذلن أصبحت أنها نمل لم إن ظاهرة تصبح أن على أوشكت حتى الخطر نالوس ودلت الجرٌمة

 

 



  

 أهداف الموضوع:

 مفهومها  تحدٌد خالل من الجرٌمة هذه عن اللبس إزالة هو الدراسة هذه من الؽرض إن  -

 .انتشارها فً المساعدة األسباب عن الكشؾ  -

لتحمٌك  تصاحبه أفعال هنالن بل األمر انتهى و الخطؾ فعل عند تتولؾ ال الجرٌمة هذه  -

 .دراستنا فً إلبرازه سنسعى ما وهذا منه الهدؾ و منه الؽرض

 الجرٌمة، وهل بهذه المٌام خالل من الجناة تحمٌمها ٌرٌد التً األؼراض أهم على الضوء تسلٌط  -

 .المانونٌة المعالجة على أثر لذلن

 السبل عن هو مدى فاعلٌة العموبات الممررة، والكشؾ الدراسة هذه من األساسً الهدؾ وٌبمى -

 .ومكافحتها منها للحد الجرٌمة والسعً هذه لمواجهة

 :الموضوع اإلشكالٌة

جرٌمة  الجزائري المشرع عالج كٌؾ :هً إشكالٌة ٌتناول فموضوعنا سبك ما خالل من 

 الجرٌمة؟ هذه لمكافحة والمعتمدة المتاحة السبل هً وما األطفال اختطاؾ

 موضوع خالل من حلها سنحاول التً الفرعٌة المشكالت من مجموعة اإلشكالٌة هذه عن ٌتفرع

 :التوالً على هً البحث

 ؟فً الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الجزائري األطفال اختطاؾ بجرٌمة الممصود ما -

 لألطفال؟ اختطاؾ لجرٌمة الجزائري المشرع حددها التً الصور هً ما -

 األطفال؟ اختطاؾ جرٌمة لمواجهة إلٌها اللجوء والممكنة المتاحة اآللٌات هً ما -

 :السابمة الدراسات

 هابابأس حٌث من اجتماعٌة ةركظاهطفال األطاؾ تخا ٌمةجر تناولت التً ساتاالدر إن

نادرة خاصة فً الجزائر، ومن ومن خالل  –على حسب حدود إطالعً  – فهً هاراضوأؼ

البحث عن المراجع وإعداد هذا البحث لم أعثر على دراسة مستملة أو كتاب تناول هذا 

 الموضوع على سبٌل اإللمام، ما عدا بعض الدراسات الجزائٌة نذكر منها:

فرٌدة مرزولً، جرائم اختطاؾ الماصر، رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً كلٌة  

م، والتً تناولت فٌه الباحثة جرائم 0202/0200حموق بن عكنون، جامعة الجزائر، ال



  

االختطاؾ الوالعة على المصر بما فٌها من الجرائم المشابهة لها، وكذا العموبة الصادرة فً 

 حك مرتكبٌها .

 كتاب فً العواري، علً الداٌم عبد بهٌج الفتاح عبد الدكتور ألفه ما على اعتمدت كذلن  

 الدراسة محل الجرٌمة تناول بحٌث علٌها، المترتبة واآلثار األطفال اختطاؾ بجرٌمة معنون

 و مماالت و كتب و لوانٌن من العلمٌة بالمادة االستعانة تمت وأٌضا ثالثة، أجزاء فً بالتفصٌل

 .لضائٌة ولرارات أحكام

 : الموضوع صعوبات

 المشكالت،بحثً ٌثٌر الكثٌرمن و ستًراد لعجٌ مما متعددةا رصو خذتت ةٌمرجال ههذ إن 

 . الفهاخت ا أو ضهارتعا أو األحكام تعدد حٌث من سواء

عدم وجود جرٌمة اإلختطاؾ أو جناٌة اإلختطاؾ فً الشرٌعة اإلسالمٌة بل تتجسد فً  -

 والسرلة.الحرابة 

 انونمن ل 092( الذي طرأ على المادة 0202ً )ف رالصاد جدٌدال لتعدٌال إلى ضافةباإل

 .رالمصخطؾ  ٌمةجر فً نًجاال لىع ةبالعمو تشدٌد ٌتضمن الذي جزائريال اتبموالع

 :المتبع المنهج

 بعرض كامال وصفا الجرٌمة وصؾ خالل من جلٌة بصورة الوصفً المنهج على اعتمدنا

 لصد لها المصاحبة السلوكٌات ووصؾ الجرٌمة، هذه من واألؼراض األنواع وكذا المفهوم

 .والمواجهة المكافحة آللٌات الوصول

 التحلٌل، طرٌك عن لنتائج للوصول لألفكار منطمً تسلسل عبارة هو الذي التحلٌلً للمنهج وكذا

 .العموبات لانون فً بالتحدٌد التشرٌع فً الواردة المانونٌة النصوص تحلٌل فً

 خطة الموضوع:

مع  الفرعٌة، والمشكالت األساسٌة اإلشكالٌة على اإلجابة أجل ومن عرضه تمدم ما على بناء

 . فصلٌن إلى الموضوع تمسٌم ارتؤٌنا المستخدمة المناهج مراعاة

ماهٌة الطفل  من األطفال اختطاؾ بجرٌمة المتعلمة الجوانب كل بٌان األول الفصل فً خصصنا

واالختطاؾ فً الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الجزائري ولسمت ذلن إلى مبحثٌن ففً المبحث 

 االول مفهوم الطفل واالختطاؾ. وفً المبحث الثانً انتشار جرٌمة االختطاؾ . 



  

األطفال  جرٌمة اختطاؾ لمكافحة اعتمادها الواجب اآللٌات أهم فتناولت فٌه الثانً الفصل فً أما

لن فً مبحثٌن األول اآللٌات المانونٌة لمكافحة جرٌمة اإلختطاؾ. أما الثانً فتناولت فٌه وذ

 دور المإسسات واألجهزة فً مكافحة جرٌمة اختطاؾ األطفال .

 

 وفً األخٌر نسؤل هللا تعالى التوفٌك والسداد فً انجاز هذا البحث .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

 الجزائري والمانون اإلسالمٌة الشرٌعة فً واالختطاف الطفل

 

 

 

 

 

 

 



  

 : تمهٌد

 وكرمه اإلنسان خلك تعالى هللا ألن اإلسالمٌة الشرٌعة كرستها اإلنسان حماٌة إن 

 المنهج لهذا مخالفة كل وأن الكرٌم، المرآن كرسه منهج وفك لعبادته األرض فً اوستخلفهو

 النعم أؼلى ٌسلبونه الفعل بهذا فإنهم ما شخص على باالعتداء جماعة أو فرد فمٌام شماء، تشكل

 . واألمن الحرٌة وهً عنده

 أبرز ولعل ألواله أو أفعاله فً سواء لإلنسان الحك هذا حماٌة اإلسالمٌة رٌعةشال كفلت لذلن

 هذا اإلسالمٌة الشرٌعة اعتبرت فلمد وعلٌه .االختطاؾ جرٌمة هً اإلنسان حرٌة تمس جرٌمة

 . تعالى هلل حما فٌها العموبة كانت ثم ومن هللا حموق من حك على اعتداء الفعل

 وبالتالً .منها المجتمعات من مجتمع كل ٌخلو ال اإلنسان، لدم لدٌمة االختطاؾ جرٌمة 

 .والعٌة حمٌمة وجودها فإن

 سالمة على الحفاظ اإلمكان بمدر وٌحاول الفعل هذا ٌجرم ئريزاالج مانونال نجد 

 سرٌع بشكل ٌتؤثر لد الذي الضعٌؾ الطرؾ باعتبارهم المصر األطفال منهم وخاصة األشخاص

 أسرته على و ككل المجتمع على بل علٌه فمط الفعل هذا ٌإثر ال كما البالؽٌن، باألشخاص ممارنة

 .خاص بشكل

 المانون و اإلسالمٌة الشرٌعة فً االختطاؾ و الطفل سةالدر الفصل هذا فً سؤتطرق وعلٌه

 :التالٌٌن المبحثٌن خالل من وذلن ئرياالجز

 .ئرياالجز المانون و اإلسالمٌة الشرٌعة فً االختطاؾ و الطفل مفهوم :األول المبحث 

 .االختطاؾ جرٌمة انتشار أسباب : الثانً المبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 األول المبحث

 الجزائري المانون و اإلسالمٌة الشرٌعة فً االختطاف و الطفل مفهوم

 بالتكلٌؾ تعلك ما وخاصة الكبٌر عن االختالؾ من الكثٌر هللا أعطاه حً كائن الطفل إن

 األسري محٌطه فمن حوله بمن احتكاكا ازداد الطفل كبر كلما ولكن والعماب، الحساب عنه فرفع

 ؼٌره ألفعال ضحٌة ٌكون بؤن بالطفل ٌإدي لد االختالؾ وهذا المدرسة، إلى نارٌالج إلى

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة باألخص ئماالجر هذه ظهور مع وخاصة منهم، الكبار وخاصة

 هذه ماهٌة حول التساإالت من الكثٌر أثٌرت الخطؾ عملٌات من العدٌد ولوع فبعد

 هذه من الحد   أجل من وذلن ، ئرياالجز والمانون اإلسالمٌة الشرٌعة فً تكٌٌفها و الظاهرة

 : التالٌٌن المطلبٌن فً سنتناوله ما وهذا .مرتكبٌها على العموبة وتسلٌط الجرٌمة

 .الطفل تعرٌؾ :األول المطلب -

 .االختطاؾ تعرٌؾ :الثانً المطلب -

 

 األول المطلب

 الطفل تعرٌف

 و عملً لصور من علٌه ٌنطوي وما السن صؽر إلى جمٌعها تشٌر أربع تسمٌات ثمة

 .المحٌطة الخارجٌة بالظروؾ كبٌر بشكل والتؤثر النفس ضعؾ

 . الماصر الصبً، الحدث، الطفل، فً األربع المسمٌات هذه وتتمثل

 : لسمٌن إلى األلفاظ تلن تمسٌم ٌمكن الحالة خالل ومن

 مرحلة فً و صؽره، فً اإلنسان مسمٌات من لفظان وهما والصبً، الطفل لفظة ٌشمل : األول

 ولد الفطام لبل الصؽٌر هو والصبً ٌبلػ، أو ٌحتلم لم الذي الصؽٌر هو فالطفل حٌاته، من معٌنة

 0 .الصبً للفظ دؾامر الطفل لفظ أن نجد ولهذا الطفولة سن إلى امجاز الصبً معنى ٌمتد

 ألن بهما لمب وانما السن صؽٌر مسمٌات من لٌس وهما لحدثاو الماصر لفظً وٌشمل : الثانً

 .بالصؽٌر تتعلك داللتهما تتضمن اللفظٌن هذٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلٌة ، جنائً لانون تخصص الحموق فً ماجستٌر رسالة ، ئريازجال المانون فً للطفل ئٌةازجال الحماٌة ، سوٌمات بلماسم  1.

 7. ص ، 0200 ، ئراالجز  ورللة  مرباح لاصدي جامعة السٌاسٌة، العلوم و الحموق



  

 هذه عن الحدٌث عند األلفاظ هذه من لفظ أي استعمال فً ؼضاضة ال أنه لنا ٌتبٌن ومنه 

 0 .استعماال و شٌوعا األكثر ٌعتبر )الحدث و الطفل ( لفظً أن إال الفئة،

 رجال نظر وجهات الختالؾ وذلن تحمٌمه ٌتعذر دلٌك بشكل الطفل تعرٌؾ أن وٌبدو

 .األحداث بشإون المهتمٌن من وؼٌرهم المانون

 :ٌلً كما وهً فروع ثالثة فتناولت هذا، بحثً فً الطفل لفظة على سؤركز فإننً وعلٌه

 .لؽة الطفل تعرٌؾ : األول الفرع 

 .اإلسالمٌة الشرٌعة فً الطفل تعرٌؾ : الثانً الفرع 

 .ئرياالجز المانون فً الطفل تعرٌؾ :الثالث الفرع 

 

 ول األ الفرع

 لغة الطفل تعرٌف

  0".طفول و طفال والجمع بٌ ن شًء كل من الصؽٌر والطفل، نراالصؽٌ :ل ةطفوال الطفل"

2 .المذكر للمفرد وهو البلوغ حتى والولد ،ماناع دام ما الولد :الطفل :المفردات وفً
 على ٌمع ولد 

َُُاب ُرُ نُت ُُِّ ُذك ُق ُل ُخُ ُيَّلُذا ُُوُ هُ }  " تعالى لال الجمع، َُُةُ ف ُطُ ه ُُنُِّذُث  َُُةُ ق ُل ُنُع ُُِّذُث  ُ ُث  ُ جُ ر ُي  َُُلُافُ طُذُك  ُأ ُوُ غ ُل ُبُ ت ُمذُُث  َُُك  ُدَُشُ ا ُُواُ وه ُكُ ت ُمذُُث  ُُاوخُايُ ش  

َُعُ م ُىُوُ مُ سُ ُِّ ُلُاجُ أ ُُا ُوُ غ ُل ُبُ ت ُمذُوُ ُُلُ ب ُنُق ُُِّذَُّفُوُ ت ُنُي ُُُِّ ك ُن ُُِّذوُ  ُ ل  على ٌجمع ولد[. ) 67) غافر،اآلٌة سورة]" {67}ونُ ل ُقُذعُ ت ُُك 

ُوُ ..."  تعالى ولال األطفال،
 
ُ ن ُُِّذُالُ ف ُطُ ل  ُا ُُغُ ل ُاُب ُذُ ا ُ حُ م ُا ُُك  ُ ُواُ ه ُذُذئ ُت ُسُ ي ُل ُف ُُل  ُُا َُك  ُذا ُُنُ ذُ ب ُت ُس   ُ ذُ ك ُُُمُ ه ُلذُب ُق ُُنُ ُِّذُينُ ّل  ُ ب ُي ُُلذ ُ م ُُللاُ ُي  ُيُملذُع ُُللُ ا ُوُ ُهُذتذُايُ ءُ ُك 

 [.(59)سورة النور اآلٌة  ]"{ 59}يُمكُذحُ 

 طفولة أو سٌارة طفل نمول أن ٌمكننا فال الحٌة، الكائنات على إال الطفولة كلمة تطلك وال 

 تبدأ طفولة الحٌة فالكائنات بشري وطفل ،أسد طفل نمول أن ٌمكننا ولكن .منضدة طفل أو شارع،

 .له طفولة فال الجماد أما وظهورها، مولدها مع
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  .7ص ،السابك مرجعال ئريازجال المانون فً للطفل ئٌةازجال الحماٌة ، سوٌمات بلماسم -0

 .0860ص ، ت:د ، 0 :ج ، المعارؾ دار ، م:ال ، ط:ال العرب، لسان ، منظور ابن -0

 ت :د ، الدعوة دار ، م:،ال ط :ال 0ج: ،  السٌن باب العربٌة، اللؽة مجمع: تحمٌك. الوسٌط ،المعجم وآخرون مصطفى هٌماابر -2

 .082ص 



  

 الجمع الموضوع الجنس هنا به داالمر أو والجمع، والمثنى المفرد على ٌطلك لطفلوا 

 تنتهً اإلنسان طفولة أن أي .الحلم هكارٌ مالم طفل لإلنسان ٌمال الجمع بوصفة وصفة بداللة

.البلوغ عند
0 

 الثانً الفرع

 اإلسالمٌة الشرٌعة فً الطفل تعرٌف

 ولٌل ٌمٌز حتى له االسم هذا وٌبمى اإلنسان، من الصؽٌر الولد هو الفمهاء اصطالح فً الطفل

  0. ٌحتلم حتى

ُوُ  }لال تعالى :و
 
ُ ن ُُِّذُالُ ف ُطُ ل  ُا ُُغُ ل ُاُب ُذُ ا ُ حُ م ُا ُُك  ُ ُواُ ه ُذُذئ ُت ُسُ ي ُل ُف ُُل  ُذا ُُنُ ذُ ئ ُت ُسُ ُاُ َك  ُ ذُ ك ُُُمُ ه ُلذُب ُق ُُنُ ُِّذُينُ ّل  ُ ب ُي ُُلذ ُ م ُُللُ ا ُُيذ ُمع ُُللُ ا ُوُ ُهُذتذُايُ ءُ ُك   {59}يُمكُذحُ ُلذ

 ([.59النور األٌة )]سورة 

 له االسم هذا وٌبمى اإلنسان، من الصؽٌر الولد ٌعنً الشرعً االصطالح فً الطفل و

 .ٌحتلم حتى ولٌل ٌمٌز، حتى

 ." النكاح ٌطٌك ال الذي أو الشهوة، حد ٌبلػ لم الذي" أنه على آخر عرفه ولد 

 ٌمٌز وال لصؽره، هو من ٌدري ال بحٌث التمٌٌز، سن دون كان من " بؤنه الطفل رؾٌعو 

 أو ٌافع أو صبً بل طفل التمٌٌز سن تجاوز لمن ٌمال وال لصؽره، والرجال النساء عوارت

 2 .هكامر

ُوُ ": تعالى لموله وذلن الحلم ٌبلػ لم شخص كل هو الطفل أن اإلسالمٌة الشرٌعة فً واألصل
 
ُغُ ل ُاُب ُذُ ا

ُ ن ُُِّذُالُ ف ُطُ ل  ُا ُ ُ حُ م ُا ُُك  ُ ُواُ ه ُذُذئ ُت ُسُ ي ُل ُف ُُل  ُذا ُُنُ ذُ ئ ُت ُسُ ُاُذَك  ُ ذُ ك ُُمُ هذُلذُب ُق ُُنُ ُِّذُينُ ّل  ُ ب ُي ُُلذ سورة النور، اآلٌة {)59}ُيُمكُذحُ ُيُملذُع ُُللُما ُوُ ُهُذتذُايُ ءُ ُك  ُم ُُللُ ا ُُيذ

(59).] 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التشرٌع و الفمة فً ماجستٌر رسالة ، ممارنة سةادر الدولة االتفالٌات و اإلسالم فً الطفل حموق ، هللا عبد محمود خلٌل سمر -0

 العلٌا، ساتاالدر كلٌة ، الوطنٌة النجاح جامعة ، 0222 فلسطٌن، ، نابلس فً الوطنٌة النجاح جامعة فً العلٌا الدارسات بكلٌة

 .06ص

 بالمواثٌك ممارنة  تؤصلٌة سةادر السعودي النظام فً للطفل الجنائٌة المسإولٌة سن ، الحارثً سعد بن سعود بن العزٌز عبد -0

 .7م ،ص0200هـ 0222 ، الرٌاض ، األمنٌة للعلوم العربٌة ناٌؾ جامعة العلٌا الدارسات كلٌة ، ماجستٌر رسالة ،الدولٌة

 بالمواثٌك ممارنة تؤصلٌة رسة د "السعودي النظام فً للطفل الجنائٌة المسإولٌة سن ، الحارثً سعد بن سعود بن العزٌز عبد -2

 .00 ص سابك، ،مرجع" الدولٌة



  

 لكون التكلٌؾ و البلوغ ومرحلة الطفولة مرحلتً بٌن فاصال حدا االحتالم جعل ولد

 حالة من وتنمله الشخص على أرتط لوة فهو التكلٌؾ، مناط وهو العمل كمال على دلٌال االحتالم

 فهً المرء لدى البٌولوجٌة العالمات بالظهور ٌعرؾ الحلم وبلوغ الرجولة، حالة إلى الطفولة

 ظهرت أو العالمات هذه تظهر لم اذا و الحمل، أو بالحٌض األنثى وعند باالحتالم كرذال عند

 موضوعً معٌار إلى اللجوء ضرورة الفمهاء بعض ٌرى الحالة هذه ففً فٌه، مشكون نحو على

 احتلم لد الشخص أن فٌه ٌفترض حكمً سن بتمدٌر وذلن والحاالت األشخاص جمٌع على ٌسري

 اختلؾ ولد األنثى، على أٌضا الحكم هذا وٌسري الطفولة، مرحلة تجاوز أي ،اذكر كان إذا

0. الحكمً البلوغ مرحلة و الطفولة مرحلة بٌن الفاصلة السن هذه تحدٌد فً بٌنهم فٌما الفمهاء
 

 وهو لازناإل فهو االحتالم فؤما واالحتالم، بالسن ٌكون فمد الؽلمان، فً البلوغ أن آخر وٌري

ُي ُ:  "البلوغ لموله تعالى لذ  ُك ذ  ُق ب لذهذم  ن  ُِّذ ين  ذ ُا ّل  ن  ت ئ ذ  ُاذس  ه وا َُك   ت ئ ذذ ُف ل ي س  ل   م ح  ُا  ن ك   ُِّذ ف ال  اُب ل غ ُا ل  ط  ذ 
 
ا كذيمُو  ُع لذيمُح  ا للم ُو  تذهذ اي  ك  ُء 

ُم  ُا لل  ب يذ 

 [.(59{)سورة النور، اآلٌة )59}

 بلوغ ٌكون وعلٌه بالؽا، صار سنة عشرة خمس استكمل فإن السن تحدٌد ٌخص فٌما أما 

 ولكن الصؽر أو الطفولة مرحلة لتجاوزه اإلنسان فٌها ٌحاسب التً المرحلة وهو التكلٌؾ، سن

 العلماء بٌن تحدٌده تم ما وهو البلوغ عالمات ظهور عدم حال فً الطفولة لسن األعلى الحد

 0.  عشرة التاسعة إلى عشرة الخامس مابٌن

 السن فً البشر بنً من والكبار الصؽار بٌن مٌزت لد اإلسالمٌة الشرٌعة أن المول وٌمكن

 سن بلوؼه حٌن إلى اإلنسان والدة منذ السن باختالؾ اختلفت أحكاما لررت إذ واضحا، اتمٌز

 : حلامر ثالثة وهً الرشد

 .عمره من بعةاالر سن بلوغ حتى الصؽٌر بوالدة وتبدأ : الممٌز ؼٌر الصؽٌر مرحلة/0

 بالبلوغ وتنتهً الصؽٌر عمر من بعةاالر سن من وتبدأ : الضعٌؾ اإلدارن مرحلة /0

 .عشرة الثامنة أو عشرة الخامسة سن من وتبدأ البلوغ مرحلة وتسمى : التام نااإلدر مرحلة /2
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،  ،مصر اإلسكندرٌة ، المعارؾ منشؤة ، ط:ال ، لألحداث الجنائٌة المعاملة و الجانحة الطفولة لانون ، سلٌمان محمود موسى -0

 .002، ص0228

 .700 ص ،0 :ج ، ت :د ، لبنان  بٌروت ، الفكر دار ، 0 :ط ، الكبٌر الحاوي الحسن، أبو دمحم بن علً الماوردي  -0



  

 االحتالم مثل الصبً لدى تظهر التً الفٌزٌولوجٌة الظواهر بإحدى أو .العلماء بٌن اختالؾ على

. األنثى لدى الحٌض أو الذكر لدى الشعر إنبات أو
0 

 الثالث الفرع

 ئرياالجز المانون فً الطفل تعرٌف

 كل:" هو الذكر سبك كما م0969 لعام الدولٌة الطفل حموق اتفالٌة فً الطفل تعرٌؾ إن

". علٌه المطبك المانون بموجب ذلن لبل الرشد سن ٌبلػ لم ما عشرة، الثامنة ٌتجاوز لم إنسان
0

 

 ٌلً ما على ئٌةاالجز ءاتااإلجر لانون من 220 المادة نصت فمد ئرياالجز التشرٌع أما

".   عشرة الثامنة تمام فً ئًزاالج الرشد سن بلوغ ٌكون":
2
  

 لانون من األولى المادة نصت بٌنما عمره، من عشرة الثامنة ٌتم لو من كل طفال ٌعتبر أي

 و صحتهم وتكون عاما والعشرٌن الواحد ٌكملوا لم الذٌن المصر ": أن على همةاوالمر الطفولة

 ٌمكن بمستمبلهم امضر سلوكهم أو حٌاتهم وضع ٌكون أو للخطر عرضة تربٌتهم أو أخاللهم

 2".  التربوٌة والمساعدة الحماٌة لتدابٌر إخضاعهم

 األولى والمادة ئٌةاالجز ءاتااإلجر لانون من 220 المادة (المادتٌن هاتٌن فً المتمعن إن

 تحدٌد فً النصٌن بٌن تنالص أو خالؾ بوجود الشعور ٌنتابه ) همةاوالمر الطفولة لانون من

 لانون تحدٌد أن هو اللبس هذا لةاإز به ٌمكن الذي التفسٌر أن إال للطفل، األلصى السن

 تولٌع ٌمكن وعلٌه ئٌةازجال المسإولٌة لٌام لزمن تحدٌد هو األلصى للسن ئٌةاالجز ءاتااإلجر

 ارتكاب إلى الموصلة الحاالت همةاوالمر الطفولة لانون ٌتناول بٌنما لانونا، الممررة العموبات

 الولاٌة على ٌركز فهو وبالتالً عشر الثامنة ٌتجاوز سن فً تتحمك لد الحاالت وهذه ئم،االجر

 0. والحماٌة
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 .9ص ، سابك مرجع ، ئرياالجز المانون فً للطفل ئٌةاالجز الحماٌة ، سوٌمات بلماسم  -0

 المرسوم بموجب ئراالجز علٌها صادلت 0969 سنة المتحدة األمم هٌئة عن الصادرة الطفل حموق اتفالٌة ، (0) المادة -0

 . التفسٌرٌة التصرٌحات مع المصادلة المتضمن 0990 دٌسمبر 09 فً مإرخ 280190 رلم الرئاسً

 و المعدل ئرياالجز ئٌةاالجز ءاتااإلجر لانون المتضمن 0988 ٌونٌو 26 فً المإرخ 000188 رلم األمر من 220 المادة -2

 . المتمم

 . همةاوالمر الطفولة بحماٌة المتعلك ، 0970 سنة ٌرافبر 02 فً المإرخ 22 70 رلم األمر من ،(0)المادة  -2

 .00 ،ص سابك، مرجع ، ئرياالجز المانون فً للطفل ئٌةاالجز الحماٌة، سوٌمات بلماسم  -0



  

 الثانً المطلب

 االختطاف تعرٌف

 وذلن . ئرياالجز المجتمع فً وخاصة المستخدمة الظواهر من ظاهرة االختطاؾ ٌعتبر

 أجل ومن المصر األطفال على الوالعة وخاصة حرٌته وتمٌٌد اإلنسان لحموق انتهان من فٌه لما

 خالل من الظاهرة هذه تعرٌؾ إلى بالتطرق البداٌة فً سؤلوم سلٌما تكٌٌفا الظاهرة هذه تكٌٌؾ

 : التالٌة الفروع

 لؽة االختطاؾ تعرٌؾ : األول الفرع

 اإلسالمٌة الشرٌعة فً االختطاؾ تعرٌؾ : الثانً الفرع

 ئرياالجز المانون فً االختطاؾ تعرٌؾ : الثالث الفرع

 األول الفرع

 لغة االختطاف تعرٌف

. استٌالب و سرعة فً األخذ ٌعنً" خطؾ "مصدر من مشتك اللؽة فً فاالختطاؾ 
0 

. سرعة فً أخذه هو الشًء وخطؾ
0 

 رجل و جدا ضعٌؾ وهو الطاء، وكسرة الخاء إتباع على والطاء الخاء بكسر خطؾ

 2.به ذهب أي ٌخطفه وخطفه ، البصر   البرق وخطؾ خاطؾ، : طؾخٌ

 اختطفه ما على ٌطلك ما ذلن فمن المصدر نفس من اشتمت ألماب و أسماء لدٌما العرب أطلك كما

 الصٌد تختطؾ ألنها الطٌور بعض على الخاطؾ اسم أطلك حٌة، وهً الشاة، أعضاء من الذئب

 حٌث .المجرمٌن و مااإلجر موضوع فً "الخطؾ" مصدر من اشتك ما هو ٌهمنا ما ولكن .خطفا

. الفاسك اللص الرجل على " الخاطؾ" اسم أطلك
2  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار ، ط : ال ، 00 :ج ، هنداوي الحمٌد عبد : تحمٌك. األعظم المحٌط المحكم ، المرسً سٌدة بن اسماعٌل بن علً حسن أبو -0

 .066  ص م، 0222 ، بٌروت ، العلمٌة الكتب

 احٌاء دار ،0 :ط ،0 :ج ، جفال هٌماابر : تحمٌك. كامال سٌدة البن المخصص ، المرسً بن اسماعٌل بن علً الحسن أبو -0

 .289 ص م،0998 هـ0207 ، بٌروت ، العربً ثاالتر

 .009 ص ، سابك ،مرجع األعظم المحٌط المحكم ، المرسً سٌدة بن اسماعٌل بن علً الحسن أبو -2

 ، م: ال الفكر، دار م،: ال ، 0 :ط ، التاسع المجلد ، العرب لسان ، اإلفرٌمً منظور بن مكرم بن دمحم الدٌن جمال الفضل أبً -2

 .78 ص ، م 0992



  

 .السلب أو واألخذ السري الفعل على ٌموم أنه اللؽوي االختطاؾ تحدٌد فً ونالحظ

 خطؾ وٌمال واختلسه واستلبه بسرعة وأخذه به جذب خطفا الشًء و سرٌعا مر وخطفانا خطؾ

 0.واسترله السمع وخطؾ به وذهب البصر البرق

 الثانً الفرع

 اإلسالمٌة الشرٌعة فً االختطاف تعرٌف

 مكان من االنتمال على العنؾ أو بالخداع المخطوؾ حمل به ٌمصد فعل كل هو االختطاؾ

 حرٌته من حرمانه أو الفجور ارتكاب أو الزواج بمصد الخروج من ومنعه دته،اإر دون آخر إلى

.الشخصٌة
0
 المعروفة صورتها مع ٌتطابك االختطاؾ لجرٌمة تعرٌؾ الفمه كتب فً ٌوجد وال 

 بهذا السابمٌن الفمهاء عند معروفة تكن لم الجرٌمة هذه أن إلى ذلن فً السبب وٌرجع المانون، فً

 .االسم

 نستخلص أن نستطٌع حتى ئماالجر من النوع بهذا خاصة أحكام اإلسالمً الفمه ٌفرض فلم

 بةاالحر جرٌمة مفهوم فً توسع لد الفمهاء بعض كان وان مباشر، بشكل الجرٌمة هذه مفهوم منه

 من المال سلب بمصد ولعت سواء الطرٌك فً تمع التً ئماالجر أنواع وكل االختطاؾ تشمل التً

 أو عامة، أو خاصة ملكٌة المملون المال أو المختلفة النمل وسائل من أو المادٌة المنموالت

.اإلخافة مجرد أو العرض انتهان أو بالمتل األشخاص على تداءعاال
2 

 تمع أن ٌمكن بةاالحر جرٌمة أن ٌرى من عند وخاصة االختطاؾ صور بعض مع ٌتطابك وهذا

ا.نهار أو لٌال
2 

 الهدؾ ٌكون وال سٌاسٌة، دوافعها تكون التً ئماالجر تلن االختطاؾ ئماجر صور من وتخرج

 .معٌنة سٌاسٌة ضاأؼر تحمٌك وانما الخطؾ منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .022 ص سابك، مرجع ، الوسٌط المعجم -0

 العلوم كلٌة ، جزائرال فً األطفال اختطاؾ ظاهرة ملتمى مداخلة ، اإلسالمٌة الشرٌعة فً المختطؾ عموبة ، حاٌد فرٌدة -0

 .9، ص 0202/ 0200 ، منشورة الوادي،ؼٌر جامعة ، واالجتماعٌة السٌاسٌة

 مكتبة ، ط: ال ،" اإلسالمٌة الشرٌعة بؤحكام ممارنة لانونٌة سةادر" االختطاؾ ئماجر ، المعمري أحمد هللا عبد الوهاب عبد -2

 .00ص  م،0228 ، األردن ، الحدٌث الجامعً

 ر،ائالجز جامعة ، عكنون بن الحموق كلٌة الجنائً، المانون فً ماجستٌر رسالة ، الماصر اختطاؾ ئماجر ، مرزولً فرٌدة -2

 .00م ، ص 0202. 0200



  

 سرلة التمٌٌز سن دون األطفال و الموالٌد اختطاؾ جرٌمة عد لد الفمهاء بعض أن مع

 الحً اإلنسان السرلة جرٌمة محل ٌكون أن ٌجٌزون أنهم ٌعنً وهذا بة،االحر ئماجر من لٌس

.السرلة جرٌمة عموبة نفسها هً العموبة تكون علٌه اوبناء التمٌٌز سن ٌبلػ لم مادام
0
 والمتمثلة 

 .الٌد لطع وهً الحدود تطبٌك فً

 ضمن والعة تكون لد اإلسالمً الفمه فً االختطاؾ جرٌمة ،فإن سبك ما ضوء وعلى

 أو  المتل بمصد الناس واخافة المارة على اعتداء أي أساس على ،" بةاالحر" الطرٌك لطع ئماجر

 على والعة كانت إذا وذلن .ئماالجر هذه من ٌعتبر للطرٌك السالكٌن إخافة مجرد حتى أو النهب

 فمد ممٌز ؼٌر طفل إلى موجهة الجرٌمة هذه كانت إذا أما إناثا، أم راذكو سواء بالؽٌن أشخاص

 .سرلة جرٌمة بعدها الفمهاء بعض إلى اإلشارة سبمت

 الحدود وضعت وانما حده، على جرٌمة لكل ا وصؾ تضع لم الؽالب فً اإلسالمٌة الشرٌعة و

 .حدٌثا ٌستجد ما كل استنباط والفمهاء العلماء وعلى عامة، كمحددات والتعزٌر والدٌة والمصاص

 الثالث الفرع

 الجزائري المانون فً االختطاف تعرٌف

 وضع عدم فً السبب ولعل االختطاؾ لجرٌمة خاصا تعرٌفا الجزائري المشرع ٌضع لم

 بعض فً وندرتها جهة من الجرٌمة هذه انتشار هو التشرٌعات أؼلب فً أن هو له محدد تعرٌؾ

 الباحثٌن بعض دفع لد االختطاؾ جرٌمة لمفهوم تحدٌد وجود وعدم .ثانٌة جهة من األخرى الدول

.باختصار منها البعض نورد سوؾ له، تعرٌفات وضع فً االجتهاد إلى المانون وفمهاء
0  

 كفلها التً الشخصٌة الحرٌة حماٌة إلى المانونٌة النصوص سن وارء من المشرع فسعى

 اإلنسان وحموق األساسٌة الحرٌات أن "على منه 20 المادة نصت الخصوص هذا وفً الدستور،

 الحاالت فً إال ٌحجز أو ٌولؾ وال أحد ٌتابع ال" أٌضا منه 27 المادة نصت كما" مضمونة

 ."علٌها نصت التً لألشكال وطبما بالمانون المحددة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .826. 020هـ ، ص ص 0200 ، الرسالة مإسسة ، م : ال ، 2 :ط ، اإلسالمً الجنائً التشرٌع ، عودة المادر عبد -0

 .2ص  سابك، مرجع ، الجزائري التشرٌع فً الخاص الجنائً المانون ، دردوس مكً -0



  

 له الخطؾ أن إلٌه اإلشارة ٌجب ما فؤول الجزائري التشرٌع فً االختطاؾ مفهوم أما

 هذه إلى تطرلت التً المواد توضحه ما وهما .واحدة جرٌمة ٌشكالن وهما االختطاؾ معنى نفس

 أو المبض ولع إذا " الجزائري العموبات لانون من 151 المادة نص جاء حٌث الجرٌمة،

 المادة فً المبٌن النحو على ذلن علٌها ٌبدو أو نظامٌة شارة أو رسمٌة بزة ارتداء مع االختطاؾ

 السجن العموبة فتكون العمومٌة السلطة على مزرو أمر بموجب أو كاذب اسم بانتحال أو 090

 0 ." المإبد

 أو اآللٌة النمل وسائل إحدى بواسطة االختطاؾ أو المبض ولع إذا ذاتها العموبة وتطبك

 العموبات لانون من مكرر 092 المادة من الثانٌة الفمرة فً وجاء "بالمتل علٌه المجنى بتهدٌد

 .جسدي تعذٌب إلى المخطوؾ الشخص تعرض إذا المإبد بالسجن الجانً وٌعالب" الجزائري

". أٌضا المإبد بالسجن الجانً ٌعالب فدٌة، تسدٌد هو الخطؾ إلى الدافع كان واذا
0 

 أخرى وتارة الخطؾ إلى ٌشار فتارة المصطلحٌن، ذكر هذا بحثً موضوع فً فالمالحظ

 .واحدة لجرٌمة مفهوم وهما االختطاؾ إلى نتطرق

 الباب األول الفصل من بعاالر المسم فً الفردٌة الحرٌات على الوالعة ئماالجر وردت ولمد

 .الجزائري العموبات لانون من الثانً

 من ترتكب لد التً الفردٌة الحرٌات على الوالعة جرٌمة بٌن المشرع مٌز ذلن على وبناء

الجزائري  العموبات لانون من 092 إلى 090 المواد لها وخصص عادي شخص طرؾ

 المتخصصة السلطات من أمر بدون شخص أي ٌحجزون أو ٌحبسون أو ٌمبضون أو ٌختطفون

 .دااألفر على بالمبض المانون فٌها ٌؤمر أو ٌجٌز التً الحاالت خارج أو

 طرؾ من علٌه المجنً على ترتكب لد التً الحرٌات على الوالعة ئماالجر إلى تطرق كما

 على الجزائري العموبات ون لان من 026 و 027 المادتان تناولتها ولد عمومً موظؾ

 وبالتالً حك وجه بدون شخص أي وحجز حبس، أو بمبض ٌموم الذي الموظؾ وتناول التوالً،

 2 .إلٌه الموكلة الوظٌفة لحدود اتجاوز ٌعتبر هذا عمله فإن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والمتمم المعدل الجزائري العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02 28 رلم األمر 090 المادة -0

 .والمتمم المعدل الجزائري العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02 28 رلم األمر 092 المادة -0

 .6 -2 ص ص السابك، المرجع ئري،االجز التشرٌع فً الخاص الجنائً ،المانون دردوس مكً 2



  

 وال عنؾ بدون لاصر إبعاد أو خطؾ جرٌمة آخر فصل فً الجزائري المشرع تناول كما

 الجزائري العموبات لانون من 208 المادة علٌها نصت التً الجرٌمة هذه فً ٌشترط فال تحاٌل،

 ما حالة فً حتى تموم بل فمط، رعاٌته إلٌه وكلت من فٌه وضعه الذي المكان من الماصر ٌبعد أن

 0 .دتهاإر بمحض الجانً الماصر رفك ا إذا

 بل الخطؾ لجرٌمة منفرد تعرٌؾ إلى ٌتطرق لم الجزائري المشرع أن كذلن ٌالحظ وما

 ... اإلبعاد و والحبس كالمبض أخرى دفاتارم معها تلتصك دائما

 على المتعمد االعتداء ذلن أنها على االختطاؾ لجرٌمة تعرٌؾ إعطاء نستطٌع ومنه

 ال وجهة إلى ونمله تواجده مكان من خطفه بعد وتمٌٌده بحجزه وذلن للشخص، الفردٌة الحرٌة

 .تمصر ولد تطول لد لمدة بدونهما أو العنؾ أو الموة باستعمال سواء ٌعلمها،

 دون علٌهما التعدي جواز وعدم الفردٌة الحرٌة حماٌة على بالنص ٌكتؾ لم فالمشرع

 واعتبار حماٌتهما، على بالنص وذلن آخر بضمان الحرٌة هذه أحاط بل لانونً، ممتضى

 لانون فً علٌها المنصوص للعموبة مرتكبها ٌتعرض جرٌمة الحرٌه هذه على االعتداء

  0.العموبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار ،7 :ط ،0 :،ج)األموال ضد ئماالجر و األشخاص ضد ئماالجر) ئري الخاصاالجز المانون فً الوجٌز بوسمٌعة، أحسن -0

 .067 ص ، 0227 ئر،االجز هومه،

 ، العماب و مااإلجر علم فً تخصص المانونٌة العلوم فً ماجستٌر رسالة ،األشخاص اختطاؾ جرٌمة ر،اجز ءاالزهر فاطمة -0

 .02 ،ص م 0202  -0202 ، ئراالجز ، ،باتنة لخضر الحاج ،جامعة السٌاسٌة والعلوم الحموق كلٌة



  

 الثانً المبحث

 االختطاف جرٌمة انتشار

 المجتمعات معظم منها تعانً مٌةاإجر ظاهرة االختطاؾ جرٌمة أن بٌنا وأن سبك كما

 أٌضا تنعكس كما المجتمع إلى األسرة إلى بالطفل تبدأ والتً .علٌها الناتجة الوخٌمة النتائج بسبب

 من ماهٌتها ولمعرفة .لانونا المجرمة ألفعالهم نتٌجة حرٌتهم بسلب وذلن بعمابهم مرتكبٌها على

 . نهائٌا انتشارها من الحد أجل

 : التالٌٌن خالاللمطلبٌن من وذلن االختطاؾ جرٌمة انتشار إلى المبحث هذا فً سؤتطرق وعلٌه

 االختطاؾ جرٌمة ماهٌة : األول المطلب 

  االختطاؾ جرٌمة فً المساهمة و الشروع و التحضٌر أعمال : الثانً المطلب 

 

 األول المطلب

 االختطاف جرٌمة ماهٌة

 والعوالب النتائج حٌث من ئماالجر أخطر من ًه اآلن بصددها نحن التً الجرٌمة إن 

 مباشر بشكل تمس كما مته،اوكر رهاواستمر وأمنه حرٌته فً إلنسان حٌاة تمس ألنها راواألضر

 تربط التً العاللات إلى ضررها وٌلحك لألمة التنمٌة تمس وكما ،ره اواستمر وأمنه المجتمع

 وخصائصها عواملها حٌث من الجرٌمة هذه حول بدارستً سؤلوم هنا ومن .ؼٌرها مع الدول

 : التالٌة الفروع فً وصورها

 االختطاؾ جرٌمة عوامل : األول الفرع

 االختطاؾ جرٌمة خصائص : الثانً الفرع

 االختطاؾ جرٌمة صور : الثالث الفرع

 

 

 

 

 

 



  

 األول الفرع

 االختطاف جرٌمة عوامل

 ٌكون فربما الخاطؾ ؼاٌة حسب متعدده االختطاؾ جرٌمة الرتكاب الدافعة العوامل إن 

 العوامل أهم ذكر على سنمتصر لذا أخرى ضاأؼر أي أو اجتماعً أو سٌاسً أو مادي الؽرض

  :ٌلً كما الجرٌمة هذه ارتكاب إلى الدافعة

 :النفسً العامل. 0 

 ضؽط أو عاطفً بااضطر أو مرضً لسلون نتٌجة الخطؾ جرٌمة تنفٌذ ٌتم خالله ومن 

 جرٌمة ارتكاب إلى صاحبها تدفع لد البواعث وهذه الجانً، به أصٌب عملً خلل أو نفسً

 هذه مثل أن عادة والمالحظ مرضً، لسلون وتنفٌذا خاطئة ذهنٌة تالتصور نتٌجة االختطاؾ

 .بمفرده الجانً ٌرتكبها الحوادث
0 

 وله الموضوع لاضً فٌها ٌفصل موضوعٌة مسؤلة البواعث من النوع هذا وتمدٌر 

 بالمختصٌن واالستعانة الحاالت هذه مثل فً تتم والتً والعصبٌة النفسٌة بالفحوصات االستدالل

 الجرٌمة ارتكاب ساعة ضااألمر بهذه مصاب فعال الجانً كان إذا ما لتمرٌر النفسانٌٌن واألطباء

  0 .ال أم

 :االجتماعً العامل. 7 

 وتتعلك حٌاته، بداٌة منذ بالشخص تحٌط التً الظروؾ االجتماعً بالعامل وٌمصد 

 والمجتمع المدرسة ثم األسرة من ابتدءا حٌاته حلامر جمٌع فً الناس من بؽٌره بعاللته

 :ٌلً كما ذلن بتوضٌح وسنموم واألصدلاء

 ؾالالنحر مولد عامل كذلن فهً األولى الصحة عامل هً األسرة كانت إذا :األسرة 

  طفولته فً به ٌختلط الذي الوحٌد والمجتمع بل اإلنسان ٌصاحبه مجتمع أول هً فاألسرة

 ما مشاعره فً وٌنطبع أحداث، من األسرة فً أمامه ٌدور ما شخصٌته ثناٌا فً فٌرسب األولى،

 2 .إهمال أو عناٌة أو حنان أو لسوة من ٌتلماه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 008 ص ت،:د ئر،االجز الهدى، دار ط، ال ،0 ج االختطاؾ، جرٌمة عكٌن، عنتر -0

 .007 ص ، نفسه المرجع - 0

 . 20 ص ، سابك ،مرجعاألشخاص اختطاؾ جرٌمة ر،اجز ءاالزهر فاطمة -2



  

 فً الرفاق أو األصدلاء دور الحاضر العصر فً كثٌرة أبحاث أثبتت لمد :الرفاق جماعة 

 فإذا بسلوكهم ٌتؤثر فسلوكه أسرته، فً أو وحده ٌكون عندما تماما ؼٌره العمل أثناء الفرد سلون

 سلوكهم فً رٌهماٌج لم إن ألنه لهم انمٌاده فً لوٌا االحتمال كان سوي ؼٌر سلوكهم كان

 مع التعامل من والحرمان والنبذ بالمطٌعة والشعور معهم، متوافك ؼٌر ٌصبح ألنه ٌماطعونه

 ٌعرض أال على المنبوذ الفرد له ٌتعرض عماب ألسى ألنه األثر وعمٌك مإلم المجموعة دااألفر

. له نفسه
0 

 :السٌاسً العامل. 3 

 ما وؼالبا اإلنسانٌة ضد وهً اإلنسان لحرٌة الماسة ئماالجر من الجرٌمة هذه أن الحمٌمة 

 للك وتثٌر العام يأالر حولها ٌلتؾ التً الدٌنٌة الزعامات وضد الزعامه ضد الجرٌمة هذه ترتكب

 أو تاالتٌار لهذه العام يأالر لنسٌان فرصة الجرٌمة هذه فً الجناة ٌجد إذ السٌاسٌٌن، المادة

 .االختفاء من فترة بعد الزعامات

 حاسر إطالق أجل من المركزٌة الحكومة على ضؽط وسٌلة الرهائن اختطاؾ ٌكون وربما

 فً المشاركة عن البارزٌن بعض إبعاد أو مناصبهم من المسإولٌن من لمع نتٌجة أو معتملٌن

 األمن فٌها ٌنعدم التً البلدان فً ٌجري ما وهذا ألربائهم أو أبنائهم باختطاؾ وذلن االنتخابات

. راواالستمر
0 

 :االلتصادي العامل. 4 

 هذا ٌمثل حٌث االختطاؾ، جرٌمة ظهور فً أساسٌا عامال االلتصادي السبب ٌشكل 

 ثم ومن الدولً أو الداخلً المستوى على سواء انتشارها إلى تإدي التً الخصبة التربة العامل

 :هما أساسٌٌن مإشرٌن هنان

 ئماجر مرتكبً أن إلى االختطاؾ موضوع على أجرٌت التً ساتاالدر أشارت لمد - 

 .صعبة األحٌان أؼلب فً التصادٌة أوضاع من ٌعانون ألنهم الشباب فئة من أكثرهم االختطاؾ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22، 20ص ، ص ، سابك ،مرجعاألشخاص اختطاؾ جرٌمة ر،اجز ءاالزهر فاطمة -0

  .0،ص،0،0200ع  المانون، كلٌة م،:ال كركون، جامعة مجلة ،"والمانون الشرٌعة بٌن االختطاؾ جرٌمة" عٌد، هللا عبد عبٌد -0



  

 التصادٌة أوضاع من تعانً مدن فً ٌتمركزون الخطؾ جرٌمة ٌرتكبون من أؼلب أن - 

 إنما الصعبة االلتصادٌة األوضاع فإن لهذا المتدنً، المعٌشة مستوى حٌث متدهورة واجتماعٌة

 بٌن التناسب وعدم المعٌشة مستوى وتدنً والتضخم البطالة فمثال لإلرهاب، منتجة بٌئة تخلك

 علٌه ٌترتب الضرورٌة حاجاته على للحصول اإلنفاق عن الفرد وعجز األسعار وارتفاع األجور

. األشخاص على االعتداء ئماجر ارتكاب إلى ٌدفعه لد مما المجتمع، على وحمده وتوتره للمه
0

 

 الثانً الفرع

 االختطاف جرٌمة وصور خصائص

 فٌها تشترن ال وصور خاصة خصائص جرٌمة ولكل علٌه معالب مجرم فعل الجرٌمة إن 

 أو الجسامة حٌث من العموبة بها توصؾ لد صفات هً الخصائص وهذه ئم،االجر من ؼٌرها مع

 جرٌمة هً واحد بفعل تموم التً فالجرٌمة الفعل، لذات الصفات هذه تكون ولد جسٌمة ؼٌر

 نتائج ذات الجرٌمة تكون لد كما مركبة، جرٌمة هً فعل من بؤكثر تموم التً والجرٌمة بسٌطة

 خالل منأما صور اإلختطاؾ ف بالضر، تهدد أو بالخطر تنذر معنوٌة نتائج ذات أو ضارة مادٌة

 ئرياالجز العموبات لانون فً الخطؾ ئماجر على تنص التً مكرر 090 -090 للمواد ستناادر

 أو التهدٌد أو العنؾ باستعمال ٌمع الذي الخطؾ :وهما صورتان الخطؾ لجرٌمة أن الحظنا

 بعض على ستناادر تمتصر وسوؾ التحاٌل أو التهدٌد أو العنؾ استعمال بدون والخطؾ الؽش،

 :ٌلً كما وذلن للجرٌمة البارزة والصور الخصائص

 االختطاف جرٌمة وصور خصائص:أوال 

 :الجسٌمة الجرائم من االختطاف جرائم -0

 وهذا مرتكبها على المسلطة العموبة إلى بالنظر جسٌمة بؤنها االختطاؾ جرٌمة توصؾ 

 وهذا عموبتها إلى بالنظر )مخالفة جنحة، جناٌة،( ئماالجر تمسٌم فً ئرياالجز المانون مسلن هو

 إذا»  أنه على 090 المواد فً العموبات لانون لرر ولد العموبات، لانون من 20 المادة حسب

  النحو على ذلن علٌها ٌبدو أو نظامٌة شارة أو رسمٌة بزة ارتداء مع االختطاؾ أو المبض ولع

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20ص  ، سابك ،مرجعاألشخاص اختطاؾ جرٌمة ر،اجز ءاالزهر فاطمة -0



  

 فتكون العمومٌة السلطة على مزور أمر بموجب أو كاذب اسم بانتحال أو 246 المادة فً المبٌن

 وسائل إحدى بواسطة االختطاؾ أو المبض ولع إذا ذاتها العموبة وتطبك المإبد، السجن العموبة

0».بالمتل علٌه المجنً بتهدٌد أو اآللٌة
 

 للجرٌمة المصاحبة الظروؾ بحسب متفاوتة عموبة االختطاؾ جرٌمة بخصوص بعدها وما

 عشرة (10) إلى و عادي شخص من ٌكون عندما سنوات (5) إلى شهرٌن (2)  من أكثر بالحبس

ة. سن عشرون (20) إلى تصل أن وٌمكن سنوات،
0

 

 وسائل أحد باستعمال كان أو نظامٌة أو رسمٌة بزة الجانً استعمل إذا المإبد إلى ٌصل أن وٌمكن

 رلم باألمر الصادرة المادة فً األخٌر التعدٌل فً وٌالحظ بالمتل، علٌه المجنً بتهدٌد أو النمل

م و المعد ل 0988 سنة ٌونٌو 26 فً المإرخ 008 _88  0202 ٌرارف 08 فً المإرخ و المتم 

 علٌه الممبوض أو المختطؾ الشخص عى بدنً تعذٌب ولع إذا»  بؤنه 092 المادة فً جاء الذي

2 »المإبد  بالسجن الجناة ٌعالب المحجوز أو المحبوس أو
  

 أشد المشرع علٌها ٌولع أن بإمكان الجسامة من وهً أخرى حالة أضاؾ المشرع إن 

 التعدٌل هذا فً وٌالحظ المختطؾ، وهو علٌه المجنً جسم على البدنً التعذٌب وهً العموبات

 وذلن سنه كان مهما ذكر أو أنثى كان سواء علٌه المجنً جنس بٌن ٌفرق لم المشرع أن كذلن

 سنوات 02 إلى سنوات من العموبة تكون تهدٌد، أو عنؾ أو ؼش أو تدلٌسٌة، وسائل باستعمال

 دٌنار ملٌون 0 إلى ئرياجز دٌنار ملٌون من المالٌة مةاالؽر سنة إضافة إلى  02 إلى

 دفع هو االختطاؾ ءاور من كان إذا الحال كذلن ،دج( 021222دج إلى  021222)ئرياجز

 ٌكون العمومٌة الدعوى انمضاء فإن الجرٌمة لجسامة اونظر مإبدة، تكون العموبة فإن فدٌة

 سنة (02)عشرون بمضً العموبة وتتمادم الجرٌمة، ولوع ٌوم من سنوات )عشرة(  02 بمضً

. نهائً الحكم ٌصبح أن من ابتداء
2
  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والمتمم المعدل ئريازجال العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02128 رلم األمر 090 المادة -0

 .09 ،ص سابك مرجع االختطاؾ، جرٌمة عكٌن، عنتر -0

 .والمتمم المعدل ئريازجال العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02128 رلم األمر 092 المادة -2

 .20 -09 ص ،ص سابك مرجع االختطاؾ، جرٌمة عكٌن، عنتر -2

 



  

 :المركبة الجرائم من االختطاف جرائم -7

 جرٌمة ٌشكل فعل وكل أفعال عدة من تتكون التً الجرٌمة تلن هً المركبة فالجرٌمة 

 بفعل تموم كانت إذا أما واحد حكم لها ٌكون واحدة جرٌمة وجعلها ئماالجر هذه جمع فٌتم مستملة

 ٌكون فإنه تعدد أو النشاط ذلن تكرر فإذا بسٌطة، جرٌمة تسمى فإنها وتمامها لحدوثها ٌكفً واحد

 :هً مفهومها بٌان سبك كما االختطاؾ وجرٌمة بذاتها لائمة مستملة بسٌطة جرٌمة مرة كل فً

 مستمل آخر فعل الجرٌمة مكان عن اإلبعاد وفعل مستمل، فعل ذاته حد فً بسرعة سلب أو أخذ

ا.مع بهما إال الجرٌمة هذه تتحمك وال أٌضا، بذاته
0  

 دائرة فً ولعت محكمة لكل ٌثبت المضائً االختصاص أن إلى اإلشارة وتجدر 

 .األفعال تلن أحد اختصاصها

 :الضرر ئماجر من االختطاف جرائم -3

 ئماجر من أو الضرر ئماجر من بؤنها مٌةااإلجر نتائجها طبٌعة حٌث من الجرٌمة توصؾ 

 .للخطر التعرض

 الحماٌة محل الحك فً مًااإلجر بفعله الجانً أحدثه ما مٌةااإلجر بالنتٌجة وٌمصد 

 ئماجر من الجرٌمة تعد اضرر كان فإذا خطر، مجرد أو اضرر كونه عن ٌخرج وال الجنائٌة

 فً أحكامها الواردة الجرائم وأؼلب الخطر، ئماجر من تعد الجرٌمة فإن اخطر كان وان الضرر

 0.المادي ركنها فً اعنصر تكون محددة ظاهرة نتٌجة تحدث التً الضرر جرائم من هً المانون

 ضارةظاهرة نتٌجة حدوث لتمامها المانون ٌطلب ال التً فهً للخطر التعرٌض ئماجر أما 

 أو استمر لو اٌحدثضرر أن شؤنه من فعل حدوث أي خطر ذي فعل بحدوث ٌكتفً وانما ومحددة،

 به الممصود فالخطر وبالتالً.ٌحدثه أن منه ومطلوبا متولعا كان الذي األثر ٌحدث أن له لدر لو

 ئماجر وبٌن بٌنها الفرق ٌظهر وهنا الكائن الوالعؤو الضرر ولٌس المتولع الضرر هو ئماالجر فً

 2.الضرر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سابك، مرجع اإلسالمٌة، الشرٌعة بؤحكام ممارنة لانونٌة سةادر االختطاؾ، ئماجر المعمري، أحمد هللا، عبد الوهاب عبد -0

 .29ص

 .07ص ، سابك ،مرجعاألشخاص اختطاؾ جرٌمة ر،اجز ءاالزهر فاطمة -0

 .07ص ، نفسه مرجعال -2



  

 ٌصٌب ضرر دون تتم ال الجرٌمة ألن الضرر ئماجر من االختطاؾ جرٌمة اعتبار وٌمكن

 به لام الذي مًااإلجر الفعل نتٌجة مادٌة نتٌجة ذات الجرٌمة هذه فإن وبالتالً المخطوؾ،

 ٌمصر، أو ٌطول لد معٌن لولت حرٌته من الضحٌة علٌه المجنً حرمان إلى أدى لد ألنه الجانً،

 ممدمة الفعل هذا ٌكون أن الؽالب وانما الخطؾ مجرد هو لٌس -ؼالب- االختطاؾ من والهدؾ

 أو االؼتصاب أو زااالبتز أو والضرب الجرح تكون لد أخرى، جرٌمة إلى للوصول أداة أو

 .المتل

 تمٌٌد صورة فً إٌجابً إما :صورتٌن فً ٌكون لد للجرٌمة المكون المادي والسلون 

 السماح عدم صورة فً سلبً واما حبس، وهذا ما لولت أو لبض وٌسمى معٌنة لحظة فً الحرٌة

 ذات ئماالجر من االختطاؾ وجرٌمة حجز، وهذا وجوده مكان من والتنمل بالتحرن للشخص

 حبسا كانت إن  )المستمر) الممتد السلون ئماجر ومن لبضا كانت إن )الولفٌة( أو المنتهً السلون

 0.احجز أو

 االختطاف جرٌمة صورثانٌا: 

 :الغش أو التهدٌد أو العنف باستعمال الخطف جرٌمة -0

  ولع إذا » العموبات لانون من 090 المادة نص من األولى الفمرة به جاءت لما وذلن 

 المبٌن النحو على ذلن علٌها ٌبدو أو نظامٌة شارة أو رسمٌة بزة ارتداء مع االختطاؾ أو المبض

 العموبة فتكون العمومٌة السلطة على مزور أمر بموجب أو كاذب اسم بانتحال أو 028 المادة فً

 على بدنً  تعذٌب ولع إذا« مكرر 092 المادة نص من األولى والفمرة 7» المإبد السجن

  3 »المإبد بالسجن الجناة ٌعالب المحجوز أو المحبوس أو علٌه الممبوض أو المختطؾ الشخص

 أسالٌب باستعمال المصحوب المادي الركن بتوافر تموم الجرٌمة هذه أن نمول هنا ومن 

 وهو الجرمً بالمصد ممترنا ذلن ٌكون أن على معٌن، شخص على هاركاإل باستعمال أو احتٌالٌة

  حصلت سواء الخطؾ لجرٌمة بالنسبة نفسه هو المادي والركن الجرٌمة لهذه المعنوي الركن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .07ص ، سابك ،مرجعاألشخاص اختطاؾ جرٌمة ر،اجز ءاالزهر فاطمة -0

 .والمتمم المعدل ئريازجال العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02128 رلم األمر 090 المادة -0

 .والمتمم المعدل ئريازجال العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02128 رلم األمر 092 المادة -2



  

 فٌها الموجود بٌئته من المخطوؾ بنزع المادي الركن وٌتحمك ذلن، دون أو هااإلكر أو بالتحاٌل

 0.وذوٌه أهله عن إخفائه بمصد فٌه واحتجازه آخر مكان إلى بنمله وذلن البٌئة هذه عن وابعاده

 ولو حتى تموم الجرٌمة هذه أن 206 المادة فً وضحت كما للجرٌمة المادي فالركن 

 :وهً أشكال أربعة للجرٌمة المادي الركن فٌؤخذ عنؾ، وال تحاٌل بؽٌر ولعت

 حضانته إلٌه وكلت من إلى تسلٌمه عن رعاٌته تحت موضوعا الطفل كان من امتناع .0 

 .به المطالبة فً الحك له من إلى أي لضائً، بحكم

 فٌنتهز مإلتة حضانة من أو الزٌارة حك من استفاد من بشؤن وٌتحمك :لاصر إبعاد .0 

 .الحتجازه معه الماصر وجود فرصة

 التً األماكن من أو حضانته إلٌه وكلت ممن الماصر أخذ فً وٌتمثل :الماصر خطؾ. 2 

 .فٌها وضعه

 الجرٌمة هذه فتمتضً المعنوي الركن أما .إبعاده أو الماصر خطؾ على الؽٌر حمل .2 

 ما وهذا الحكم، هذا تنفٌذ معارضة ونٌة المضائً بالحكم الجانً علم فً ٌتمثل جنائً لصد توافر

 مسؤلة وتطرح بإسهاب فٌها الحدٌث سٌؤتً التً العموبات، لانون 208 المادة جرٌمة عن ٌمٌزها

 على لدرته بعدم الطفل تسلٌم عن ٌمتنع من ٌتمسن ما افكثٌر إشكاالت، عدة الجنائً المصد

.ٌطلبه من مرفمة عدم على رهاواصر الطفل عناد على التؽلب
0 

 معنى إبراز على هااإلكر أو بالتحاٌل الخطؾ لجرٌمة بالنسبة حدٌثنا فً ألتصر فسوؾ هنا ومن

 :وهما للجرٌمة المادي الركن عناصر من عنصر ٌشكالن أنهما اعتبار على والتهدٌد العنؾ

 : والغش والتهدٌد العنف

 أو  خطؾ من كل » األولى الفمرة مكرر 092 المادة فً ئرياالجز المشرع ٌشترط 

 ٌعالب ؼشا أو تهدٌدا أو عنؾ، ذلن فً مرتكبا سنه، بلؽت مهما شخص بخطؾ المٌام ٌحاول

 دج 012221222 من مةاوبؽر سنة ) 02 ( عشرٌن إلى عشرسنوات (02) من المإلت بالحبس

.« دج 012221222 إلى
2

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220 ص م،0226 عمان، والتوزٌع، للنشر الثمافة دار ، ط: ل األشخاص، على الوالعة ئماالجر نمور، سعٌد دمحم -0

 .078-070  ص ص ، 0222 ئر،االجز هومة، دار ،0 : ج الخاص، الجنائً المانون فً الوجٌز بوسمٌعة، أحسن -0

 .والمتمم المعدل ئريازجال العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02128 رلم األمر 092 المادة -2



  

 ٌتوافر ال الجرٌمة هذه فً المادي الركن أن ٌعنً وهذا الؽش، أو التهدٌد أو الخطؾ ٌمع أن على

 .جرٌمته إتمام من لٌتمكن الجانً به ٌموم ؼش أو تهدٌد أو عنؾ على ء بنا الخطؾ ولع إذا إال

 النشاط هذا شؤن من وٌكون الجانً ٌؤتٌه الذي الفعل ذلن أي البدنً هااإلكر به ٌمصد فالعنؾ

 الموة باستعمال )بٌئته( مكانه من ونمله علٌه الجنً كحمل علٌه، المجنً دةاإر سلب المادي

 المجنً ضد الجانً الشخص به ٌموم الذي الفعل ذلن فهو التهدٌد وأما الملموس، المادي والعنؾ

 االنصٌاع رفض هو إن بؤهله أو بماله أو به سٌلحك شر أو فٌه سٌمع خطر من بإنذاره وذلن علٌه

 التدلٌس أفعال من آخر فعل أو الخداع أو التحاٌل به فٌمصد الؽش معنى وبخصوص ألوامره،

.الخطؾ جرٌمة معه تتحمك نحو على علٌه بالمجنً اإلٌماع من الجانً تمكن التً
0

 

  :الؽش أو التهدٌد أو العنؾ استعمال بدون الخطؾ جرٌمة

 من أو مدرسة من أو أهله، منزل من المخطوؾ الطفل الجانً عاانتز تم إذا هنا الخطؾ وٌتحمك

 أدى طالما معٌن مكان فً الخطؾ والعة تتم أن ٌشترط ال إذ آخر مكان أي من أو عام طرٌك

 .بؤهله صلته ولطع بٌئته من المخطوؾ عاانتز إلى الخطؾ

 األشخاص أحد فالتمطه رعاٌته فً الحك له ممن ٌفر كؤن أسرته من أفلت لد الصؽٌر كان واذا

 .خاطفا ٌعد الفاعل فإن أهله، عن وٌخفٌه وٌإوٌه منزله إلى وٌصطحبه

 أو التحاٌل بطرٌمة ولو لصٌرة، لفترة أهله منزل عن ابتعد لد الطفل كان إذا الخطؾ ٌتحمك وال

 جدا لصٌرة فترة وبعد منزله إلى طفال ٌستدرج من خاطفا ٌعد فال ذلن، بعد إلٌه أعٌد ثم هااإلكر

 مصحوبا الخطؾ صورة إلى ٌتطرق لم المشرع أن هنا نالحظه وما ذوٌه إلى الطفل أعاد

.بالعنؾ
 بصؽر ألنه الطفل حماٌة توفٌر على الحرص علٌه كان إذ منه اتمصٌر ٌعد مما وهذا 0

 الؽٌاب مدة عن أما عناء، دون رعاٌته ومكان أسرته عن وابعاده اختطافه الجانً على ٌسهل سنه

 الؽٌاب على عام بوجه الفرنسً الفمه اتفك فمد الجرٌمة لتحدٌد به ٌستهان ال اعنصر تعتبر التً

 2 .الجرٌمة لمٌام ٌكفً واحدة للٌلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلنترنت، شبكة على منشور بحث ئري،االجز المانون فً الخطؾ جرٌمة وآخرون، صدٌك بن  -0

 http://www.loril.dz.com   09/22/0206، تارٌخ التصفح. 

 .296،297 ص ص سابق، مرجع األشخاص، على الواقعة ئماالجر  نمور، سعيد دمحم -2

 تخصص المانونٌة، العلوم فً ماجستٌر رسالة لألحداث، مًااإلجر بالسلون وعاللته العائلً اإلهمال عمامرة، مباركة -2

 .009م،ص0202/0200 باتنة، لخضر، الحاج جامعة السٌاسٌة، والعلوم الحموق كلٌة العماب، وعلم مااإلجر علم

http://www.loril.dz.com/


  

 الثانً المطلب

 وتمٌٌزها عما ٌشبها من الجرائم االختطاف جرٌمة فً والمساهمة والشروع التحضٌر أعمال

 التحضٌر عند الجانً أعمال تمؾ ولكن التامة صورتها فً االختطاؾ جرٌمة تتحمك ال لد 

 خارجة فهً إنهائها من منعته ظروؾ ن هنا أن ؼٌر تنفٌذها فً ٌشرع لد أو للجرٌمة واإلعداد

 جرٌمة فً والمساهمة والشروع التحضٌر أعمال سةابدر سؤلوم هنا ومن الجانً دةاإر عن

 :التالٌة الفروع فً االختطاؾ

 االختطاؾ جرٌمة فً والمساهمة والشروع التحضٌر أعمال :األول الفرع

 .جرائم من ٌشبهها عما األطفال اختطاؾ جرٌمة تمٌٌز :الثانً الفرع

 األول الفرع

 االختطاف جرٌمة فً والمساهمة والشروع التحضٌر أعمال

 االختطاف جرٌمة فً التحضٌر أعمالأوال : 

 هذا عن ٌترتب أن الضروري من لٌس فإنه مادي فعل بتوافر إال تتم ال الجرٌمة كانت إذا 

 التامة الجرٌمة بصدد تكون تحممت فإذا ء،اللجز لابلة الجرٌمة تكون حتى مضرة نتٌجة الفعل

 ئرياالجز المانون فً واألصل الجرٌمة، ارتكاب محاولة أو الشروع بصدد تكون تتحمك لم واذا

 .علٌه معالب الجرٌمة فً الشروع أن

 :هً حلامر بثالث تمامها لبل الجرٌمة وتمر

 اعترؾ ولو أفعال من ٌؤتٌه ما على الفاعل فٌها ٌعالب ال إذ :والعزم التفكٌر مرحلة - 

 0.ذلن على المشرع ٌنص استثنائٌة حاالت فً إال بذلن،

 ٌلزم ما بإعداد ٌموم جرٌمته تنفٌذ فً المجرم ٌبدأ أن لبل التحضٌرٌة األعمال مرحلة - 

 المكان فً بالتواجد تموم أنه أو جرٌمته فً ٌستخدمه التً الوسٌلة بإعداد ٌموم لد أنه من الرتكابها

 العماب عدم هً للجرٌمة التحضٌرٌة األعمال فً والماعدة فٌه، جرٌمته تنفٌذ ٌمكنه الذي

 لانون فً صرٌح بنص المشرع استثناه ما إال علٌه، المعالب الشروع دائرة من جهااواخر

.لالنتحار التحضٌرٌة األعمال فً شخص ٌساعد من عموبة على نص حٌث ئرياالجز العموبات
0 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29 ص سابك، مرجع ،الماصر اختطاؾ جرئم مرزولً، فرٌدة  -0

 .29 ص ، نفسه المرجع -0



  

 األعمال تكون ولد تاالسٌار والعصً، كالحبال متاحة التحضٌرٌة األعمال تكون ولد 

 االختطاؾ، جرٌمة فً والمالحظ رخصة دون سالح كحٌازة بذاتها مستملة ئماجر :التحضٌرٌة

 أو سٌارة ٌجهز كمن األفعال هذه على ٌعالب ال المانون أن هو التحضٌرٌة، األعمال مرحلة وفً

 تامتفجر كحٌازة ممنوعة التحضٌرٌة األعمال تكون لد ولكن للجرٌمة خطة ٌعد أو حبال ٌشتري

 مستملة كجرٌمة علٌها ٌعالب المانون الحالة هذه وفً كٌمٌائٌة، مواد أو أسلحة أو مهلوسات أو

 التً المرحلة أما علٌه ٌعالب ال االختطاؾ لجرٌمة فالتحضٌر ومنه تحضٌرٌة، أعمال ولٌست

 0.التالً العنصر فً سنتناوله ما وهذا الشروع، هً تلٌها

 االختطاف جرٌمة فً الشروع أعمال:اثانٌ

 المادي الركن الجرٌمة تنفٌذ إلى فعال الجانً دةاإر فٌها تنصرؾ التً هً الشروع مرحلة 

 هذا وفً .المانون علٌها ٌعالب المرحلة وهذه فٌها الجانً دةاإلر دخل ال ألسباب تتم ال ولكنها

 تبتدئ جناٌة الرتكاب محاوالت كل»  : ٌلً ما على العموبات لانون من 22 المادة تنص الصدد

 لم إذا نفسها كالجناٌة تعتبر كابها،تإلر مباشرة تإدي فٌها لٌست بؤفعال أو التنفٌذ فً الشروع فً

 الهدؾ بلوغ ٌمكن لم ولو حتى مرتكبها، دةاإر عن مستملة لظروؾ نتٌجة إال أثرها ٌخب أو تولؾ

 0.» مرتكبها ٌجهله مادي ظرؾ بسب الممصود

 الجرٌمة تمام عدم ثم التنفٌذ فً البدء وهما ركنان للشروع أن نستخلص السابمة المادة من 

 السابمة األركان نفس أمام تكون االختطاؾ جرٌمة وفً الجنائً، والمصد اختٌاري ؼٌر لسبب

 :وهً

 ٌمصد وأن دتهاإر عن خارج لسبب نشاطه وأولؾ الخطؾ فعل تنفٌذ فً الجانً بدأ إذا 

 :ٌلً فٌما تباعا بإٌجاز الشروط هذه شرح نتناول وسوؾ تامة، اختطاؾ جرٌمة ارتكاب الجانً

 ٌدل  فعل ؾابالتر الجانً ٌموم أن ٌعنً االختطاؾ جرٌمة تنفٌذ فً البدء :األول الشرط 

 لٌس التنفٌذ فً والبدء النتٌجة لتحمٌك وصوال الممصود مًااإلجر الطرٌك فً السٌر ابتداء على

 الركن من األول للعنصر المكون فٌها المادٌة األعمال من إنما للجرٌمة التحضٌرٌة األعمال من

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئري المعدل والمتمم.االمتضمن لانون العموبات الجز 0228دٌسمبر  02مإرخ فً  28102األمر رلم  22المادة  -0

 .29 ص سابك، مرجع ،الماصر اختطاؾ جرئم مرزولً، فرٌدة  -2

 



  

 وكذا بابها وفتح سٌارة التحام االختطاؾ جرٌمة فً شروعا وٌعد مً،ااإلجر الفعل وهو المادي 

 لائدها على للسٌطرة المٌادة لمره التحام ومحاولة الطائرة ركوب كذلن شروعا وٌعد السفٌنة،

 وٌعد الطائرة، اختطاؾ عن لإلعالن تمهٌدا الركاب أمام األسلحة جاإخر وكذلن وتوجٌهها،

 لتوجٌهات االنصٌاع على علٌه المجنً إلجبار المكتب أو المنزل التحام االختطاؾ فً شروعا

 من جاواالستدر الحٌلة ألدوات الجانً استعمال أولى باب ومن آخر، مكان إلى باالنتمال الخاطؾ

 عن العجز إدعاء أو نسائٌة مالبس كلبس الخداع أنواع من نوع بؤي آخر لمكان االنتمال أجل

.ذلن ؼٌر أو السٌر أو الحركة على المدرة
0  

  ذلن فإن األول الشرط توفر فإذا تامة جرٌمة ارتكاب الجانً ٌمصد أن :الثانً الشرط 

 ونمصد الشروع فً المعنوي الركن توفر هو الثانً والشرط للشروع، المادي الركن توفر ٌعنً

 أخرى وبعبارة المانون، وأمر السلطات أمر عن الخارج الفعل إلحداث مٌةااإلجر النٌة به

 توفر لعدم الفعل على عماب فال خطؤ شخص على المبض تم فإذا خطؤ عن تمع ال عمدٌه فالجرٌمة

 0.الجنائً المصد

 المصد كان فإذا التامة، الجرٌمة فً المطلوب الجنائً المصد نفسه هو هنا الجنائً والمصد 

 اتجه أو تامة اختطاؾ جرٌمة ارتكاب ولٌس الخطؾ أفعال من فعل تنفٌذ هو الشروع فً الجنائً

 متوفر ؼٌر الجنائً المصد أن ٌعنً هذا فإن الخطؾ، فعل ؼٌر آخر فعل ارتكاب إلى الفاعل لصد

 الذي الفعل ذات عن الحالة هذه فً الجانً ٌسؤل فمد الجرٌمة، فً الشروع عدم علٌه ٌترتب مما

 .فعله حممها التً النتٌجة وعن به لام

 توفر أي – ةالتام الفعل بتحمٌك ورؼبا الفعل مشروعٌة بعدم عالما كان الفاعل أن ثبت فإذا 

 عن الجانً وٌسؤل الجنائً المصد ٌموم وبذلن متحمك ٌعد الشرط هذا فإن – دةاواإلر العلم

 .تحمك إذا جرٌمة فً الشروع

 جرٌمة  فً المعنوي الركن توافر وهو تامة، جرٌمة ارتكاب الجانً ٌمصد أن :الثالث الشرط

 الشروع فً الجنائً المصد أن ٌعنً وهذا تامة، اختطاؾ جرٌمة الرتكاب المصد وهو الشروع،

 الفعل مشروعٌة بعدم عالم الفاعل أن ثبت فإذا التامة، الجرٌمة فً الجنائً المصد هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .028،027 ص ص ، سابك مرجع االختطاؾ، جرٌمة عكٌن، عنتر -1

 .029 ص سابك، مرجع ،األشخاص اختطاؾ جرٌمة ر،اجز ءاالزهر فاطمة -2



  

 العلم توافر أي النتٌجة هذه لتحمٌك دتهاإر واتجهت التامة، الفعل نتٌجة التحمٌك مرٌد 

 فً الشروع عن الجانً وٌسؤل الجنائً المصد ٌموم لهذا متحمما ٌعد الشرط هذا فإن دةاواإلر

.الجرٌمة
0

 

 على األكٌد وعزمه نٌته على دل فعل تنفٌذ فً بدأ إذا الخاطؾ فإن سبك، ما ضوء وعلى  

 للجرٌمة، التنفٌذٌة األفعال من الفعل هذا وكان النتٌجة ٌحمك حتى واتمامه الخطؾ فعل تنفٌذ

 ال سبب أو عامل فتدخل االختطاؾ، جرٌمة الرتكاب المضً هو الفعل هذا تنفٌذ من لصده وكان

 الشروع حالة فإن مٌةااإلجر النتٌجة تحمٌك دون وحال نشاطه فؤولؾ فٌه الخاطؾ دةاإلر دخل

 .ولائمة محممة االختطاؾ جرٌمة فً

 االختطاف جرٌمة فً المساهمة أعمالثالثا:  

 ٌموم بحٌث للجرٌمة المادي التنفٌذ مرحلة فً الجناة فٌها ٌتعدد حالة هً الجنائٌة المساهمة 

 هإالء على وٌطلك للجرٌمة، المادي الركن تنفٌذ فً أصلً أو رئٌسً بدور األشخاص من عدد

 فاعال ٌكون أصلٌا أو رئٌسٌا الجرٌمة فً دوره كان من فإن األساس هذا وعلى الفاعلٌن، إسم

 0.أصلً

  على ٌعترؾ » أنه على ئرياالجز العموبات لانون من 20 المادة ذلن على نصت ولد 

 أو الوعد أو بالهبة الفعل ارتكاب على حرض أو الجرٌمة تنفٌذ فً مباشرة مساهمة ساهم من كل

 2.»مًااإلجر التدلٌس أو التحاٌل أو الوالٌة أو السلطة استعمال إساءة أو التهدٌد

 لتنفٌذ ٌسخر وانما بٌدٌه، الجرٌمة ٌرتكب ال وهو المعنوي، بالفاعل علٌه ٌطلك ما أٌضا وهنان

 لتحمل أهل ؼٌر أي الجرٌمة لتنفٌذ بها ٌتوصل أداة بمثابة ٌدٌه بٌن ٌكون سواه شخصا الجرٌمة

 فسوؾ وعلٌه بالتحرٌض ٌعرؾ ما وهنان الممٌز، ؼٌر والصبً كالمجنون الجنائٌة المسإولٌة

 :كالتالً الجرٌمة هذه فً والتبعٌة األصلٌة المساهمة ألحكام دارستنا تكون

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .026 ص ، سابك مرجع االختطاؾ، جرٌمة عكٌن، عنتر -0

 .066 ص سابك، مرجع االختطاؾ، ئماجر المعمري، أحمد هللا، عبد الوهاب عبد -0

 .والمتمم المعدل ئرياالجز العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02128 رلم األمر 20 المادة -2



  

  :األصلٌة المساهمة :أوال 

 وٌعد للجرٌمة المباشر بالتنفٌذ الفاعلٌن لٌام تعنً مباشرة وبطرٌمة األصلٌة المساهمة 

 0.الجرٌمة وحدة مع الخطؾ لجرٌمة التنفٌذٌة بؤفعاله المخطوؾ بؤخذ ٌموم من فاعال

 .واالستدارج الؽش استعمال أو والموة التهدٌد باستعمال بذلن المٌام أو مكانه عن وابعاده 

 علٌه المجنً عاانتز أولهما أساسٌٌن عنصرٌن على تموم الخطؾ جرٌمة كانت ولما 

 الجرٌمة لتنفٌذ ٌسخر من فاعال اعتبر الفعلٌن هذٌن ارتكب من فكل آخر محل إلى نمله والثانً

 المعنوي، بالفاعل ٌعرؾ ما وهذا جرٌمته، لتنفٌذ بها ٌتوصل كوسٌلة ٌدٌه بٌن ٌكون سواه شخصا

 أهال لٌس األخٌر وهذا سواه شخصا ٌسخر ولكنه مًااإلجر الفعل عنه ٌصدر ال أخرى بعبارة أو

 المجنون فٌموم طفل بخطؾ مجنون ءابإؼر المعنوي الفاعل ٌموم كؤن الجنائٌة، المسإولٌة لتحمل

 هذا باحتجاز المعنوي الفاعل ٌموم ثم والتهدٌد، بالموة آخر لمكان ونمله المخطوؾ أخذ أو عابانتز

 0.أصلٌا فاعال ٌعد المحرض وكذا اؼتصابه حتى أو علٌه واالعتداء حبسه أو المخطوؾ

 األخٌرة الحالة هذه فً فٌسؤل المعاونة أو المساعدة على ٌمتصر ثانوي دوره ٌكون ومن 

 وفك التفصٌل فً ببعض بالدارسة سنتناوله ما وهذا الخطؾ، جرٌمة فً باالتفاق شرٌكا باعتباره

 .التالً العنصر

  :التبعٌة المساهمة :ثانٌا 

 معاصرة أو سابمة مرحلة فً الجناة فٌها ٌتعدد التً المساهمة أنها على التبعٌة المساهمة تعرؾ

 المادي الركن بتنفٌذ ٌمومون ال النوع هذا فً والمساهمون للجرٌمة، المادي التنفٌذ لمرحلة

 من هو فالشرٌن وعلٌه الجرٌمة ارتكاب على مساعدة لكونها أعمالهم به ارتبطت وان للجرٌمة

 المساهمة وتتحمك تبعٌة مساهمة بؤنها مساهمته فتوصؾ الجرٌمة، إحداث فً ثانوي بدور ٌموم

 2.والمساعدة المعاونة وهما التالٌٌن الفعلٌن طرٌك عن التبعٌة

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20 ص سابك، مرجع ، رالماص اختطاؾ ئماجر ، مرزولً فرٌدة  -0

 .20 ص ،نفسه مرجعال -0

 .029 ص سابك، مرجع االختطاؾ، ئماجر المعمري، أحمد هللا، عبد الوهاب عبد -2



  

 ٌعتبر « أنه على العموبات لانون من 20 المادة فً ذلن ئرياالجز العموبات لانون أورد ولد

 أو الفاعل  عاون أو الطرق بكل ساعد ولكنه ،امباشر كاااشتر ٌشترن لم من الجرٌمة فً شرٌكا

.« بذلن علمه مع لها المنفذة أو المسهلة أو التحضٌرٌة األفعال ارتكاب على الفاعلٌن
0

 

 المنفذة أو المسهلة األعمال فٌها بما ما الجرٌمة ارتكاب على فؤكثر شخصان اتحد فكلما ومنه

 عما النظر بؽض ذاتها الجانً االتفاق والعة ثبوت هو المهم أي معٌنة، ؼٌر أم معٌنة كانت سواء

 جرٌمة ٌعتبر جنائً اتفاق فً نااالشتر مجرد وأن للجرٌمة، مرتكبا ٌعد الولائع من تالها

  0.ال أم األخٌرة هذه تمت سواء للجرٌمة الممررة العموبة بذات علٌها ٌعالب اختطاؾ

 مادٌة مساعدة كانت سواء كانت طرٌمة بؤي الجرٌمة مرتكب إلى العون تمدٌم فهً المساعدة، أما

 للجرٌمة، معاصرة أو سابمة تكون لد والمساعدة للجرٌمة، معاصرة أو سابمة سواء معنوٌة، أو

 2.الجرٌمة ارتكاب على الحمة أفعال فً تتمثل ولد

 بارتكاب ٌموم من بٌن فساوى الخطؾ ئماجر فً األصلً الفاعل مفهوم فً توسع فالمانون وعلٌه

 على دوره ٌمتصر ومن الخطؾ لجرٌمة المادي الفعل تكوٌن فً تدخل التً األفعال إحدى

 ٌباشر من بٌن العموبات لانون فٌساوي للجرٌمة، أصلٌا فاعال منهما كال فاعتبر فٌها، المساهمة

 ارتكاب على ٌحرض ومن ذاتها الخطؾ بعملٌة ٌموم من بٌن أي ؼٌره بواسطة أو بنفسه الخطؾ

 خطؾ من ؼٌره لٌتمكن والتحاٌل التهدٌد فعل ٌرتكب من أصلٌا فاعال اعتبر كما الجرٌمة،

 أن ذلن على وٌترتب .علٌه المجنً خطؾ على االتفاق على دوره التصر ومن علٌه المجنً

 تستظهر لم إذا بالمصور مشوبا الحكم ٌعتبر فال نااالشتر طرٌمة بٌان إلى بحاجة لٌست المحكمة

 .نااالشتر وسٌلة

 األعمال أما لها، معاصرة أو علٌها سابمة تكون أن ٌجب الخطؾ جرٌمة فً المساهمة أن كما

 إلعادة الوساطة فً ٌتدخل فمن الخطؾ، جرٌمة عن مسإوال فٌها ساهم من ٌعتبر فال لها التالٌة

 على الخاطؾ مع اتفك ولو حتى الخطؾ، جرٌمة فً شرٌكا ٌعتبر ال الفدٌة ولبض علٌه المجنً

 2.الفدٌة دفع لحٌن علٌه المجنً احتجاز رااستمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والمتمم المعدل ئرياالجز العموبات لانون المتضمن 0228 دٌسمبر 02 فً مإرخ 02128 رلم األمر 20 المادة -0

 .20 ص سابك، مرجع ، الماصر اختطاؾ ئماجر ، مرزولً فرٌدة  -0

 .029 ص سابك، مرجع االختطاؾ، ئماجر المعمري، أحمد هللا، عبد الوهاب عبد -2

 .22 ص سابك، مرجع ، رالماص اختطاؾ ئماجر ، مرزولً فرٌدة  -2



  

 .جرائم من ٌشبهها عما األطفال اختطاؾ جرٌمة تمٌٌز :الثانً الفرع

 لحاضنه طفل تسلٌم عن االمتناع هً ثالث جرائم فً سٌكون الحدٌث محور المطلب هذا فً

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة من األلرب كونها حك وجه بدون االحتجاز و حك وجه بدون المبض

 .لحاضنه طفل تسلٌم عدم جرٌمة :أوال

 ولباسه، وشرابه طعامه وتدبٌر شإونه ورعاٌة الطفل بتربٌة المٌام بالحضانة ٌمصد 

 حك عن الحدٌث البدٌهً ومن ومشاكلها، الحٌاة تبعات تحمل من ٌتمكن حتى وتهذٌبه وتعلٌمه،

 انحالل آثار من أثر هً بٌنهما، الزوجٌة الرابطة وانحالل الزوجٌن افتراق بعد ٌكون الحضانة

الزواج
1. 

 المادة فً حاضنه إلى بحضانته محكوم طفل تسلٌم عن االمتناع جرٌمة على النص وتم 

 وبؽرامة سنة إلى شهر من بالحبس ٌعالب ": فٌها جاء والتً الجزائري العموبات لانون من 328

 فً لضً لاصر بتسلٌم ٌموم ال آخر شخص أي أو األم أو األب دج 100.000 إلى دج2.000 من

 وكذلن به، المطالبة فً الحك له من إلى نهائً بحكم أو المعجل بالنفاذ مشمول بحكم حضانته شؤن

 تلن عن أو عنه أبعده أو فٌها وضعه التً األماكن من أو حضانته إلٌه وكلت ممن خطفه من كل

 .عنؾ أو تحاٌل بؽٌر ذلن ولع ولو حتى إبعاده أو خطفه على الؽٌر حمل أو األماكن

  0". الجانً عن األبوٌة السلطة أسمطت لد كانت إذا سنوات ثالث إلى الحبس عموبة وتشدد 

 على بحضانته محكوم لاصر طفل تسلٌم عدم على الجرٌمة لهذه المادي الركن ٌنصب 

 شخص أي أو األم أو األب ٌكون والجانً المضائً، الحكم فً جاء لما امتثاال التسلٌم عدم فعل

 أي " بعبارة الممصودة ما بدلة لنا تحدد المانون نفس من 327 المادة لنص وبالرجوع آخر،

 األشخاص إلى رعاٌته تحت موضوعا طفال ٌسلم لم من كل ":على تنص والتً "آخر شخص

سنوات. خمس إلى سنتٌن من بالحبس ٌعالب به المطالبة فً الحك لهم الذٌن
2 

_____________ 

  الحموق كلٌة ، -بسكرة -خٌضر دمحم جامعة دكتوراه، ، األسرٌة( )الجرائم :مشري بن الحلٌم عبد  -0

 .225 ص، ، 2008 الجزائر، السٌاسٌة، والعلوم

 لمانون العموبات المتضمن ، 1966 ٌونٌو 08 ل الموافك 1386 صفر 18 فً المإرخ 156-88رلم  األمر من 328) المادة -0

 .02، 0228، 62 العدد ر، ج ، 2006 دٌسمبر 20 فً المإرخ 23 -28رلم بالمانون والمتمم المعدل

 ج العموبات،) لمانون المتضمن ، 1966 ٌونٌو 08 ل الموافك 1386 صفر 18 فً المإرخ 008-88 األمر )من 327 المادة -2

 (.735 ص، ، 1966 ٌونٌو 11 بتارٌخ ، 49 العدد، ر



  

 وامتنع رعاٌته تحت الطفل وضع شخص الجانً ٌكون عندما حددت 327 فالمادة ومنه 

 .التسلٌم عن المتناعهم األلرباء أو األبوٌن أحد امتناع حالة لنا حددت 328 المادة أما تسلٌمه، عن

 أن باعتبار األسرة لانون علٌه المنصوص السن ٌكمل لم من هو 328 المادة فً المنوه والطفل

 ) ببلوؼه الذكر حضانة مدة تنمضً ":األسرة لانون 65 المادة نص فً الحضانة، هو موضوعنا

 ( 16 ) إلى للذكر بالنسبة الحضانة ٌمدد أن وللماضً الزواج، سن ببلوؼها واألنثى سنوات ( 10

 .ثانٌة تتزوج لم أما الحاضنة كانت إذا سنة

المحضون. مصلحة بانتهائها الحكم فً ٌراعً أن على
0 

 كان سواء نافذا ٌكون وأن بالتسلٌم، للمطالب بالحضانة لضائً حكم صدور وٌشترط 

 عام، جنائً بمصد وٌتحمك عمدٌه الجرٌمة فهذه المعنوي للركن وبالنسبة مإلتا، أو نهائٌا الحكم

 لدٌه وعلمه موجود الطفل بؤن الحضانة فً الحك لهم ممن أو األم أو األب الجانً بعلم وٌتحمك

الحكم. هذا لعصٌان الجانً إرادة وتذهب نافذ، لضائً حكم بصدور
0 

 .حك وجه بدون المبض جرٌمة :الثانً الفرع

 عرفت المضاء أحكام أن إال للمبض، محددا تعرٌفا تضع لم أؼلبها فً المانونٌة النصوص إن

 على األمر تعلٌك دون التجول من وحرمانه حركته وتمٌٌد جسمه من إمساكه ":أنه على المبض

 فً ولتٌة جرٌمة فهً تطول، أن ٌلزم فال لصٌرة لمدة ٌكون فالمبض ،"معٌنة زمنٌة فترة لضاء

 عنصرٌن، على ٌموم الجرٌمة هذه فً المادي والركن حرٌته، من الشخص حرمان

 السلون وٌضم حرٌته، من وحرمانه شخص على المبض صورة ٌتخذ معٌن نشاط :األول

 مكان مؽادرة من واالمتناع الحٌلولة فً سلبً وسلون الشخص، حركة تمٌٌد صورة فً اإلٌجابً

 لانونً ؼٌر وهو حك وجه بدون الفعل ٌمع أن :الثانً والعنصر ؼٌره، آخر مكانا لٌمصد وجوده

 فً الركن المعنوي أما المانون، لرره عما خروجا واإلكراه، التعدي أعمال من عمال وٌعتبر

 باتجاه وٌتحمك العام المصد صورة فٌها ٌتخذ عمدٌه جرٌمة فهً حك وجه بدون المبض جرٌمة

 

_____________ 

 لانون المتضمن  1984 سنة ٌونٌو 09 ل الموافك ه 1404 عام رمضان 09 فً المإرخ 00-62 رلم المانون من 80) المادة -0

 (.914 ص، ، 1984 ٌونٌو 12 بتارٌخ ، 24 :العدد ر ج األسرة،

   .020-022 ص، – ص السابك، المرجع :مشري بن الحلٌم عبد -0



  

 الفعل هذا أن العلم مع التجول حرٌة من علٌه المجنً وحرمان الفعل، ارتكاب إلى الجانً إرادة

المانون. نص علٌها التً األحوال ؼٌر فً وتم مشروعة، ؼٌر بصورة النتٌجة لهذه ٌإدي
0  

 حك وجه بدون المبض لجرٌمة المعنوي والركن المادي الركن من كل توافر عند ومنه 

 جاء والتً الجزائري العموبات لانون 291 المادة حسب لها الممررة العموبة ٌستحك الجانً فإن

 أو حبس أو لبض من كل سنة عشرٌن إلى سنوات عشر من المإلت بالسجن ٌعالب ":ٌلً ما فٌها

 المانون فٌها ٌجٌز التً الحاالت وخارج المختصة السلطات من أمر بدون شخص أي حجز

 الشخص،إذا هذا لحجز أو لحبس مكانا أعار من على العموبة ذات األفراد،وتطبك على بالمبض

السجن المإبد. العموبة فتكون شهر من أكثر لمدة الحجز أو الحبس هذا استمر
0 

 من المإلت السجن هً حك وجه بدون المبض جرٌمة فعموبة المذكورة المادة فحسب 

 المنصوص الحاالت وخارج المختصة السلطات من أمر بدون كان إذا سنة عشرٌن إلى عشر

 علٌه نصت ما وأٌضا شهر، من ألكثر المدة استمرت إذا تشدٌد كظرؾ المانون،وٌعتبر فً علٌها

 إذا أو ، نظامٌة شارة أو رسمٌة بزة ارتداء مع المبض عند المانون نفس من 293 و 292 المادتٌن

 مصاحبة التعذٌب حالة فً وكذلن بالمتل، بالتهدٌد أو اآللٌة النمل وسائل باستعمال المبض ولع

 .المإبد السجن تصبح العموبة فهنا للمبض،

 تمٌٌد هو فالمبض النشاط، حٌث من االختطاؾ جرٌمة عن تختلؾ حك وجه بدون المبض فجرٌمة

 نطاق عن خرجوا أشخاص طرؾ من آلخر مكان من التنمل فً حرٌته ومنع الشخص حركة

 بدون أو بعنؾ كانت وسٌلة بؤي علٌه المجنً انتزاع هو الخطؾ بٌنما وصالحٌاتهم، مهامهم

 الجرائم حك من وجه بدون المبض جرٌمة أن فً ٌكمن االختالؾ وكذلن آخر، لمكان ونمله عنؾ

المستمرة. الجرائم من االختطاؾ بٌنما الولتٌة
2  
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 على المبض بإلماء األطفال، لحموق صرٌح خرق هو طفل على الممام حك وجه بدون فالمبض

 طرؾ من ذلن فً تفرلة دون ضحٌة أو جانح أكان سواء بها، ٌمم لم أو بجرٌمة لام طفل

 لصؽر المبض إجراءات من لانونا محمً كونه بذلن ٌمر نص وجود دون السلطات المختصة،

 .فمط البالؽٌن حك فً علٌها النص تم حك وجه بدون المبض فجرٌمة وكذا سنه،

 .حك وجه بدون االحتجاز جرٌمة :الثالث الفرع

 فً علٌه المجنً حرٌة تمس فهً للحرٌة، السالبة الجرائم من االحتجاز جرٌمة تعد 

 مكان أي فً أو لذلن معد خاص مكان فً االحتجاز هذا كان سواء والتجوال، والتنمل الحركة

 خالل من االحتجاز وٌكون المكان، هذا من التحرن على لادر ؼٌر علٌه المجنً أن مادام آخر

 مستمرة جرٌمة فهً ومنه وتمٌٌده، علٌه المجنً ربط أو والمداخل، المخارج وكل األبواب ؼلك

 ٌرؼب حتى محتجزا ٌعد وال علٌه، المجنً سراح بإطالق وتنتهً ولوعها لحظة من تبدأ

 هذه وترتكب واإلمسان، بالربط المادٌة الموة أو التهدٌد بواسطة المنع وٌتم واالنتمال، بالتحرن

 االحتجاز، لجرٌمة المادي والركن عادٌٌن، أشخاص من أو العامة السلطات أفراد من الجرٌمة

 التحرن فً حرٌته وتمٌٌد باحتجازه علٌه للمجنً التعرض فً ٌتمثل الذي السلون من بداٌة ٌتكون

 والمحرض، والشرٌن األصلً الفاعل من كل المانون وٌعالب مشروعة، ؼٌر بصورة والتجول

 ودون كانت، صورة بؤي المكان مؽادرة من علٌه المجنً على ٌتعذر عملٌة فاالحتجاز ومنه

 لحظة من فتبدأ لصرت أو الزمنٌة طالت المدة وكذا شكله أو المكان نوع باالعتبار األخذ

 تتطلب عمدٌة جرٌمة فاالحتجاز المعنوي الركن أما علٌه، المجنً سراح إطالق إلى االحتجاز

 النتٌجة لتحمٌك اإلرادة اتجاه وكذا السلون الممترؾ بتجرٌم علم من العام الجنائً المصد توفر

منه.
0 

 المإلت أو الدائم اإلٌواء بمجرد آخر شخص لدى موضوع (الطفل) علٌه المجنً ٌكون لد أو

  إلى تسلٌمه عن واالمتناع مبرر، بدون احتجازه فٌتم الزٌارة، أو الضٌافة سبٌل على سواء

االحتجاز. جرٌمة لبٌل من تعد الحالة هذه وفً استالمه فً الحك صاحب
0  
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 من 291 المادة فً الجرٌمة هذه على النص تم الجزائري المشرع مولؾ ٌخص وفٌما 

 األشخاص باحتجاز اكتفى بل األطفال حجز لتجرٌم مطلما اإلشارة ٌتم ولم العموبات، لانون

 الحاالت خارج الحجز ٌتم عندما العمومٌة الموة ورجال العمومٌٌن الموظفٌن طرؾ من الصادر

 لحالة ٌتطرق ولم المختصة، السلطات من أمر بدون به المٌام وكذا المانون، فً علٌها المنصوص

 إلى عشر من السجن هً فٌها العموبة كجناٌة وأوردها طبٌعٌٌن، أشخاص طرؾ من االحتجاز

 فً المإبد السجن إلى ٌصل تشدٌد وظرؾ للحجز، مكانا أعار لمن العموبة ونفس سنة، عشرٌن

 293 المادة الحجز أثناء تعذٌب ولوع حالة فً وأٌضا شهر من ألكثر الحجز استمرار حالة

 ومنه المخففة، باألعذار المتعلمة المانون نفس من 294 المادة نص مراعاة مع العموبات، لانون

 بدون المائم الفردٌة الحرٌات على االعتداء ذلن هو :الجزائري المشرع أورده ما حسب فالحجز

 من علٌه المجنً بمنع تعسفٌة بصورة المانون به أمر عما وخروجا المختصة السلطات من أمر

 المسم فً العموبات لانون 109 إلى 107من  المواد فً علٌه النص تم ما وهذا والتنمل، التحرن

 ممن علٌه المجنً انتزاع هو المول سبك كما االختطاؾ بٌنما الحرٌات، على بالتعدي الخاص

 من معنوي أو كان مادي معٌن ؼرض تحمٌك لصد آخر لمكان بعٌدا ونمله به صلة تربطهم

 .االختطاؾ

 فً لكن الشهر، الحجز مدة تعدت إذا تشدٌد كظرؾ ٌعتبر االحتجاز جرٌمة فً وأٌضا 

  .المجرم المادي السلون إتٌان بمجرد الخطؾ جرٌمة فتموم بذلن، ٌعتد ال االختطاؾ جرٌمة

 الخاص التعدٌل بمجًء االحتجاز جرٌمة عن تمٌٌزها وتم الخطؾ جرٌمة إخراج تم كذلن 

 1 مكرر 293 والمادة األشخاص، بخطؾ المتعلمة مكرر 293 المادة خالل من العموبات بمانون

 جرٌمة على وأبمى االستدراج، أو التهدٌد أو العنؾ استعمال مع األطفال بخطؾ المتعلمة

 المادي، الفعل فً االختالؾ ٌظهر وكذلن المانون، نفس من 291 المادة نص فً االحتجاز

 وإبعاده، المخطوؾ نمل توافر ٌشترط االختطاؾ فً لكن فمط، األخذ فعل االحتجاز فً فٌشترط

 األهداؾ االختطاؾ فً لكن فمط، الحرٌة تمٌٌد هً االحتجاز جرٌمة فهدؾ للهدؾ وبالنسبة

 .الخطؾ وراء من تحمٌمه الجانً ٌرٌد ما بحسب ومختلفة متعددة

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاني انفصم

 آنيات مكافحة جريمة اختطاف األطفال في انقانون انجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 : تمهٌد

 الدولة و المجتمع هٌئات تعمل أن ٌنبؽً إنسانٌة حموق له ضعٌؾ بشري مخلوق الطفل 

 .اإلنسان حموق بانتهاكات اتؤثر البشرٌة الجماعات أكثر من فاألطفال حماٌتها على

 اإلنسان لحموق حماٌته خالل من فمط لٌس الطفل حموقب الدولً المجتمع اهتمام كان لذلن 

 المنطلك هذا ومن. لألطفال المانونٌة الحماٌة توفٌر تضمن خاصة ءاتاإجر خالل من ولكن عامة

 سنة الطفل حموق اتفالٌة ثم الطفل لحموق جنٌؾ إعالن بإصدار بدأ لد بالطفل االهتمام نأ نجد

 حموق إلى ٌنظر أصبح حٌث الفئة، بهذه االهتمام تارٌخ فً حاسما منعطفا شكلت والتً 0969

 ترحٌبا اتفالٌة هذه لمٌت ولمد .علٌها التؽاضً ٌمكن ال إنسانٌة حمولا أنها أساس على الطفل

 .ئراالجز ومنها الدول معظم علٌها صادلت حٌث ،اكبٌر

 بفترة السابمة المواثٌك لبل الطفل، و اإلنسان حموق اإلسالمٌة الشرٌعة ألرت ولد هذا 

 منها البد التً الضرورٌات ومن مخالفتها تجوز ال التً الشرعٌة الواجبات من واعتبرتها طوٌلة

 .والنسل المال و العمل و النفس و الدٌن لحفظ

 صرٌحا تهدٌدا تشكل ومتعدد عدٌد ئمالجر عرضة األكثر هم األطفال إن نمول هنا ومن 

 العٌش فً حمهم فً وحتى بل وأخاللهم أنفسهم وفً أجسامهم وسالمة حٌاتهم على سواء لهم

 .ورعاٌتها األسرة وكنؾ الكرٌم

عوامل  وتحدٌد لمفهومها بالتطرق ماهٌتها بٌان خالل من األطفال اختطاؾ لجرٌمة دراستنا وبعد

 هذه مكافحة سبل فً الولوج دور حان ،لخصائص وصور انتشارها بالتطرق وأٌضا ،انتشارها

 لمواجهتها الجزائري المشرع بها جاء التً المانونٌة اآللٌات أهم بٌان خالل من وذلن الجرٌمة،

 لهذه التصدي فً المدرة من لها التً والهٌئات األجهزة أبرز إظهار ثم خطورتها، من والحد

 .اآلتٌة المباحث فً ذلن كل ومكافحتها، الجرٌمة

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة لمكافحة المانونٌة اآللٌات :األول المبحث 

 .اختطاؾ األطفال جرٌمة لمكافحة المعتمدة واألجهزة المإسسات دور :الثانً المبحث

 

 

 

 



  

 األول المبحث

 .األطفال اختطاف جرٌمة لمكافحة المانونٌة اآللٌات

ٌعتمدها  التً العماب وكذا التجرٌم آللٌات التطرق به ٌمصد المانونٌة اآللٌات عن الحدٌث 

 ما سنتناوله وهذا جرٌمة، بكل الخاصة لإلجراءات وكذلن للجرٌمة، مكافحته إطار فً المشرع

 المطلبٌن التالٌٌن : خالل من المبحث هذا فً

 .األطفال اختطاؾ لجرٌمة والعماب التجرٌم فً المانونٌة اآللٌات :األول المطلب

 طفالاألالخاصة بمكافحة جرٌمة خطؾ  ةٌٕاالجراءات الجزائ :ثانًال المطلب

 

 األول المطلب

 .األطفال اختطاف لجرٌمة والعماب التجرٌم فً المانونٌة اآللٌات

األطفال،  اختطاؾ فعل تجرٌم فً الجزائري المشرع اعتمده ما المطلب هذا فً سنعرض 

 .فٌه العماب وكذا

 :ٌلً كما ماوهعٌن فر هذا فً فتناولت

 .األطفال اختطاؾ ظاهرة لمكافحة لانونٌة كآلٌة التجرٌم :األول الفرع

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة لمكافحة لانونٌة كآلٌة العماب :الثانً الفرع

 

 األول الفرع

 .األطفال اختطاف ظاهرة لمكافحة لانونٌة كآلٌة التجرٌم

 أنه هً األطفال اختطاؾ جرٌمة لمكافحة المشرع ٌعتمدها التً المانونٌة اآللٌات أبرز من 

 لانون من 326 المادة نص خالل من التجرٌم تم البداٌة فً بحٌث الخطؾ، فعل بتجرٌم لام

 المادة هذه لكن تحاٌل، أو تهدٌد أو عنؾ بؽٌر الخطؾ ٌكون عندما وذلن الذكر، السالفة العموبات

 أفعال كل تشمل ولم انتشارها، ومدى الجرٌمة مستوى من تخفض ولم التجرٌم من الؽاٌة تحمك لم

 أكثر وأصبحت وطرلها أسالٌبها وتعددت األخٌرة اآلونة فً خاصة زادت بل االختطاؾ،

 أطفالهم على األشخاص نفوس فً الخوؾ زرع ما والمجتمع، األفراد الستمرار وتهدٌدا خطورة

 لانون فً جدٌدة مادة باستحداث الجزائري بالمشرع دفع ما الجرٌمة، هذه فً ضحٌة ولوعهم من

 طرٌك عن ٌكون عندما الخطؾ فعل بتجرٌم جاءت التً ،1 مكرر 293 المادة وهً العموبات



  

 حالة فً وكذا بالحٌلة، أو بالموة كانت مهما أخرى وسٌلة أي أو االستدراج أو التهدٌد أو العنؾ

 أو الجنسً العنؾ أو والتعذٌب االستدراج أو التهدٌد أو العنؾ طرٌك عن الخطؾ فعل مصاحبة

 الجزائري المشرع أن نستنتج ومنه الضحٌة، الطفل وفاة الخطؾ فعل على ترتب أو فدٌة تسدٌد

 أنها أساس على وكٌفها حٌلة، أو لوة بدون البسٌطة صورته فً ٌكون عندما الخطؾ فعل جرم

 كانت وأنها خاصة المجتمع استمرار تهدد وأصبحت الجرٌمة هذه استفحلت عندما ولكن جنحة،

 على وكٌفت ذلن، كل التجرٌم فً شملت مادة المشرع استحدث وحشٌة وبطرق والحٌلة بالموة تتم

 .انتشارها من والحد التجرٌم من الؽاٌة تحمٌك لصد جناٌة أنها

 

 الثانً الفرع

 .األطفال اختطاف جرٌمة لمكافحة لانونٌة كآلٌة العماب

آلٌة  هً الدراسة محل الجرٌمة لمكافحة المانونٌة اآللٌات ضمن الجزائري المشرع اعتمد 

 أو تحاٌل تهدٌد أو عنؾ بدون طفل خطؾ بجنحة المٌام عموبة حدد الجزائري فالمشرع العماب،

 عموبة مناسبة وهً دج، 2000 إلى 500 من وؼرامة سنوات، خمس إلى سنة من الحبس هً

 من الطفل برضا الخطؾ بفعل لام الجانً أن وكون جنحة، فهً وخطورتها الجرٌمة لحجم

 وهذه العموبة سنه، لصؽر علٌه المجنً برضا االعتداد لعدم خطؾ اعتباره وتم علٌه، المجنً

 .والخاص العام الردع وتحمك منها الؽرض وتإدي مناسبة

وسٌلة  أي أو االستدراج أو التهدٌد أو العنؾ طرٌك عن الخطؾ فعل عموبة ٌخص وفٌما 

 وهذه العموبة المإبد، السجن هً فٌها والعموبة الجناٌة، إلى الجنحة من التكٌٌؾ فٌنتمل أخرى،

 للحد الردع العام وكذا الجانً، به لام الذي الفعل لخطورة الخاص الردع لتحمٌك مناسبة جاءت

 وتهدد منها المجتمع ٌعانً ظاهرة تصبح أن على ومشارفتها واستفحالها الجرٌمة هذه تفشً من

 المخطوؾ ٌتعرض الطفل عندما اإلعدام وهً درجاتها ألصى فً العموبة وتصبح استمراره،

 أو فدٌة على االبتزاز للحصول الدافع كان إذا أو طبٌعته، كانت مهما الجنسً للعنؾ أو للتعذٌب

 خطورة على تدل كلها األفعال وهذه المخطوؾ، الطفل وفاة ترتب

وأشدها،  العموبات ألسى سن طرٌك عن مكافحته من البد منحرؾ سلون وعلى إجرامٌة 

 .الدراسة محل الجرٌمة مكافحة فً والنجاح العموبة، من الؽاٌة لتحمٌك األنجع الوسٌلة وهً



  

 جرٌمة تسببه الذي االجتماعً الضرر جسامة مع تالءم بحٌث العموبات اختار فالمشرع 

 األجهزة بواسطة تنفٌذها من البد علٌها المنصوص للعموبات الفعال والتطبٌك األطفال، اختطاؾ

 أو علٌها اإلبماء بٌن صراعا تشهد اإلعدام فعموبة الممابل فً ولكن العموبات، تنفٌذ فً المختصة

 حد إلى 1993 سنة التنفٌذ تجمٌد خالل من الصراع بهذا تؤثر الجزائري والمشرع تماما، إلؽائها

 الجزائٌة المضاٌا من الكثٌر فً بها والنطك العموبات لانون فً علٌها النص من بالرؼم الساعة،

 أن رإٌة من البد ولكن اإلعدام، لعموبة اإللؽاء خٌار سبل من سبٌل وهذا الحكم، لضاة طرؾ من

 ٌحدها ال إجرامٌة خطورة عن تنم األطفال اختطاؾ جرٌمة

 .اإلعدام عموبة سوى

 الثانً المطلب

 طفالاألالخاصة بمكافحة جرٌمة خطف  ةٌالجراءات الجزائا

 .المتصلة بها اشتران التجرٌم لجرٌمة خطف األطفال والجرائم لفرع األول: مبدأا

أخرى مستملة  جرائم  وطبٌعتهاتها ترتبط جرٌمة خطؾ األطفال بجرائم أخرى تمثل فً حد ذا

الفاعل أو الجانً من ارتكاب هذه  عن جرٌمة االختطاؾ، وهذه الجرائم لد تكون هً هدؾ

تحت عنوان  090. وبالرجوع إلى نص المادة ةالحم لد تكون مصاحبة أونها الجرٌمة، كما أ

ٌات   01-02الفردٌة، وحرمة المنازل والخطؾ بموجب المانون رلم  االعتداء على الحر 

(  02والتً تنص "ٌعالب بالسجن المإلت من عشر )  0202سنة  فبراٌر 22المإرخ فً 

أمر  دونب ( سنة كل من اختطؾ أو لبض أو حبس أو حجز شخص 02عشرٌن )  إلى سنوات

من السلطات المختصة وخارج الحاالت التً ٌجٌز أو ٌؤمر ..." 
0 

م 090إلى نص المادة  وبالرجوع بوجه عام  االختطاؾ ق ع، نالحظ أن المشرع الجزائري جر 

مصطلحات الخطؾ والحجز  واستعمل على جمٌع األشخاص دون النظر إلى السن أو الجنس

تختلؾ فً المفهوم والؽاٌة نها للحرٌة بالرؼم من أ والحبس أو المبض وهً كلها ألفاظ سالبة

 علٌه ومنعه من التجول والتنمللمجنً للحرٌة وتمٌٌد وشل حركة ا والتجرٌم. فالحجز هو سلب

 

 

______________ 

 .0202فبراٌر  22المإرخ فً  02-20من المانون رلم  090المادة 1- 



  

لفترة زمنٌة معٌنة داخل المدٌنة الواحدة  .
0
 سواء كان هذا االحتجاز فً مكان خاص مهٌؤ لهذا 

. بحرٌة صار ؼٌر لادر على المؽادرة واالنتماللمجنً علٌه الؽرض أو فً أي مكان مادام ا

اللفظٌن  بٌن فالحجز هو الحبس وهما لفظان متماربان فً المعنى ومن بعض الفمهاء مٌز

إذا وضعت فً محل ؼٌر  فٌسمى الفعل حبسا إذا اعتملت الضحٌة فً سجن وٌسمٌه حجزا

 7 .حكومً أي أماكن خاص

وهذا شًء  االختطاؾ تعتبر جرٌمة احتجاز األشخاص أكثر الجرائم ارتباطا بجرٌمة وبالتالً

احتجاز ٌكون بالضرورة لد لام ب منطمً، ألن الجانً خالل ارتكابه لجرٌمة االختطاؾ

 .المخطوؾ ومنع حركته وإعالة حرٌته
3 

وهذا  آخر، أن فعل الخطؾ هو أخذ وتحوٌل وانتزاع المخطوؾ من بٌئته ونمله لمكان وبما

النتٌجة فً جرائم  الفعل ٌتضمن تلمائٌا احتجازا للشخص، وهً تعد صورة من صور

.االختطاؾ 
4 

أن جرائم خطؾ  ٌجد لانون العموباتفالمارئ للنصوص التشرٌعٌة الجزائٌة الواردة فً  وعلٌه

م خطؾ الطفل فً المادة  األطفال تعتبر بداٌة لحلمات جرائم أخرى بحٌث تجد المشرع جر 

"ٌعالب بالسجن  0202فبراٌر  22المإرخ فً  01-02بموجب المانون رلم  0مكرر  092

ك ( سنة، عن طرٌ 06خطؾ لاصر لم ٌكمل ثمانً عشر )  أوٌحاول المإبد كل من ٌخطؾ

 .أوالتهدٌد أو االستدراج أو ؼٌرها من الوسائل" العنؾ
5
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ٌبلػ الثامنة ٌتعلك بحماٌة الطفل "الطفل كل شخص لم  0200ٌولٌو  00المإرخ فً  00-00المادة الثانٌة من لانون رلم  -0
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 :: جرائم المتاجرة بالبشرأوال

والحصول على  مادٌة إلى أسباب جرائم خطؾ األطفال التً نجد معظمها أسباب وبالرجوع

الجناة إلى بٌعه. مما  بها الضحٌة( ٌتجه) مكاسب ذو طبٌعة مادٌة فنجد عادة الطفل المخطوؾ

بالطفل فً المسم الخامس مكرر تحت عنوان  المتاجرة استوجب على المشرع الجزائري تجرٌم

بحٌث جاء  0229فبراٌر سنة  00المإرخ فً   01-29لانون رلم  االتجار باألشخاص بموجب

 ألشخاص تجنٌد أو نمل أو تنمٌل أوعلى أنه "ٌعد اتجارا باعلى أنه "  2مكرر  222فً المادة 

أشكال  من الموة أو باستعمالها أو ؼٌر ذلناستمبال شخص أو أكثر بواسطة التهدٌد ب أو إٌواء

وسٌلة من وسائل  االختطاؾ اإلكراه أو االختطاؾ..." وبالتالً اعتبر المشرع فً هذه المادة أن

م المتاجرة المسهل الرتكابه استضعاؾ  باألشخاص التجار وهذا بوجه عام. ثم بعد ذلن جر 

م ضم المشرع الضحٌة الناتجة عن سنها، مما ٌدل أن نٌا المتاجرة بالطفل إلى ؼاٌة التجرٌم جر 

  01-02المصور الوارد فً المادة السابمة، بصدور لانون رلم  الصرٌح الذي هو استدران

 تحت عنوان ترن األطفال العاجزٌن فً المسم الثانً 0202 فبراٌر  22المإرخ فً 

 .للخطر وتعرٌضهم
0
 : ماٌلى ن الحاالت التً تعرض الطفل للخطرتعتبر من بٌو 

 عائلً، سند دون وبمائه لوالدٌه الطفل فمدان-

 التعلٌم، فً بحمه المساس التشرد، أو لإلهمال الطفل تعرٌض-

 .للتسول تعرٌضه أو بالطفل التسول-

 على تإثر أن نها ،شؤ من التً تصرفاته فً التحكم عن الطفل برعاٌة ٌموم من أو األبوٌن عجز-

 .التربوٌة أو النفسٌة أو البدنٌة. سالمته

 وفً اإلباحٌة المواد فً السٌما استؽالله خالل من أشكاله، بمختلؾ للطفل الجنسً االستؽالل -

 .جنسٌة عروض فً وإشراكه البؽاء

 ٌكون أو دراسته متابعة من ٌحرمه بعمل تكلٌفه أو بتشؽٌله السٌما للطفل، االلتصادي االستؽالل -

 .المعنوٌة أو/و البدنٌة بسالمته أو بصحته ضارا

 .االستمرار وعدم االضطراب حاالت من وؼٌرها مسلحة نزاعات ضحٌة الطفل ولوع -

 

______________ 

 "  الطفل بحماٌة ٌتعلك 2015 ٌولٌو 15 فً المإرخ  12-15  رلم لانون من الثانٌة المادة -0



  

( 00( سنوات إلى خمسة عشر )20"ٌعالب بالحبس من خمس ) 209وبٌع األطفال فً المادة 

د.ج "كل من باع أو اشترى طفال دون سن  0022,222إلى  022,222سنة وبؽرامة من 

الثامنة عشر، ألي ؼرض من األؼراض وبؤي شكل من األشكال" 
0

. هذا من جهة. وبالتالً 

ٌة المشرعٌن اآلخرٌن وكذا هذا االستحداث جراء التزامات فإن المشرع الجزائري حذا حذو بم

الدولة الجزائرٌة الدولٌة، وكذا تفشً ظاهرة اختطاؾ األطفال واستعبادهم للمتاجرة فٌهم 

وتحوٌلهم لسلعة بدون وجه حك، بالرؼم من أن المادة جاءت مفتوحة من حٌث الباعث على 

ألؼراض ..." أما بالنسبة للوسٌلة فتركها البٌع والشراء وذلن بعبارة "... ألي ؼرض من ا

دون لٌد بحٌث لال "...بؤي شكل من األشكال..." والسبب فً اتجاه الجناة إلى خطؾ األطفال 

من أجل المتاجرة والبٌع هو لما ٌجنٌه هذا النوع من أموال طائلة وسرعة الربح وكذلن 

استضعاؾ  الضحٌة فً حد ذاته .
0 

 باألعضاء البشرٌة: جرائم المتاجرة ثانٌا

تصرٌحات  من جرائم خطؾ األطفال بجرائم المتاجرة باألعضاء البشرٌة بالرؼم تتصل

المخطوفٌن وٌمصد  لألطفال الجهات األمنٌة باستبعاد المتاجرة باألعضاء البشرٌة بالنسبة

ار فً األعضاء هو من لبٌل االتج االتجار بتجارة األعضاء البشرٌة أعمال البٌع والشراء، وأن

على الطفل ككل فً حرٌته واستؽالله فً شتى  فً األشخاص، ففً األول ٌمع المحل

جسد الطفل والتعدي علٌه ونزع أعضائه  لحرمة بٌنما الثانً هو انتهان ت،مجاالال
2
. ومن  

التداخل الحاصل بٌن العلم وااللتصاد، بمعنى التمدم العلمً فً  هو أبرز أسباب جرٌمة االتجار

 ساهم فً نمو عملٌات االتجار والتً لٌس الهدؾ األساسً منها الصحة لجراحةوا مجال الطب

فتصبح مصدرا  الحفاظ على حٌاة األفراد المحتاجٌن لها، ولكن الهدؾ هو تحمٌك الربح فمط، أو

للدخل بالنسبة للبائع، مربحا بالنسبة للوسٌط 
2 

______________ 
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م الفمرة األولى بموجب  02مكرر  222المشرع المتاجرة فً أعضاء الطفل بموجب المادة  جر 

ٌعالب على الجرائم المنصوص علٌها فً " 0229فبراٌر  00المإرخ فً   01-29المانون رلم 

( سنوات إلى خمسة  20بالحبس من خمس )  19 مكرر 222و  06مكرر  222المادتٌن 

دج إذا ارتكبت الجرٌمة مع توافر  0022,222إلى  500,000 ( سنة وبؽرامة من 00عشر) 

 إذا كانت الضحٌة لاصرا أو شخصا مصابا بإعالة ذهنٌة" وبالرجوع - اآلتٌة أحد الظروؾ

كان  أو فالجرٌمة تمع عند انتزاع عضو من طفل على لٌد الحٌاة 07مكرر  222 للمادة

اختطاؾ طفل  ٌتم الشخص مٌتا دون مراعاة التشرٌع الساري المفعول. وهنا مباشرة عندما

فجاء فٌها  06مكرر  222 المادة والمٌام بانتزاع عضو من أعضائه سواء كان حٌا أو مٌتا.. أما

من جسم طفل بممابل مبلػ مالً أو منفعة  مواد كل من ٌموم بانتزاع أنسجة أو خالٌا أو بجمع

مكرر  222الطفل كون رضاه ال ٌؤخذ به وكذلن المادة  بالموافمة رى مهما كانت. وال ٌعتدأخ

 فً حك كل من ٌموم بانتزاع نسٌج أو خالٌا أو مواد من جسم طفل على تموم فالجرٌمة 09

 .لٌد الحٌاة أو مٌت" .
0 

 :: جرائم اإلٌذاء الجسديثالثا

ؼرابة فً  ال تجد ارتباط جرٌمة خطؾ األطفال بجرائم اإلٌذاء الجسدي بحٌث وكذلن

إٌذاء واعتداء أو تعذٌب  ٌتلوها ارتباطهما، وسبب ذلن أن جل حاالت االختطاؾ ٌصاحبها أو
7
 

وارتباط جرٌمة اإلٌذاء الجسدي بجرٌمة  تزامن ٌعتبر 092، مما جعل المشرع فً نص المادة 

وبة الخطؾ ظرفا مشددا للعم
3
مكرر "كل من ٌخطؾ أو ٌحاول أن ٌخطؾ  092المادة  وكذلن 

 (02طرٌك العنؾ أو التهدٌد أو االستدراج، ٌعالب بالسجن المإلت من عشر ) شخص، عن

 .دج 012221222إلى  012221222( سنة وبؽرامة من 02عشرٌن ) إلى

 

______________ 
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 :: الجرائم الجنسٌةرابعا

وكافة  الجنسٌة أن أكثر الجرائم المتصلة والالحمة لجرائم خطؾ األطفال هً الجرائم كما

بالنسبة لألطفال  األخٌرة أشكال االعتداء الجنسً وهذا من خالل ما الحظناه فً اآلونة

ٌرجعون وهم على لٌد الحٌاة  الذٌن المخطوفٌن سواء كانوا ذكورا أم إناثا خاصة لألطفال

الطب الشرعً تعرضهم لالعتداء الجنسً  أثبت بشهادات حٌة منهم. والفئة األخرى الذي

الفمرة الثانٌة  0مكرر  092الجزائري فً المادة  المشرع توفٌن وهذا ما ألرهلألطفال الم

من هذا  082المنصوص علٌها فً الفمرة األولى من المادة  العموبة "...وتطبك على الفاعل

 الخطؾ الماصر المخطوؾ إلى تعذٌب أو عنؾ جنسً أو إذا كان الدافع إلى تعرض المانون إذا

هو تسدٌد فدٌة أو إذا ترتب علٌه وفاة الضحٌة" 
0
أخرى ترتبط أٌضا  جهة هذا من جهة ومن 

فرٌك بحث ممره بها  نتائج أبحاث لام جرٌمة خطؾ األطفال باالتجار الجنسً بحٌث أوضحت

فتاة  0270222أن هنان حوالً  0228بؤمرٌكا سنة  جامعة "جون هوبكنز" لوالٌة مارٌالند

ما ٌعرؾ بالتجارة الجنسٌة، وهذا دون الحدٌث عن اإلحصائٌات التً  تحت لاصر ٌتم بٌعهن 

بحٌث  الجوانب، ذكور، فهذا الرلم مخٌؾ وٌستدعً الدراسة واإلحاطة به من كل األطفال فٌها

باالنتهان الجنسً لألطفال وانتشارها  ظهر ما ٌسمى بمنتجً دعارة األطفال وتشكٌل ما ٌعرؾ

 .بصورة فضٌعة
7 

ٌعطٌها الشخص أو  مادٌة شاط الجنسً التجاري هو لٌام أي نشاط جنسً ممابل لٌمةبالن وٌمصد

من أجل المال وممابله، أما فٌما ٌخص  الجنسً ٌستلمها، وٌعرؾ البؽاء على أنه ٌبٌع االتصال

طفل لؽرض أنشطة جنسٌة لماء مكافؤة أو شكل آخر  استخدام باستؽالل األطفال فً البؽاء فهو

 وبالنسبة الستؽالل األطفال فً المواد اإلباحٌة فٌعنى به هو تصوٌر أي العوض، من أشكال

أو أي  بؤي وسٌلة كانت ٌمارس ممارسة حمٌمٌة أو بالمحاكاة أنشطة جنسٌة صرٌحة طفل

 .تصوٌر لألعضاء الجنسٌة إلشباع الرؼبة أساسا
3 

 

______________ 
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م -02المانون رلم  من 0 مكرر 222ع من اإلجرام فً المادة المشرع الجزائري هذا النو وجر 

( سنوات 02إلى عشر) (20) وٌعالب بالحبس من خمس  0202فبراٌر  22المإرخ فً   20

كل من صور لاصرا لم ٌكمل ثمانٌة عشر  دج  0 222 222 إلى  022,222وبؽرامة من 

أنشطة جنسٌة بصفة مبٌنة حمٌمٌة أو ؼٌر حمٌمٌة أو  ٌمارس ( سنة بؤي وسٌلة كانت وهو06)

للماصر ألؼراض جنسٌة أساسا، أو لام بإنتاج أو توزٌع أو نشر أو  الجنسٌة صور األعضاء

.ة متعلمة بالمصراد إباحٌأو استٌراد أو تصدٌر أو عرض أو بٌع أو حٌازة مو تروٌج
0 

 

 الثانً: النظام العمابً لجرٌمة خطف األطفال الفرع

بحسب الظروؾ  تختلؾ مبدأ تطبٌك العموبة الممررة لانونا بالنسبة لجرٌمة خطؾ األطفال، إن

أو الحمة بالجرٌمة، لذا سنحاول  معاصرة سواء الموضوعٌة أو الشخصٌة أو تلن التً تكون

بالركن المادي أو المتعلمة بصفة الجانً )شخص  المتعلمة تصنٌؾ تلن الظروؾ سواء تلن

 (عادي أو موظؾ

 :: الظروف المتعلمة بالركن الماديأوال

 .ع ق 090ترفع وتشدد العموبة إلى السجن المإبد فً الحاالت الممررة بموجب المادة  -

 ./ ق.ع2فمرة  090إذا استمر الحبس أو الحجز أكثر من شهر طبما للمادة  -

أو  كاذب ولع الخطؾ عن طرٌك ارتداء بزة رسمٌة أو إشارة نظامٌة أو انتحال اسمإذا  -

 .ق.ع 090بموجب أمر مزور المادة 

 .0فمرة  090إذا تم الخطؾ بواسطة إحدى وسائل النمل اآللٌة، المادة  - .

 . 0 فمرة 090علٌه بالمتل المادة  تهدٌد المجنً إذا كان الخطؾ عن طرٌك -

 .ق ع 092بتهذٌب بدنً على الشخص المخطوؾ، المادة  إذا كان الخطؾ -

 0مكرر فمرة  092إذا تعرض الشخص المخطوؾ إلى اعتداء جنسً، المادة  - .

 092 المادة إذا كان الباعث أو الدافع إلى الخطؾ هو تسدٌد فدٌة أو تنفٌذ شرط أو أمر، -

 .مكرر

______________ 
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 :عموبة السجن المإبد المرتبطة بخطؾ األطفال تكون أما

الفمرة األولى(  0مكرر  092الخطؾ عن طرٌك العنؾ أو التهدٌد )المادة  - .
0 

الفمرة  0 مكرر 092الخطؾ عن طرٌك االستدراج أو الحٌلة أو كل الوسائل األخرى )المادة  -

 (.األولى

 :العموبة إلى اإلعدام فً الحاالت اآلتٌة وتشدد

والتً  الثالثة مكرر الفمرة 092فً حالة وفاة الشخص المخطوؾ وهذا تطبٌما لنص المادة  -

 .ق ع 082تحٌلنا إلى تطبٌك نص المادة 

 :اآلتٌة عن عموبات اإلعدام المتعلمة بجرائم خطؾ األطفال فتكون فً الحاالت أما

 (.الفمرة الثانٌة 0مكرر 092المخطوؾ إلى تعذٌب أو عنؾ جنسً )المادة إذا تعرض الطفل  -

إذا كان الدافع إلى الخطؾ هو تسدٌد فدٌة  - 
02
 (.0فمرة  0مكرر  092)المادة  

 (.0فمرة  0مكرر  092إذا ترتب عن جرٌمة الخطؾ وفاة الطفل المخطوؾ )المادة  -

 :الحاالت بة السجن المإلت فًوهً عمو 090العموبات الواردة فً نص المادة  أما

الحبس أو  أو سنة إذا تم الخطؾ (02)سنوات إلى عشرٌن (02)السجن المإلت من عشر  -

ٌجٌز أو ٌؤمر فٌها  التً المبض أو الحجز بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحاالت

 .المانون بالمبض على األفراد

  .االستدراجخطؾ األشخاص عن طرٌك العنؾ أو التهدٌد أو  -

خطؾ  جرٌمة إذا رجعنا إلى العموبات الممررة بالنسبة للجرائم المتصلة والمشتركة مع أما

الطفل واالعتداء  بؤعضاء األطفال السٌما بٌع األطفال والمتاجرة فٌهم وكذلن جرٌمة المتاجرة

لبعض هذه الجرائم ظروؾ تشدٌد  جعل الجنسً واالؼتصاب وجرائم اإلٌذاء فنجد أن المشرع

أو األفعال المصحوبة بالسلون اإلجرامً  الؽائً لجرائم خطؾ األطفال وهذا العتبارات

وسنحاول  ابه هو الممصود باالشتران العمابً للجرائم المتصلة بمختلؾ وسائله وأشكاله وهذا

 .المشددة العموبات  ذكر بعض

 

 

______________ 
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 : العموبات المشتركة لبعض الجرائم المتصلة بجرٌمة خطف األطفالثانٌا

 :بالنسبة للمتاجرة بؤعضاء الطفل المخطوف -أ

لٌام الخاطؾ  أي جرٌمة االتجار بؤعضاء الطفل عندما ٌتم الحصول على منفعة مالٌة، تموم

 222إلى نص المادة  وبالرجوع جسد الطفل المخطوؾ حً كان أو مٌتبانتزاع األعضاء من 

مكرر 
0
للجرٌمة وفً الحالة العادٌة. فالحالة  المشددة سٌكون التمٌٌز بٌن جرٌمتٌن بالحالة 

فً حك شخص بالػ، أما الحالة المشددة فهً  اإلجرامً العادٌة هً عندما ٌتم المٌام بالسلون

( سنوات إلى خمس  20وتكون العموبة "الحبس من خمس ) طفل( ) عند لٌامنا فً حك لاصر

 ."دج 010221222دج إلى  0221222وبؽرامة من  سنة (00عشر )

هً من عشر  والعموبة جناٌة عندما ٌكون محل الجرٌمة أحد أعضاء الجسمنها وتكٌد على أ

 .دج 012221222دج إلى  1.000.000 ( سنة وبؽرامة من02( سنوات إلى عشرون )02)

للهٌئات  الجنائٌة مع إمكانٌة متابعة الشخص المعنوي بموجب لوانٌن المساءلة إلشارةول

 .مكرر من ق ع 06االعتبارٌة بموجب المادة 

 :بالنسبة لجرائم المتاجرة وبٌع األطفال - ب

م بخصوص  ؼامضة 2مكرر  222المشرع المتاجرة بالبشر فً لسم مستمل جاءت المادة  جر 

( سنة و  00)  عشر ( سنوات إلى خمسة 20الماصر الذي ألر لها عموبة فً خمس ) 

استضعاؾ الضحٌة بسبب سنها، بها ارتكا دج إذا سهل فً 010221222دج إلى  0221222

( سنة وؼرامة من 02( إلى عشرٌن )02عشر ) من  وشدد المشرع وجعلها جناٌة بعموبة

 :ج فً الحاالت التالٌةد  2.000.000 دج إلى 012221222

 .إذا ارتكبت من أكثر من شخص -

 د.دٌته إذا ارتكبت باستعمال سالح أو -

 .المنظمة إذا ارتكبت من طرؾ جماعة إجرامٌة منظمة أو إذا أخذت وصؾ الجرٌمة -

 

 

 

______________ 
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 األطفال ذلن ٌمكن المول أن المشرع تدارن الؽموض بتجرٌمه الصرٌح لبٌع وشراء وبعد

سنة وؼرامة (  ( 15 ( إلى خمس عشر20مكرر وألر عموبة من خمس ) 209بموجب المادة 

  .دج 010221222دج إلى  0221222من 

إذا ارتكبت من  األطفال العموبة لتؤخذ وصؾ جناٌة فً حالة ما ارتكبت جرٌمة بٌع وشدد

للحدود وجعل لها عموبة  العابرة طرؾ جماعة إجرامٌة أو إذا أخذت طابع الجرٌمة المنظمة

 دج. 0 222 222دج إلى  0 222 222من  ( سنة وؼرامة02( إلى عشرٌن )02من عشرة )

 :بالنسبة لجرائم االستغالل الجنسً المرتبط بجرٌمة خطف األطفال - ج

سواء كانت  كانت األطفال تتم عن طرٌك التصوٌر بؤي طرٌمة طرق االستؽالل فً جنس إن

فتشمل الصور  لألطفال بالكامٌرات الرلمٌة أو العادٌة أو بالفٌدٌو أما الصور اإلباحٌة

وتكنولوجٌا االنترنت جعلت إنتاج  الكمبٌوتر االلكترونٌة واألفالم وكذلن الصور المعدلة على

خطورة  وألل وتوزٌع هذه الصور واألفالم أسهل
0
، ولد جرم المشرع وألر عموبة الحبس فً  

( سنوات وبؽرامة من  02( إلى عشر )  20ٌعالب من خمس ) " 0مكرر  222المادة 

( سنة  06دج كل من صور لاصرا لم ٌكمل ثمانٌة عشر )  0 222 222من  إلى 022,222

 أوصور كانت وهو ٌمارس أنشطة جنسٌة بصفة مبٌنة حمٌمٌة أو ؼٌر حمٌمٌة وسٌلة بؤي 

نشر أو تروٌج أو  أو األعضاء الجنسٌة للماصر ألؼراض جنسٌة أساسا، أو لام بإنتاج أو توزٌع

 ."بالمصر متعلمة استٌراد أو تصدٌر أو عرض أو بٌع أو حٌازة مواد إباحٌة

 :الحك لجرٌمة خطف األطفالبالنسبة لجرائم االعتداء الجنسً ال - د

 وبالتالً جعل جنسٌة معظم حاالت االختطاؾ إلى تعرض الضحاٌا إلى اعتداءات تشٌر

ق  222أما بموجب المادة  مشدد المشرع بنصوص الجزائٌة المتعلمة بالخطؾ على أنه ظرؾ

( سنوات لكل من ٌرتكب الفعل 02)إلى عشر ( 20) ع فمد ألر المشرع الجزائري عموبة خمس

 .عشر بؽٌر عنؾ السادسة  على لاصر لم ٌكمل

( إلى  02)  عشرة جناٌة فً حالة استعمال العنؾ وٌمرر عموبة السجن المإلت من وٌجعلها

 .( سنة 02عشرٌن ) 

______________ 
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 :بالنسبة لجرٌمة االؼتصاب المرتبطة بجرٌمة خطؾ األطفال - و

حاالت  من ؼرابة فً ارتباط جرٌمة االؼتصاب بجرٌمة االختطاؾ السٌما أن الكثٌر ال

، ولد  00ال ؼٌر  االؼتصاب االختطاؾ تتم بباعث االؼتصاب أو ٌكون هدفها األساسً هو

المإبد وهذا تطبٌما للمادة  السجن جعل المشرع الجزائري لجرٌمة اؼتصاب الماصر عموبة

 .من لانون العموبات 227

 

بالنسبة لجرٌمة  المخففة الثالث: االستثناءات الواردة على الظروف المخففة واألعذار الفرع

 .خطف األطفال

 :: بالنسبة لظروف التخفٌفأوال

تجد  األطفال إلى النصوص الواردة فً لانون العموبات المتعلمة بجرائم خطؾ بالرجوع

ونجد هذا فً  لانونا المشرع الجزائري ألر عدم استفادة الجناة من ظروؾ التخفٌؾ الممررة

التخفٌؾ المنصوص علٌها فً  ظروؾ "ال ٌستفٌد الجانً من الفمرة الثالثة 0مكرر  092المادة 

من  28مكرر  222باألشخاص بموجب المادة  هذا المانون" وكذلن بالنسبة لجرائم االتجار

"ال ٌستفٌد الشخص المدان الرتكابه أحد  0229فبراٌر 00 المإرخ فً 20-29لانون رلم 

من هذا  02نصوص علٌها فً المادة المسم من ظروؾ التخفٌؾ الم هذا لمجرمة فًاألفعال ا

 "المانون

من لانون  00مكرر  222بالنسبة لجرائم المتاجرة باألعضاء البشرٌة بموجب المادة  وكذلن

باألعضاء البشرٌة وكذلن بالنسبة لجرائم المتاجرة  0229فبراٌر  00المإرخ فً   29-01

"ال  0229فبراٌر  00فً  المإرخ 20-29من لانون  00مكرر  222للطفل بموجب المادة 

فً هذا المسم من ظروؾ التخفٌؾ  رمةالمج ٌستفٌد الشخص المدان الرتكابه أحد األفعال

 ."المانون هذا من 02المنصوص علٌها فً المادة 

الجناة  استفادة إلى النصوص الجزائٌة األخرى، فإن المشرع لم ٌنص على عدم وبالرجوع

بٌع وشراء األطفال،  وجرائم ئم االعتداء الجنسً،بالنسبة لجرائم االستؽالل الجنسً، وجرا

 .الجرائم المذكورة سابما فً وجرائم اإلٌذاء وجرائم االؼتصاب كما نص علٌها

 



  

 : بالنسبة لألعذار المخففةثانٌا

من أمر رلم  092 المشرع أعذار مخففة بالنسبة لجرائم خطؾ األطفال بموجب المادة ألر

المخففة حسب مفهوم  األعذار منبموله "ٌستفٌد الجانً  0970جوان  07المإرخ فً  70،27

 :الحصر جاءت على سبٌل حاالت من هذا المانون وذلن وفك 00المادة 

 .إذا وضع الجانً بصفة فورٌة حدا للحبس أو الحجز أو الخطؾ -

المبض أو  أو تطاؾإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد ألل من عشرة أٌام كاملة من ٌوم االخ -

 .الحبس أو الحجز وهذا لبل اتخاذ أٌة إجراءات

بعد  الممررة الشروط والحاالت بالنسبة للخطؾ الوالع على األشخاص وتكون العموبة وهذه

 :توفر العذر المخفؾ بالتالً

 092فً المادة  سنوات فً الحالة المنصوص علٌها (20)إلى خمس  (20)الحبس من سنتٌن  -

فً المادتٌن  فً الحالتٌن المنصوص علٌهما (20)أشهر إلى سنتٌن  (28)الحبس من ستة  -

 .090و  090

لبل  وهذا إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أٌام كاملة من ٌوم االختطاؾ أما

 :الشروع فً عملٌة التتبع فتكون العموبة على النحو التالً

 ( سنوات فً الحالة المنصوص علٌها فً 02 ( إلى عشر ) 20الحبس من خمس )  -

 092المادة  .

 .سنوات فً جمٌع الحاالت األخرى (20)إلى خمس  (20)الحبس من سنتٌن  -

 :بالنسبة لألعذار المخففة المتعلمة بخطؾ األطفال أما

المنصوص  الحالة سنوات فً (02)إلى عشر  (20)الحالة األولى: السجن المإلت من خمس  -

 .الفمرة األولى 0مكرر  092المادة علٌها فً 

علٌها  المنصوص سنة فً الحاالت (02)إلى عشرٌن  (02)الحالة الثانٌة: السجن من عشرة  -

 .فً الفمرتٌن الثانٌة والثالثة

 

 

 



  

 الثانً المبحث

 .اختطاف األطفال جرٌمة لمكافحة المعتمدة واألجهزة المإسسات دور

 الدراسة، محل الجرٌمة ضد العامة التوعٌة خالل من المكافحة فً المجتمع دور ٌظهر 

منها،  للولاٌة وانتشارها حدتها من والتخفٌؾ الجرٌمة الستئصال كبٌرة جهودا الدولة بحٌث تبذل

 .الجرٌمة بمخاطر لألفراد والمإسسات الهٌئات توعٌة خالل من ذلن وٌتحمك

 :وهما مطلبٌن، المبحث هذا فً سؤتناول وعلٌه

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة مكافحة فً المدنً المجتمع دور :األول المطلب

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة مكافحة فً الحكومٌة والمإسسات الهٌئات دور :الثانً المطلب

 

 األول المطلب

 .األطفال اختطاف جرٌمة مكافحة فً المدنً المجتمع مإسسات دور

 األسرة كونها هً للدولة التابعة وؼٌر الحكومٌة ؼٌر المإسسات من ٌمكنه من أهم أن ارتؤٌنا

 وهذا المجتمع المدنً، علٌها ٌموم التً االجتماعٌة المإسسات وكذا المجتمع، فً األساسٌة الخلٌة

 :اآلتٌة الفروع فً دراستنا محور هو

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة مكافحة فً األسرة دور :األول الفرع

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة مكافحة فً االجتماعٌة والمإسسات الجمعٌات دور :الثانً الفرع

 األول الفرع

 .األطفال اختطاف جرٌمة مكافحة فً األسرة دور

 للفرد، االجتماعٌة التنشئة فً األساسً الدور ولها المجتمع، فً األولى الخلٌة هً األسرة 

 المجتمع، ٌفرضها التً المٌود مختلؾ لبول نحو واتجاهه المجتمع مع تكٌٌفه ومدى ونموه

 المختلفة والظروؾ معه، وعاللتهما الصؽٌر معاملة فً الوالدان ٌستخدمها التً والوسٌلة

 بما فاألسرة الفرد، سلون فً إؼفاله ٌجوز ال تؤثٌر له ٌكون إلٌه وما ذلن كل باألسرة، المحٌطة

 تجعل ما والطمؤنٌنة األمن نفوسهم فً تشٌع ومادي، وعاطفً نفسً استمرار من ألطفالها تمدمه

 على ٌساعدهم مما وامتثاال، تمبال أكثر المانون واحترام واالجتماعٌة األخاللٌة المٌم ؼرس عملٌة

 فهم لإلرشاد تمبال أكثر لألطفال كان ولما حٌاتهم، تعترض التً والصعاب الموالؾ مواجهة



  

 ال حتى أطفالها وإرشاد بتوجٌه تموم أن األسرة على فٌجب توجٌهه، ٌمكن الذي اللٌن كالعود

 جرٌمة بٌنها ومن بالجرٌمة المٌام عن إلبعادهم تنشئتهم جهة فمن الجرٌمة، وهاد فً ٌمعوا

ضحاٌا فٌها . الولوع من وحماٌتهم توعٌتهم أخرى جهة ومن األطفال، اختطاؾ
0

 

 ؼٌر أو مباشر بطرٌك هاما دورا تلعب المهن بعض أن األبحاث أكدت فمد ولإلشارة 

 ضحاٌا ٌمعون ما كثٌرا األثرٌاء والتجار البنون ورجال فالصٌارفة المجرم، مباشر لجلب

 فً المرمولة الشخصٌات أبناء له ٌتعرض وما أكبادهم، فلذات خطؾ طرٌك لالبتزاز عن

 سٌاسٌة عدٌدة ألسباب ؼٌرهم، من أكبر بصورة بالخطؾ حرٌاتهم على من اعتداءات المجتمع

 واتخاذ والحذر الحٌطة زٌادة ٌجب للجرٌمة ضحٌة الولوع من للولاٌة ومنه ومالٌة، واجتماعٌة

 على واالعتداءات الخطؾ خطر من تمً والتً المناسبة المشددة والحراسة إجراءات األمن

معٌنة. أهداؾ الحرٌة لتحمٌك
0

 

 ولوع فرص لزٌادة بؤخرى أو بدرجة تسهم التً العوامل من العدٌد إلى التوصل وتم 

الناحٌة  من الطفل شخصٌة فً الكاملة العوامل من فهنان للجرٌمة، ضحٌة ؼٌرهم األطفال دون

ألن  استعدادا أكثر تجعله أو نفسه، عن الدفاع على لادر ؼٌر تجعله والتً والنفسٌة البٌولوجٌة

 األفراد، التً ببعض المحٌطة البٌئٌة والظروؾ االجتماعٌة العوامل وهنان علٌه، مجنٌا ٌصبح

 ٌمصد بالظروؾ الجرٌمة، حماة فً األطفال بعض ولوع فً اإلجرامٌة الفرصة تهٌئة فً تسهم

 ضحٌة فً ولوعه بؤخرى أو بدرجة تإثر والتً بالطفل، المتصلة الصفات مجموعة الفردٌة

 التً الهامة كؤحد العوامل الدراسة موضوع للجرٌمة محل ٌعتبر الذي السن وظرؾ للجرٌمة،

 من ٌعترٌه ما فالطفل بحكم ؼٌرهم، من للجرٌمة اٌاضح لٌكونوا األشخاص بعض من تجعل

 علٌه التؤثٌر نضجه وسهولة وعدم خبرته وللة الضعٌؾ، والجسدي النفسً تكوٌنه فً صفات

 لادرا كان إذا علٌه ٌمع دفع ما على لدرته وعدم اعتداءات، من علٌه ٌمع ما لطبٌعة إدراكه وعدم

 والتً اإلجرامٌة من االعتداءات للعدٌد مثالٌا هدفا الصفات هذه منه فتجعل خطورته، ٌدرن أن
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 االعتداء خالل من مٌالده منذ لحظة بالطفل ٌحٌط الخطر أن فً شن ثمة ولٌس ذكرها، سبك

 ومالً، مادي ؼرض لتحمٌك أو الختطافه والكاذب، المشروع ؼٌر تبنٌه فً المدنٌة الحالة على

 خبرتهم لملة نظرا أن المراهمٌن كما وال حرج، فحدث بها والمتاجرة الجنسٌة االعتداءات أما

 للولوع فإنهم معرضون المنزل خارج االستماللٌة ووجودهم والنزعة والتهور باالندفاع وتمٌزهم

 الفرصة على تتفوٌ األطفال هإالء على ٌجب منها، ولحماٌتهم العنٌفة خاصة للجرائم ضحاٌا

 عجزه إظهار بعدم للخطر نفسه تعرٌض عدم ٌحاول بؤن وذلن سبٌل، من لذلن أمكن ما الجانً

 ؼٌر من بهم المحٌطٌن وعلى بل ورعاٌتهم، حماٌتهم على ذوٌهم العمل على ٌمع كما وضعفه،

 ببرامج المٌام الدولة لمإسسات ٌمكن كما المجتمع، أفراد بٌن التكافل واإلخاء لمبدأ إعماال ذوٌهم

للجرٌمة. ضحاٌا للولوع هإالء المعرضٌن لمثل توعٌة
0

 

 للولاٌة فٌهم، وؼرسها ألطفالها تعلٌمها لألسرة ٌمكن التً الوسائل من العدٌد فهنالن ومنه 

فالولاٌة  ذاته، الفرد لشخص ٌعود ذاتً هو ما منها ومكافحتها، األطفال اختطاؾ من جرٌمة

 من الجرٌمة العامة للولاٌة بالحسبان تإخذ أن ٌجب التً األمور أهم من تعد بالذات والبدء الذاتٌة

 :أمور عدة فً ذلن وٌتمثل

 الفرد ٌساعد لدى اإلٌمان تموٌة إن حٌث نواهٌه، واجتناب هللا أوامر وإتباع اإلٌمان تموٌة :أوال

 المإدٌة والوسائلالذرائع  بسد وذلن األهواء ضد النفس وتحصٌن الخلك، وحسن االستمامة على

 إلشباعها. الطرق المشروعة وإتباع لإلنسان، األساسٌة بالؽرائز مباشرة ترتبط والتً للجرٌمة

 االنحراؾ السلون تزٌٌن فً الفرد على مباشر تؤثٌر من لهم لما السوء لرناء عن االبتعاد :ثانٌا

 وتحسٌنه.

 خطوة إٌجابٌة ٌعد فذلن باألمن، ٌخل ما كل عن البالغ خالل من األمن أجهزة مع التعاون :ثالثا

 فً المول سواء فً الصدق خالل من الجرٌمة، لمحاربة ناجعة ووسٌلة الجرٌمة، لمحاصرة

 عند تمدٌم الشهادة وكذا إلٌه، السعً ٌجب اجتماعٌا مطلبا ٌعد البالؼات أو بالمعلومات اإلدالء

  تحمٌك المواطنٌن على إدالء وٌساعد معٌن، مولؾ استجالء أو ما أمر لتوضٌح إلٌها الحاجة

 2الموانٌن. وترسٌخ احترام باألنظمة التمٌد ضرورة علٌه، المجنً ومساعدة الجانً وتحدٌد العدالة،
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 الثانً الفرع

 .األطفال اختطاف جرٌمة مكافحة فً االجتماعٌة والمإسسات الجمعٌات دور

مكافحة  فً بارزا دورا تلعب التً الهٌئات من االجتماعٌة المإسسات و الجمعٌات تعتبر 

 وما تشكله اإلنسان، حموق احترام لٌم ؼرس على لمدرتها ذلن وٌرجع األطفال، اختطاؾ جرٌمة

 صفوة المتخصصٌن من أعضاإها أن هً هامة خصائص ولها المانون، بتعالٌم للتمٌد ضوابط من

 من للمكافحة وتمدم أعماال الجماهٌر، فً التؤثٌر على المدرة من ولها المحلً، المجتمع ولٌادات

 بعض إنشاء من المماٌٌس، والؽرض بكل والتصادٌة منخفضة بتكلفة األطفال اختطاؾ جرٌمة

 وحرٌاتهم، بسالمتهم االعتداءات الماسة كل من الطفولة حماٌة هو االجتماعٌة المإسسات

 فً االجتماعٌة به المإسسات تموم الذي الدور وٌعد حدود، بال وٌمدمون باستمتاع وٌعملون

 الدراسة، محل الجرٌمة على السلبٌة المترتبة باآلثار المواطنٌن لدى األمنً الوعً وتنمٌة ترسٌخ

 فٌها، الطارئة التحدٌات كل ومواجهة بكل السبل الجرٌمة مكافحة فً المشاركة على وتحفٌزهم

 المواجهة حس تنمٌة على لادر مستنٌر عام لتهٌئة رأي ٌإدي ما الموضوعٌة من إطار فً وذلن

 األطفال لحماٌة الهادفة والممارسات اإلجراءات بمساندة معظم والمٌام الجرائم، من والمكافحة

 العدٌد خالل من خاصة وٌتحمك حرٌتهم، وسلبهم فً اختطافهم خاصة علٌهم اءاالعتد من والحد

 لثملها الثمافً الطابع وذات الدٌنً، الطابع ذات لعرضه المإسسات اخترنا المإسسات من

الفعال. ودورها
1

 

 .األطفال اختطاف جرٌمة مكافحة فً الدٌنٌة المإسسات دور :أوال

وأنفسهم،  وأعراضهم حرٌاتهم فً األطفال حماٌة موضوع ٌعالج وهو اإلسالم أن الشن 

تهتم  الوضعٌة الموانٌن أن فً الفرق وٌظهر الوضعٌة، الموانٌن اهتمام فالت ٌستحمه ما أعطاه

بالتربٌة  تهتم فهً ذلن من ألبعد تذهب اإلسالمٌة الشرٌعة بٌنما والعماب، بالتجرٌم فمط

 بٌنها ومن الجرٌمة لمكافحة ملحة الحاجة كانت هنا ومن والعالج، الولاٌة وكذا واإلصالح،
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 المٌم والمبادئ ؼرس فً بعلمهم الموثوق العلماء لٌام خالل من ٌكون األطفال، اختطاؾ جرٌمة

 التوعٌة برسالته فً المسجد لٌام وكذا الجرائم، هذه أنواع مثل مواجهة على والمادرة الصحٌحة

وأمنه. استمراره فً المجتمع على الجرٌمة هذه لخطورة واإلرشاد
0

 

 .األطفال اختطاف جرٌمة مكافحة فً الثمافٌة المإسسات دور :ثانٌا

من  الدراسة، محل الجرٌمة وباألخص الجرٌمة مكافحة فً الثمافٌة المإسسات دور ٌتمثل 

دهالٌز  من المستطاع لدر وإبعادهم فراؼهم، أولات وشؽل الشباب طالات استٌعاب خالل

 مٌوال نحو وأكثرها المجتمع، فً الحاصلة بالمتؽٌرات تؤثرا األكثر الفئة وأنهم خاصة الجرٌمة،

 مكافحة جرٌمة مجال فً الثمافٌة المإسسات على ضرورٌا كان هنا ومن والشهوات، الؽرائز

 وتنمٌة لدراتهم، حاجٌاتهم وإشباع الجرٌمة، هذه لخطورة بالتوعٌة تموم أن األطفال، اختطاؾ

 الجرٌمة، ٌحضرها هذه لدراسة وملتمٌات ندوات عمد خالل من ،مشاكلهم حل فً والمساهمة

 من فً جو والمنالشة للحوار المجال وفتح والتخصصات، المجاالت كل من الفئات مختلؾ

 الحلول ومحالة إٌجاد الجرٌمة بهذه المٌام نحو والدوافع األسباب لمعرفة واالستنارة، الموضوعٌة

 الجهود كل من تضافر ذلن لنجاح والبد الممكنة، والوسائل الطرق بشتى ومكافحتها للحد منها

الجماعٌة. والمشاركة
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .02 ،ص السابك، المرجع :سلٌمان مصطفى إبراهٌم أحمد -0

 .00-00نفس المرجع ، ص ،ص ، -0



  

 الثانً المطلب

 .األطفال اختطاف جرٌمة مكافحة فً الحكومٌة والمإسسات الهٌئات دور

وباألخص  الجرٌمة مكافحة فً مهم دور للدولة التابعة والهٌئات الحكومٌة للمإسسات إن 

واإلعالم  الشرطة جهاز وكذا المدرسة، اخترنا المإسسات هذه وأهم الدراسة، محل الجرٌمة

 .التالٌة الفروع فً للدراسة

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة مكافحة فً المدرسة دور :األول الفرع

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة لمكافحة كجهاز الشرطة :الثانً الفرع

 .األطفال اختطاؾ جرٌمة لمكافحة كجهاز اإلعالم :الثالث الفرع

 

 :األول الفرع

 .األطفال اختطاف جرٌمة مكافحة فً المدرسة دور

 باعتبار األطفال، اختطاؾ جرٌمة خطر ضد التوعٌة مجال فً األوفر الحظ للمدرسة إن 

 ولٌما علمٌة مبادئ فٌه وٌتلمى ولته، من طوٌلة فترة الطفل فٌه ٌمضً الذي المكان المدرسة أن

 الطفل ٌكون لكً تعد فهً نفسه، وتهذٌب سلوكه توجٌه فً لوي أثر لها ٌكون ما كثٌرا أخاللٌة

 المجتمع فً للطفل احتكان أول الوالع فً تشكل والمدرسة المانون، وٌحترم صالحا مواطنا

 اختطاؾ جرٌمة بٌنها من الجرائم لخطورة توعٌهم ما األبوٌة، والتوعٌة الرعاٌة إطار خارج

.األطفال
0 

 وعندما المتطورة، الثمافة ونمل التربٌة بوظٌفة تموم التً الرسمٌة االجتماعٌة المإسسة كما أنها

 األسرة، فً االجتماعٌة التنشئة من به بؤس ال شوطا لطع لد ٌكون المدرسة فً تعلٌمه الطفل ٌبدأ

 اراأدو وٌتعلم منظم، شكل فً االجتماعٌة المعاٌٌر من بالكثٌر مزودا المدرسة ٌدخل فهو

 وحاجات حاجاته بٌن والتوفٌك انفعاالته وأسالٌب ووجباته بحموله ٌلمن حٌن جدٌدة اجتماعٌة
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 كمٌادات مدرسٌن مع ٌتعامل المدرسة وفً السلون، فً واالنضباط التعاون ٌتعلم كما اآلخرٌن، 

 الثانٌة البٌئة أنها حٌث النواحً، كافة من شخصٌته وتنمو وثمافة علما فٌزداد مثالٌة ونماذج جدٌدة

 والمعرفة، العلم من وألوان التربٌة صنوؾ فٌها ٌتلمى حٌاته من اكبٌر ءاجز ٌمضً وفٌها للطفل،

 بالمجتمع وعاللته وسلوكه اتجاهاته وتمرٌر الفرد شخصٌة تكوٌن فً جوهري عامل فهً

.األكبر
0 

 لدٌه وٌولدان للطالب العام أفك ٌوسعان فهما "والتعلٌم العلم" المدرسة أهداؾ ممدمة فً ٌمؾ و

 تاالمهار اكتساب إلى باإلضافة االجتماعٌة، تاضرور مع تنسجم حمٌمٌة ثمافة امتالن على لدرة

 لدٌه ٌرصوت المعرفة ؾااؼتر نحو اكبٌر طموحا الطالب نفس فً وتزرع الخاصة، تاوالمدر

.بها والتثمٌؾ المعرفة إلى الطرٌك
0

 

 

 الثانً الفرع

 .األطفال اختطاف جرٌمة لمكافحة كجهاز الشرطة

 الوالعة بالجرائم الخاصة التشرٌعات تمرره ما كل أن بها، اإللرار من البد حمٌمة ثمة 

خاصة  المضائٌة، الضبطٌة رجال على كبٌر حد إلى ٌعتمد الجرائم من وحماٌتهم لولاٌة األحداث

الجرائم  بعض لتنفٌذ األطفال تدرٌب منها الؽرض ٌكون االختطاؾ جرائم من العدٌد وأن

لصد  األطفال اختطاؾ حالة فً وكذا ذكره، سبك كما مالٌة أرباح تحمٌك لصد كالتسول

 كفرٌسة سهلة ٌمدمونهم الذٌن الموادٌن خالل من وتعذٌبهم، الجنسٌة الرؼبات إلشباع استخدامهم

 عبء اإلسراع المضائٌة الضبطٌة رجال على وٌمع مالً، ثمن لماء الجنسٌة المتعة ٌطلب لمن

 لمتابعة المعنٌة واألجهزة السلطات مع والتعاون المجرمٌن، هإالء األطفال وضبط هإالء لحماٌة

االعتداءات. هذه لمثل تعرضوا الذٌن وكذا األطفال المجرمٌن
2 

تعد  لم ومهمتها الجرٌمة، بمكافحة المعنٌة األجهزة بٌن الصدارة مكان تحتل فالشرطة ومنه

 بالنواحً الولائٌة، ٌتعلك عملها معظم نجد بل فحسب، ولوعها بعد الجرٌمة تعمب على ممصورة

  للمواطنٌن، واألمان األمن ٌحمك فهذا الشرطً والتواجد الرلابة تعزٌز طرٌك عن ذلن وٌتحمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79، ص 1999 الحدٌث، الجامعً المكتب اإلسكندرٌة، ،1 ط ،اإلنسانً السلون شفٌك، دمحم -0

 .3 ص ، 1971 للطبع، الزمان دار بؽداد، ،1 طالشباب، رعاٌة مٌادٌن السهروروي، الدٌن نجم -0

 .20، 20، 00ص ،ص ، المرجع السابك، ص،  الجرٌمة، ضحاٌا وحموق الجنائٌة العدالة أجهزة :الفمً اللطٌؾ عبد أحمد -2



  

 الشوارع فً دورٌات الشرطة تواجد أن التجربة أثبتت فمد المجرمٌن، نفوس فً الرعب وٌثٌر

 نظرٌة تحمك التً ومن الوسائل الجرٌمة، من الولاٌة فً الفعالة العوامل من تنملها وسرعة

 من هو الذي االستٌماؾ وكذا أجهزة األمن، بها تموم التً التفتٌشٌة الحمالت هً الشرطً التواجد

 التعرؾ فً هاما دورا الجٌد االستٌماؾ واالشتباه ٌلعب بحٌث بها، تتمتع التً الصالحٌات أهم

 بناء ومرالبتهم بالجرٌمة، المٌام فٌهم ممن ٌشتبه وكذا اإلجرامٌة، الخطورة فٌهم تكمن من على

 المشتبه سلون عن الدائم التمصً الضبطٌة المضائٌة وعلى سائؽة، واستدالالت أمارات على

فٌهم.
0 

تطبمها  التً والتدابٌر اإلجراءات فً تتمثل المضائٌة للضبطٌة المضائٌة للوظٌفة وبالنسبة 

 لمسرح الجرٌمة واالنتمال التحري وإجراءات المعلومات جمع ذلن فً بما الجرٌمة ولوع عمب

 على إدانتهم األدلة وإلامة وضبطهم الجناة لمعرفة التوصل بؽٌة والتفتٌش المعاٌنات وإجراء

العدالة. وتحمٌك لمحاكمتهم
0

 

الجنائً  البحث مجال فً المضائٌة الضبطٌة رجل ٌلعبه أن ٌجب الذي الدور ولتوضٌح 

سلطة  وهو اختصاصه صلب فً أصٌل عمل ٌباشره الذي والتدخل ومنعها، الجرٌمة لمكافحة

استخدام  وحسن وبالخبرة والعملً، النظري بالتدرٌب صمله ٌتم أن وٌجب اجتماعً، دفاع

 ٌتم اختٌار أن أهدافها ولتحمٌك العام، النظام حفظ ضرورة تملٌها استثنائٌة حاالت وفً السلطة

فعالٌة. األسالٌب أكثر
2

 

تتحمل  التً األجهزة أهم بٌن من ٌعتبر المضائٌة الشرطة جهاز أن للمول نصل ومنه 

منها  الولاٌة سبل اعتماد خالل من ولوعها لبل األطفال، اختطاؾ جرٌمة مكافحة مسإولٌة

 حل المضاٌا محاولة من علٌها البد ٌصبح ولوعها حالة وفً ولوعها، لعدم ٌجب ما كل وإلامة

 جنسً اعتداءحدوث  فً الوخٌمة الجرٌمة آثار تحمك لبل ممكن ولت أسرع فً المجرم وإٌجاد

 .االختطاؾ أهداؾ من ذلن وؼٌر وفاته أو تعذٌبه أو المخطوؾ الطفل على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالث الفرع

 .األطفال اختطاف جرٌمة لمكافحة كجهاز اإلعالم

فً  وهً جدا، وخطٌر هام دور الجرٌمة من للولاٌة التوعٌة مجال فً اإلعالم أجهزة دور 

مثل  وسهولة ٌسر فً إلٌها الوصول ٌمكن فهً األحٌان، معظم فً المجتمع أعضاء متناول

 من حادثة فما اإلعالم وسائل بفضل صؽٌرة لرٌة أصبح فالعالم والصحافة، والتلٌفزٌون اإلذاعة

 ذهنٌة لدٌه موالؾ وتتكون حوله، ٌجري بما بها فٌتؤثر بسرعة اإلنسان وتصل إال العالم فً تمع

 ولوسائل الثمافٌة والفكرٌة، ولخلفٌاته علٌها فعله لرد وفما ٌسرة أو ٌمنة به تمٌل أن ٌمكن معٌنة

 عنها، واإلخبار االنحراؾ مواطن ورصد المجتمع مرالبة فً تتجلى أمنٌة وظائؾ اإلعالم

 التفسٌرات إبراز وكذا المعنٌة بالمكافحة، األجهزة وبٌان تشبعا األكثر المناطك عن والكشؾ

 التوعٌة وتتم األخرى، االجتماعٌة على الظواهر الجرٌمة ألثر المحتملة التفسٌرات ألثر المحتملة

 المرتبطة السلبٌة واالتجاهات المٌم من تخلٌص المواطن خالل من اإلعالم أجهزة فً الصحٌحة

 اإلجرام، مظاهر حٌال والالمباالة السلبٌة من الجرٌمة، وتخلٌصه مكافحة ولوى األمن بجهاز

 التعامل طرق وٌجهلون مواجهتهم، وٌخشون سطوة المجرمٌن تخٌفهم المواطنٌن من فكثٌرا

 باستمرار الصحٌحة والتوعٌة المعرفة تمدم اإلعالم هنا فوسائل ومن المانون، إطار فً معهم

 على المواطنٌن وحث الخاطئة، المفاهٌم بعض وإزاحة مفاهٌم صحٌحة ترسٌخ عوامل من لتكون

 الوعً، من لدر على االستحواذ من للتمكٌن ومنالشتها، معها األمنٌة والتفاعل بالمضاٌا االهتمام

 توسٌع على العمل وكذلن الخطر، عند إال إلٌها ٌلتفت ال مجرد موضوعات تكون ال بحٌث

 من الدراسة، محل الجرٌمة حول والشاملة الواضحة المعرفة بتمدٌم المعرفٌة لألفراد المجاالت

 اٌجابٌة اتجاهات الفرد ٌتبنى بحٌث والمنطمً، العلمً والدلٌل الحمائك اإللناع باستخدام خالل

الجمٌع  ٌضطلع أن ٌجب دور هو الجرٌمة مماومة أن والٌمٌن األطفال، اختطاؾ لمكافحة جرٌمة

منع  لسلوكٌات اإلٌجابً التبنً اٌجابٌات توضح التً النماذج تمدٌم من البد وأٌضا نحوها،

مساعدة  وكذا والالمباالة، التخاذل سلبٌات وإبراز المختصة األجهزة مع والتعاون الجرٌمة

والمشاركة  التطوع روح إزكاء طرٌك عن منها والولاٌة الجرٌمة لمكافحة األهلٌة الجمعٌات

وأؼراضها  أهدافها وبٌان الجمعٌات بهذه للتعرٌؾ وتلفزٌونٌة إذاعٌة برامج خالل من فٌها،

كل  فً أسبوعٌا صفحة أو باب تخصٌص طرٌك عن ذكره تم ما كل وٌتجلى الطفل، لحماٌة

ونشر  الولائً، باألمن الجماهٌر وتوعٌة الدراسة محل بالجرٌمة للتعرٌؾ مجلة أو صحٌفة



  

 المواطنٌن للتعاون تبصٌر وكذا منها، الولاٌة وأسالٌب الخاطؾ المجرم ؼلٌها ٌلجؤ التً الوسائل

 اإلعالمٌةالوسائل  من والتلٌفزٌون اإلذاعة أن والشن والمضاء، الشرطة أجهزة مع مختلؾ

 االهتمام تكون مساحة أن وجب ولذلن المجتمع، فئات كافة بمخاطبة تموم والحٌوٌة والتً الهامة

 من الجرٌمة للولاٌة المختصة األجهزة جهود بٌان لصد ذلن وكل كبٌرة، الوسائل بتلن

 مع تخصٌص الملل، مظاهر كل عن بعٌدة شٌمة لتكون البرامج معدي مع والتنسٌك ومكافحتها،

 وٌتم تذاع ٌومٌا أن على للجمهور، المباشرة للتوعٌة والتلٌفزٌون اإلذاعة فً إعالنٌة مراتف

 محل للتوعٌة بالجرٌمة لصٌرة تسجٌلٌة أفالم إنتاج كذلن السبل بٌن ومن أسبوعٌا، تؽٌٌرها

البحث.
0

 

 :الجزائر فً األطفال اختطاف بجرٌمة وعاللته اإلعالم تؤثٌر

 الباحثٌن، عدٌد اهتمام مركز رمٌة ا اإلج والظواهر اإلعالم وسائل بٌن العاللة لضٌة أصبحت

 التً معلوماتهم تلموا المنحرفٌن الشبان من % 39 أن اسبانٌا فً العلمٌة ساتاردال أظهرت فمد

 اختطاؾ بظاهرة اإلعالم وسائل عاللة وتظهر التلفزٌون، من ئمهماجر تنفٌذ فً استمدوها

 :التالٌة نماط فً مٌة،ااإلجر الظواهر إحدى من باعتبارها األطفال

 :التعلٌم 1-

 إطار فً المكتوبة، اإلعالم وسائل عبر أكانت سواء الجرٌمة ارتكاب تفاصٌل نشر خالل فمن

 تعلم للفرد ٌمكن خٌالٌة، أو والعٌة لصص من المستوحاة األفالم عبر أو والولائع، األحداث نمل

 .تاراالسٌ سرلة وسائل من تنشره ما طرٌك عن وأنماطها ئماالجر ارتكاب أسالٌب"

 :الجرائم من واالستنكار االمتعاض لتل 2-

 الفرد تجعل التً الدوافع أهم من "دوركاٌم إمٌل"تعبٌر حد على االجتماعً االمتعاض كان إذا

 الجرٌمة ٌنبذ

 الممارسات ٌجعل اإلعالم، وسائل فً أساسٌا ركنا مًااإلجر الحدث جعل فإن م،اواإلجر

 الخاصٌة"ب تسمٌته ٌمكن ما اإلعالمٌة الوسائل بعض تمتل حٌث عادٌا، سلوكا مٌةااإلجر

.التؤدٌبٌة العموبات من ولعا أكثر نتائجها ونكت التً الخاصٌة هذه ، "الردعٌ ة
7
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 :مرغوبة الجرٌمة جعل 3-

 شخصا المجرم جعل هو والشباب األطفال على اإلعالم لوسائل المباشرة االنعكاسات بٌن من

 المجرم هذا ٌصٌر لد وبل للعادة، الخارق وذكائه بها، ٌموم التً البطوالت خالل من جذابا

 وأشرطة أفالم من ٌعرض ما عبر لوة أكثر االنعكاسات وتكون المتمبل، خٌال فً اورمز نموذجا

 .الجمهور لدى محبوب سٌنمائً نجم المجرم بدور ٌموم عندما التلفاز، فً

 :جذابة للمجرمٌن الٌومٌة الحٌاة جعل 4-

 المجرمٌن معٌشة طرٌك عن تفاصٌل البولٌسٌة والمسلسالت األشرطة من العدٌد تتضمن

 .الحٌاة بملذات والتمتع البذخ على الضوء وتسلط م،ااإلجر ومحترفً

 :والمحاكاة التملٌد 5-

 داأفر سلون على المباشرة اآلثار أكثر من اإلعالم وسائل فً ٌعرض ما تملٌد ظاهرة تمثل

 من مستوحاة ألماب باستعمال عادة التملٌد ٌبدأ حٌث والشباب، األطفال فئات وخاصة المجتمع،

 فً تتجلى والتً الفعلٌة الممارسات مستوى إلى بسرعة تنتمل ثم التلفزٌونٌة، والمسلسالت األفالم

. والمحاكاة التملٌد
0

 

 حمولٌٌن جانب إلى النفس علم فً آخرون و اجتماع علم فً مختصون أجمع السٌاق هذا وفً

 تناولها لدى اإلعالم وسائل بعض طرؾ من أحٌانا المنتهجة التهوٌل" أسالٌب أن على وأطباء

 الناس، وصحة االجتماعٌة المنظومة على وخٌمة عوالب لها أطفال باختطاؾ تتعلك أحداث

 كمال تعبٌر حسب و وأسرته، بالضحٌة تلحك التً والجسدٌة النفسٌة رااألضر عن النظر وبؽض

 والتربٌة النفس علم فً مختص دبلة

 تإدي ءة،االبر تطال اختطاؾ حاالت إلى التطرق أثناء مدروسة ؼٌر إعالمٌة معالجة كل" فإن

 ."المجتمع تماسن على سلبا ٌنعكس الذي األمر والخوؾ باالرتبان جماعً شعور انتشار إلى

 هذا وجود عدم وضعٌة فً حتى طفل اختطاؾ حادثة حول "المكثؾ اإلعالمً التسوٌك" وٌإدي

 الحالة هذه أن امعتبر ،"مكان كل فً موجودون المختطفٌن أن فخ فً العام يأالر ولوع إلى الفعل

 ."وجود له ٌكون حتى اإلعالم وسائل فً شًء عن التكلم ٌكفً " ممولة علٌها تنطبك
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 أن البولٌة والمسالن الكلى ضاأمر فً أخصائً وهو "شنً أمٌن" الطبٌب اعتبر جهته من

 المرئٌة المرعبة المشاهد بث خاصة األطفال، اختطاؾ لجرئم السلٌم ؼٌر اإلعالمً التداول

 تتطور أن الممكن من التً المجتمع أوساط فً عضوٌة ضاألمر ضاأعر ظهور" عنه ٌترتب

. الحمة زمنٌة تارتف فً العمومٌة للصحة إشكاالت إلى
0 

 اختطاؾ لضاٌا حول صائبة إعالمٌة معالجة أجل من المشاركون الترحها التً الحلول بٌن ومن

 للمبالؽة شكل كل تفادي لصد بسرعة، الصحٌحة المعلومة تمرٌر ضرورة على التؤكٌد تم األطفال

 بطةاالر رئٌس وٌرى .العنٌفة المشاهد حدة من والتخفٌؾ المناسبة األلفاظ واستخدام واإلشاعة

 فً علٌه ؼبار ال دور لها" المختلفة اإلعالم وسائل أن سعٌد بن مختار اإلنسان لحموق ئرٌةاالجز

 ئمالجر التصدي آلٌات إحدى تعد اإلعالم وسائل وأن الظاهرة هذه بشؤن والمجتمع الفرد توعٌة

 ."ئرياالجز المجتمع على الدخٌلة األطفال اختطاؾ

 :األطفال اختطاف جرٌمة من للحد اإلعالمٌة وآلٌات األسالٌب :بعاار  -

 والتً ئري،االجز المجتمع ٌواجهها التً ئماالجر أجندة ممدمة فً األطفال اختطاؾ جرٌمة تعتبر

 الخاصة، المإسسات هذه بٌن ومن منها، الحد إلى والخاصة الحكومٌة المإسسات تسعى

 إلى وتنبٌههم واإلعالم التثمٌؾ طرٌك عن الجمهور توعٌة بها المنوط اإلعالمٌة، المإسسات

 .أنفسهم والجناة علٌهم المجنً فٌها بما المجتمع على المدمرة ونتائجها ئماالجر خطورة

 عوامل بعدة منوطة م،ااإلجر ولوع ظاهرة من للحد والمهمة الرئٌسة تاالمرتكز أهم أن كما

 :منها

 على بواجباته ٌموم الذي الكؾء العادل المضاء وسٌادة لوة فً وكذلن وسٌادته المانون لوة 1-

 وأحكامه المضاء آلٌات وضوح وصدق بعمك أٌضا منوطة و زهة، ا ون بشرؾ األكمل الوجه

 .العادلة

 ٌتمتع وجعله واالجتماعً والفلسفً الفكري التطوٌر مع ٌنسجم بما الجنائً التشرٌع تطوٌر 2-

 .الردع لابلٌة من بالمزٌد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 http://www.aps.dz/ar/societe/25400-%D8% A7%D9 %84% D9 %85%D8%A8%D8% A7 % 

D, 05-05-2018, 23 :25. 



  

 .مٌةااإلجر الخطورة لشل محاولة فً الجرٌمة لولوع السابمة زٌةااالحتر التدابٌر 3-

 ءاتااإلجر هذه تطوٌر ٌتم أن على المختصة األمنٌة لألجهزة والمضائٌة اإلدارٌة ءاتااإلجر 4-

 .المختلفة وأسالٌبهم المجرمٌن نشاط تجمٌد بهدؾ راباستمر

 المختصة كزاالمر بؤعدادها تموم التً واإلحصائٌات والبٌانات المختصة ساتاوالدر البحوث 5-

 .الجنائٌة البحوث فً

 والمتابعة واألخبار الرصد عملٌات فً األمنٌة األجهزة مع التعاون على الموطنٌن حث 6-

.مستحٌال   أو صعبا   راأم لٌامها جعل األلل على أو الجرٌمة لٌام دون الحٌلولة لؽرض
0 

 :اإلعالمٌة الحمالت -

 المجتمع داأفر توعٌة خاللها من تهدؾ إعالمٌة، بحمالت تموم أن اإلعالم وسائل على البد

 الفئة منفعة شؤنها من معلومات فٌها ٌمدم اإلعالمٌة الحمالت أن حٌث األطفال، اختطاؾ بجرٌمة

 اإلٌدٌولوجٌة األبعاد من وخالٌة تثمٌفً، أو تعلٌمً مجالها ٌكون ما وعادة بها، الممصود

.أخرى دون جماعة أو لفئة واالنحٌاز
7

 

 إذا الجرٌمة من الولاٌة فً األساسً الدور لها ٌكون ما كثٌرا اإلعالم فوسائل وبالتالً 

أهم  تحدٌد مع أثار، من علٌها ٌترتب وما الجرائم مشكلة لوصؾ ٌلزم ما كل النشر روعً فً

 اختطاؾ األطفال، جرٌمة أسباب معرفة فً دور اإلعالم منها،ولوسائل للولاٌة المإدٌة الوسائل

 فالبد ذلن، منالنفسً  مولفهم وتحدٌد الجرٌمة بهذه المائمٌن بٌن السائد االتجاه معرفة خالل من

 عبر وإرشاد األشخاص المائم للوضع حلول وضع من الجرٌمة مكافحة عند باإلعالم المائم من

 الحوارٌة، والصحؾ والبرامج والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة والبرامج واللماءات والدروس الوعظ

 وأٌضا الدراسة، الجرٌمة محل فً المتمثل اإلجرامً بالسلون المٌام فرص من التملٌل وبالتالً

 عند اإلرادة مفهوم التعرؾ على من الجرٌمة مكافحة مجال فً اإلعالم على المائم من البد

بجرٌمة  المٌام السلبٌة فً اإلرادة ومحو اإلٌجابٌة اإلرادة تموٌة من ٌستطٌع حتى األفراد

 والتلفزٌون، برامج اإلذاعة عبر النفسً باإلرشاد ذلن وٌتم لتحمٌمها، والسعً بطفل االختطاؾ

  ودراستها هذه الحالة تشخٌص اإلعالم من البد الجنسً التوجه الضطرابات بالنسبة كذلن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/134965,06-05-2018,00:08. 
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 التناسلٌة أعضائه الجسدي فً نموه ٌكتمل لم طفل اختطاؾ ٌتم أنه خاصة أسبابها، على والولوؾ

 ٌجب ولذلن الفعل، بمثل هذا المٌام ومتزن سوي شخص من ٌعمل فال جنسٌا علٌه االعتداء لصد

 لمختلؾ إعالمٌة رسائل ومإتمرات، وتوجٌه ندوات وكذا حولها عمل وورش نماش حلمات عمل 

 لالنضباط والدعوة السلون واألخالق، انحراؾ فً التسبب بمحاربة تتعلك المجتمع فئات 

.لها سٌتعرضون التً الشدٌدة بالعموبات بالتعرٌؾ
0

 

 لفهم الجنائً، النفس علم خاصة المانون بعلوم اإللمام من اإلعالم على للمائمٌن والبد 

لتكون  معهم، التعامل كٌفٌة مسؤلة وكذلن الجرٌمة، هذه مثل الرتكاب ٌدفعهم الذي األفراد سلون

 والنٌابة الدفاع فً المحامٌن بها لٌستعٌن ودوافعهم الجرٌمة أسباب على الضوء لتسلٌط وسٌلة

.والعماب التجرٌم نصوص فً كذا ومن الجرٌمة ومسرح الجرٌمة ولائع خالل من العامة
0

 

 الوعً وتنمٌة توجٌه فً أساسٌا عنصر باعتبارها المجتمع، فً فعاال دور اإلعالمٌة لمإسساتفل

 التنشئة مإسسات أهم إحدى من تعد اإلعالمٌة األجهزة لكون ارظن و المجتمع، داأفر لدى

 فً بها المنوط دورها اإلعالمً منتوجها فً عًاتر أن علٌها فالبد المجتمع، فً االجتماعٌة

 ولة ومحا ئماالجر هذه مواجهة فً دورها لتلعب المجتمع، فً المتفشٌة ئماالجر بمخاطر التوعٌة

 .منها الحد

 أنها على معها تتعامل ال أن الجرٌمة ألخبار معالجتها فً اإلعالمٌة المإسسات على ٌجب كما

 هذا ٌحلل أن صحفً بكل ٌتحرى بل معٌن، صحفً لالب فً ووضعها تصحٌحها ٌنبؽً أخبار

 على تهااوتؤثٌر عنها، تنجم التً واألخطار سلبٌاتها ٌبٌن وأن ما، بالجرٌمة المرتبط الخبر

 .ذاته حد فً والمجتمع المجتمع، داأفر وعلى مرتكبها

 مكافحة ثمافة بذلن لتخلك بها، المنوطة بوظائفها تموم أن اإلعالمٌة الوسائل من ٌنتظر لذلن

 بتداعٌاتها أبعاد عدت أخذت التً األطفال اختطاؾ جرٌمة خاصة معها، والتعامل ئماالجر

 .المختلفة

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .020،  022ص، ص، ، 2012 األردن، األولى، الطبعة الراٌة، دار الجنائً، اإلعالم :حمدي الدٌن بهاء -0

  .029،026،  ص ص، ، المرجع نفس -2



  

 الخاتمة

 اختطاؾ جرٌمة تناول الجزائري المشرع أن استخالص ٌمكن البحث هذا ختام فً 

دئ األمر مفهوم الطفل واإلختطاؾ فً حٌث بٌنا فً با وجنحة، كجناٌة شكلٌن فً األطفال

الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الجزائري ،وكذا أسباب المإدٌة إلنتشار هذه الجرٌمة الخطٌرة 

وأٌضا تطرلنا إلى أعمال الشروع والتحضٌر والمساهمة فً جرٌمة اإلختطاؾ،  ،وخصائصها

 من األطفال، اختطاؾ جرٌمة لمكافحة اعتمادها الممكن اآللٌات أهم بإبراز لمنا بحثنا نهاٌة وفً

 كذلن وتطرلنا اإلجراءات، من بها تتمٌز ما وكذا والعماب التجرٌم فً لانونً هو ما كل خالل

 .الجرٌمة هذه مواجهة فً واألجهزة المإسسات أهم لدور

 :التالٌة النماط فً حاتاااللتر و النتائج بعض تلخٌص وٌمكن 

 :التالٌة للنتائج توصلنا سبك ما خالل ومن

بنمله  وإبعاده المخطوؾ الطفل بانتزاع الخاطؾ لٌام عند األطفال اختطاؾ جرٌمة تتحمك - 

المادي  اإلكراه باستعمال كان سواء علٌه، الكاملة والسٌطرة ذوٌه عن ومجهول بعٌد لمكان

 .ذلن دون أو والحٌلة، واالستدراج

 أنها جناٌة على الدراسة محل الجرٌمة تكٌؾ و العمدٌة، الجرائم من األطفال اختطاؾ جرٌمة -

 صاحب فعل إذا وباألخص والخداع، والموة العنؾ أشكال من شكل أي ممارسة ٌتم عندما

 بٌنما تكٌؾ المخطوؾ، الطفل لوفاة الفعل أدي أو للفدٌة طلبا أو جنسً عنؾ أو تعذٌب الخطؾ

 .ذكره سبك مما أي استخدام ٌتم ال عندما جنحة أنها على

الجانً  ٌموم عندما فمط األطفال، اختطاؾ جرٌمة فً التخفٌؾ ظروؾ من االستفادة ٌتم ال -

 فً اآلجال وذلن العمومٌة الدعوى تحرن وعدم حمه فً إجراء أي اتخاذ لبل للخطؾ حد بوضع

 .علٌها المنصوص

من  أصبحت أنها وذلن المجتمعات، تإرق التً الجرائم من األطفال اختطاؾ جرٌمة تعتبر -

وسعٌا  مادٌة أؼراض تحمٌك لصد المنظمة، الجرٌمة نطاق فً وتدخل للحدود العابرة الجرائم

 .فٌها واالتجار تداولها ٌتم كسلعة الطفل واعتبار السرٌع، للربح

 المشرع لألجهزة من منها للحد الجهود كل تكاتؾ من البد األطفال اختطاؾ جرٌمة لمكافحة -

 .نوعها كان مهما والمإسسات



  

 بٌنما المال السرلة جرٌمة موضوع أن   فً السرلة جرٌمة عن االختطاؾ جرٌمة تختلؾ -

 الحً. اإلنسان هو االختطاؾ جرٌمة موضوع

 ضمنا ٌدخل كان فمد المصطلح بهذا معروفا ٌكن لم اإلسالمٌة الشرٌعة فً االختطاؾ إن -

 .السرلة و بةاالحر جرٌمة

 المجتمعات تمس بل فمط الفرد تم س ال رهااوأضر الخطٌرة ئماالجر من االختطاؾ جرٌمة -

 .الدولة فً العام والنظام وااللتصاد

 .الجرٌمة فً والتبعٌة األصلٌة المساهمة صور جمٌع األطفال االختطاؾ جرٌمة فً تحمك -

ي المانون -  ارتكبها سواء فاعال مرتكبها وٌعتبر االختطاؾ ئمارج  فً والش رٌن الفاعل بٌن ٌسو 

ة العموبة بذات الشروع على وٌعالب ، ؼٌره بواسطة أو بنفسه  .للجرٌمة الممرر 

 .العرض هتن ئماجر من الذكر على الوالع االؼتصاب ئرياالجز المانون تبرعٌ -

 .الوصاٌة و كالحضانة الطفل لحماٌة األحكام من اإلسالمٌة الشرٌعة سنت لمد -

 الجرٌمة والحد هذه لمواجهة اعتمادها ٌمكن التً التوصٌات بعض نمترح البحث هذا نهاٌة وفً

 :منها

 من البراءة، حك فً الشنٌع الفعل هذا بمثل المٌام بالجناة تدفع التً األسباب بدراسة االهتمام -

 .والنفسٌة االجتماعٌة للدراسات اللجوء خالل

 وتنفٌذها كما بها النطك الحكم جهات على لكن العموبة، تشدٌد فً بدوره لام الجزائري المشرع -

 تنفٌذ عموبة تعلٌك فً خاصة النظر وإعادة العموبة، من الؽرض تحمٌك لصد المشرع، بها جاء

 .الجرٌمة هذه من للحد األنجع العموبة فهً اإلعدام،

 و الجرٌمة بهذه لتعرٌؾ توعٌة بحمالت المٌام التربٌة و الثمافة و باإلعالم المائمٌن على ٌجب -

 .المجتمع على ثم أوال دااألفر على رهااأضر

 والتوزٌع البطالة على المضاء و درالف دخل مستوي ورفع الوطنً بااللتصاد االهتمام ضرورة -

 الفمر سببها ٌكون التً االختطاؾ جرٌمة من الولاٌة اجل من وؼٌرها والوظائؾ للمشارٌع العادل

 .المداخل وللة

لحماٌة  الوطنٌة للسٌاسة والواضع العام والمشرؾ المظلة تكون وطنٌة لجنة تكوٌن من البد -

الوزارات  ٌمثل كل والعاللة االختصاص ذوي من أعضاء عدة من متكونة وتكون األطفال،



  

ذوي   من ٌكونوا أن البد اللجنة أعضاء ٌخص وفٌما األخرى، االجتماعٌة والمنظمات المعنٌة،

النفس  وعلم االجتماعٌة الخدمة فً ومختصٌن واإلجرام، االجتماع علماء من االختصاص

 محل الدراسة، الجرٌمة بمكافحة عاللة لهم الذٌن الشرطة وضباط الدٌن، وعلماء المانون ورجال

 مرسوم، لرار أو بموجب تنشؤ أن على احترافً، وبشكل منظم رسمً إطار فً تعمل أن على

 فً وضع ٌكون ودورها مٌزانٌة، لها وتخصص رسمٌة وأنظمة لوانٌن إطار فً وتعمل

 من الماسة بحرٌتهم بٌنها من التً األطفال بسالمة الماسة الجرائم لمكافحة المناسبة اإلستراتٌجٌة

 للمجتمع والتمنٌات المناسبة والنماذج األسالٌب اختٌار مع لها الفعلً والتطبٌك اختطافهم، خالل

 .والمإسسات المعنٌة األفراد مع بالتعاون الوطنً، المستوى على مٌدانٌا وتطبٌمها

 من الجوانب الكثٌر فهنالن والنسٌان، الخطؤ من معصوما لست بؤنً ألول أن أود األخٌر وفً

 لبعض الحمائك وإطالة لبعض تكرار ووجود أؼفلتها، لد أكون التً بالموضوع المتعلمة المهمة

 .بحوث أخرى فً ؼٌري ٌتداركها أن أرجو ولذلن منً، سهوا سموطها أو المواضٌع
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 م.0222، فلسطٌن
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 م.0200هـ 0222 ، الرٌاض ، األمنٌة للعلوم العربٌة
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 الملخص

 آله وعلى والمرسلٌن، النبٌٌن خاتم المصطفى النبً على وأصلً مباركا، طٌبا حمدا هللا أحمد

 :بعد أما المٌامٌن األطهار وأصحابه

 وأخالله، المجتمع لٌم تمس خطٌرة، أبعاد أخذت لد الٌوم الجزائر تشهدها التً الجرائم إن 

 اعتبرناها طالما التً اإلجرامٌة الظاهرة وهذه األطفال، بإختطاؾ تتعلك التً تلن خصوصا

 لدى كبٌر إهتمام محل كانت والتً البشرٌة، لدم لدٌمة أنها إال مجتمعنا، على ودخٌلة ؼرٌبة

 ألنها المجتمع، وأمن إستمرار تهدر التً الشنٌعة الجرائم من وهً المعاصرٌن، والباحثٌن العلماء

 من لإلختطاؾ سهلة عرضة وٌكونون التامة، والجسمٌة العملٌة المدرة ٌملكون ال صؽار على تمع

 ذلن فً بما والمعنوٌة، المادٌة التهدٌد وسائل كل مستخدمٌن خفٌة فٌؤخذونهم الخاطفٌن، لبل

 والموانٌن اإلسالمٌة الشرٌعة من كل نهت لد التً أؼراضهم لتحمٌك واإلستدراج، والحٌلة اإلكراه

 عموبة جرٌمة لكل وجعلت إلٌها، المإدٌة األبواب كل وأؼلمت علٌها، وعالبت عنها الوضعٌة

 علٌهم وتمارس لها، الذنب التً البرٌئة أرواحهم تزهك فمد الممترفة، الجرٌمة ولدر تتناسب

 كما وأعرافه، المجتمع ولٌم اإلسالمً الدٌن أحكام مع تتعارض أخاللٌة ؼٌر جنسٌة إعتداءات

 وٌعد   أكبادهم، فلذات إختفاء بسبب النفسٌة الوالدٌن حالة خصوصا معمدة، نفسٌة آثار فٌهم تترن

 على السهل من أصبح السرٌع العلمً للتطور ونظرا وبرائتهم، األطفال لحرٌة صارخا تحدٌا هذا

 األطباء بعض بفعل وهذا بها، والمتاجرة األطفال أعضاء إستئصال الخاطفٌن هإالء

 .نبٌلة رسالة أصحاب بإعتبارهم العلمٌة ألمانتهم خٌانة بمثابة وهو ومساعدٌهم،

جرٌمة  الجزائري المشرع عالج كٌؾ :هً إشكالٌة ٌتناول موضوعنا سبك ما خالل فمن 

 الجرٌمة؟ هذه لمكافحة والمعتمدة المتاحة السبل هً وما األطفال اختطاؾ

 خالل موضوع من حلها سنحاول التً الفرعٌة المشكالت من مجموعة اإلشكالٌة هذه عن ٌتفرع

 :التوالً على هً البحث

 فً الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الجزائري؟ األطفال اختطاؾ بجرٌمة الممصود ما -

 لألطفال؟ اختطاؾ لجرٌمة الجزائري المشرع حددها التً الصور هً ما -

 األطفال؟ اختطاؾ جرٌمة لمواجهة إلٌها اللجوء والممكنة المتاحة اآللٌات هً ما -

مع  الفرعٌة، والمشكالت األساسٌة اإلشكالٌة على اإلجابة أجل ومن عرضه تمدم ما على فبناء

 . فصلٌن إلى الموضوع تمسٌم ارتؤٌنا المستخدمة المناهج مراعاة



  

ماهٌة الطفل  من األطفال اختطاؾ بجرٌمة المتعلمة الجوانب كل بٌان األول الفصل فً خصصنا

واالختطاؾ فً الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الجزائري ولسمت ذلن إلى مبحثٌن ففً المبحث 

عوامل فؤ برزنا  الطفل واالختطاؾ. وفً المبحث الثانً انتشار جرٌمة االختطاؾ االول مفهوم

أعمال التحضٌر والشروع والمساهمة فً  وثانٌا بٌنا خصائص وصور جرٌمة اإلختطاؾو

 .جرٌمة االختطاؾ وتمٌٌزها عما ٌشبها من الجرائم

 جرٌمة اختطاؾ كافحةلم اعتمادها الواجب اآللٌات أهم فتناولت فٌه الثانً الفصل فً أما 

 أوالمتحدثٌن فٌها  األطفال وذلن فً مبحثٌن األول اآللٌات المانونٌة لمكافحة جرٌمة اإلختطاؾ

االجراءات ا عن ثانٌ و اآللٌات المانونٌة فً التجرٌم والعماب لجرٌمة اختطاؾ األطفال عن

دور المإسسات أما الثانً فتناولت فٌه  .الخاصة بمكافحة جرٌمة خطؾ األطفال ةٌالجزائ

دور مإسسات فً  تكلمنا المطلب األول ففً واألجهزة فً مكافحة جرٌمة اختطاؾ األطفال

دور الهٌئات فهو المطلب الثانً ،أما فً  المجتمع المدنً فً مكافحة جرٌمة اختطاؾ األطفال

 والمإسسات الحكومٌة فً مكافحة جرٌمة اختطاؾ األطفال

 فً التجرٌم المانونٌة اآللٌات هً الجرٌمة هذه لمواجهة المتاحة والسبل اآللٌات أهم ومن 

 الجرٌمة فً مكافحة الفعال ودورها واألجهزة المإسسات وأٌضا اإلجراءات، فً وكذا والعماب

 الجهود لتكافل ظاهرة تحتاج أصبحت األطفال اختطاؾ جرٌمة أن نخلص ومنه الدراسة، محل

 حك فً الجرائم هذه ارتكاب مثل منع أجل من ولوعها، دون والحٌلولة لصدها المٌادٌن شتى فً

 .نفسها عن الدفاع تحسن ال أنها الوحٌد ذنبها الطفولة

فً ختام هذا البحث ٌمكن استخالص أن المشرع الجزائري تناول جرٌمة اختطاؾ  

األطفال فً شكلٌن كجناٌة وجنحة، حٌث بٌنا فً بادئ األمر مفهوم الطفل واإلختطاؾ فً 

اإلسالمٌة والمانون الجزائري ،وكذا أسباب المإدٌة إلنتشار هذه الجرٌمة الخطٌرة الشرٌعة 

وخصائصها، وأٌضا تطرلنا إلى أعمال الشروع والتحضٌر والمساهمة فً جرٌمة اإلختطاؾ، 

وفً نهاٌة بحثنا لمنا بإبراز أهم اآللٌات الممكن اعتمادها لمكافحة جرٌمة اختطاؾ األطفال، 

لانونً فً التجرٌم والعماب وكذا ما تتمٌز بها من اإلجراءات، وتطرلنا  من خالل كل ما هو

 كذلن لدور أهم المإسسات واألجهزة فً مواجهة هذه الجرٌمة.

 

 



  

 وٌمكن تلخٌص بعض النتائج و االلتراحات فً النماط التالٌة: 

تتحمك جرٌمة اختطاؾ األطفال عند لٌام الخاطؾ بانتزاع الطفل المخطوؾ وإبعاده بنمله لمكان  - 

بعٌد ومجهول عن ذوٌه والسٌطرة الكاملة علٌه، سواء كان باستعمال اإلكراه المادي واالستدراج 

 والحٌلة، أو دون ذلن.

فمط عندما ٌموم الجانً بوضع ال ٌتم االستفادة من ظروؾ التخفٌؾ فً جرٌمة اختطاؾ األطفال،  -

حد للخطؾ لبل اتخاذ أي إجراء فً حمه وعدم تحرن الدعوى العمومٌة وذلن فً اآلجال المنصوص 

 علٌها

لمكافحة جرٌمة اختطاؾ األطفال البد من تكاتؾ كل الجهود للحد منها من المشرع لألجهزة  -

 والمإسسات مهما كان نوعها.

 جمٌع صور المساهمة األصلٌة والتبعٌة فً الجرٌمة. تحمك فً جرٌمة االختطاؾ األطفال

 لمد سنت الشرٌعة اإلسالمٌة من األحكام لحماٌة الطفل كالحضانة و الوصاٌة.

تعتبر جرٌمة اختطاؾ األطفال من الجرائم التً تإرق المجتمعات، وذلن أنها أصبحت من الجرائم  -

تحمٌك أؼراض مادٌة وسعٌا للربح السرٌع، العابرة للحدود وتدخل فً نطاق الجرٌمة المنظمة، لصد 

 واعتبار الطفل كسلعة ٌتم تداولها واالتجار فٌها.

 وفً نهاٌة هذا البحث نمترح بعض التوصٌات التً ٌمكن اعتمادها لمواجهة هذه الجرٌمة والحد منها:

براءة، من خالل االهتمام بدراسة األسباب التً تدفع بالجناة المٌام بمثل هذا الفعل الشنٌع فً حك ال -

 اللجوء للدراسات االجتماعٌة والنفسٌة.

المشرع الجزائري لام بدوره فً تشدٌد العموبة، لكن على جهات الحكم النطك بها وتنفٌذها كما جاء 

بها المشرع، لصد تحمٌك الؽرض من العموبة، وإعادة النظر خاصة فً تعلٌك تنفٌذ عموبة اإلعدام، 

 هذه الجرٌمة فهً العموبة األنجع للحد من

ٌجب على المائمٌن باإلعالم و الثمافة و التربٌة المٌام بحمالت توعٌة لتعرٌؾ بهذه الجرٌمة و  -

 أضرارها على األفراد أوال ثم على المجتمع

ضرورة االهتمام بااللتصاد الوطنً ورفع مستوي دخل الفرد و المضاء على البطالة والتوزٌع  -

رها من اجل الولاٌة من جرٌمة االختطاؾ التً ٌكون سببها الفمر العادل للمشارٌع والوظائؾ وؼٌ

 وللة المداخل.

وفً األخٌر أود أن ألول بؤنً لست معصوما من الخطؤ والنسٌان، فهنالن الكثٌر من الجوانب المهمة 

المتعلمة بالموضوع التً أكون لد أؼفلتها، ووجود تكرار لبعض الحمائك وإطالة لبعض المواضٌع أو 

 . ها سهوا منً، ولذلن أرجو أن ٌتداركها ؼٌري فً بحوث أخرىسموط



  

 :الملخص

 ٌتمتع التً الحموق بؤسمى لمساسها نتٌجة الجزائري المجتمع األطفال اختطاؾ جرٌمة شؽلت

 الطفل، وهو فٌه عنصر أضعؾ على التعدي فً تتجسد وخطورتها الحرٌة، وهً الفرد بها

 وعلى ألسرته، أو المختطؾ للطفل الخاص المستوي على سواء وخٌمة ألضرار ٌإدي ما

 األطفال اختطاؾ فجرٌمة للمجتمع، العام واالستمرار باألمن اإلخالل خالل من العام المستوى

 أشكال لها كون بالحرٌة، الماسة األخرى الجرائم بالً عن تمٌزها التً الممومات من لها

 لصد الجرٌمة لهذه اللجوء وٌتم ٌمس، ماال ومنه الطفل، بإرادة ٌمس ما منه نطالٌن فً تدخل

 للتبنً أو التسول فً لالستؽالل أو المادي، الربح وتحمٌك المتاجرة أبرزها من ؼاٌات تحمٌك

 فً المانونٌة اآللٌات هً الجرٌمة هذه لمواجهة المتاحة والسبل اآللٌات أهم ومن الكاذب،

 فً الفعال ودورها واألجهزة المإسسات وأٌضا اإلجراءات، فً وكذا والعماب التجرٌم

 ظاهرة أصبحت األطفال اختطاؾ جرٌمة أن نخلص ومنه الدراسة، محل الجرٌمة مكافحة

 ارتكاب منع أجل من ولوعها، دون والحٌلولة لصدها المٌادٌن شتى فً الجهود لتكافل تحتاج

 .نفسها عن الدفاع تحسن ال أنها الوحٌد ذنبها الطفولة حك فً الجرائم هذه مثل


