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 راسة: الد مؾضؾع: أوال

 تأثيرهػا كمػد  السرحمػة هػه  لحداسػية نغراك ، اإلنداف حياة في مرحمة أهؼ الظفؾلة تعتبر
 فػي بسػا حياتػه مراحػ  كػ  فػي بالظفػ  كالؾضػيية الدػساكية الذػرائ  عشيت مدتكببل حياته عمى
 بؾضػػ  ذلػػػك  الؾضػػيية التذػػريعات بػػه عشيػػت كسػػا، أمػػه بظػػؽ فػػي جشيشػػا كهػػؾ بػػه العشايػػة ذلػػػ
 كالسػػػرتسرات الدراسػػػات ككػػػها، السحميػػػة أك مشهػػػا الدكليػػػة سػػػؾاء القانؾنيػػػة الشرػػػؾص مػػػؽ ةنترسػػػا

 .لها يتعرض قد التي االعتداءات ك  مؽ سبلمته زسافل
 كتعقػػػد، تبالسجتسعػػػا لحقػػػت التػػػي كالثقافيػػػة كاالقترػػػادية االجتساعيػػػة التغيػػػرات أف غيػػػر
 ارتفػػاع إلػى أد  االجتساعيػػة الحيػاة عمػى الساديػػة كطغيػاف، كصػعؾبتها األسػػرية الحيػاة عػركؼ
 األخيػػرة الدػػشؾات ففػػي، خاصػػة برػػفة األطفػػاؿ كضػػد عامػػة برػػفة السجتسػػ  فػػي اإلجػػػراـ كتيػػػرة
 باسػػػػػتخدامهؼ أك، ؼتهمعػػػػػامم إسػػػػػاءةب سػػػػػؾاء ؛كبدػػػػػبلمتهؼ باألطفػػػػػاؿ الساسػػػػػة االعتػػػػػداءات تزاد
 كاالتجػػار كتهػػريبهؼ ببػػيعهؼ ككػػها، الجشدػػية كالدػػياحة االنترنػػت شػػبتات عبػػر جشدػػية غػػراضأل

 أهػػػػػ  مػػػػػؽ لبلنتقػػػػػاـ سػػػػػؾاء كذكيهػػػػػؼ عػػػػػائبلتهؼ أحزػػػػػاف مػػػػػؽ باختظػػػػػافهؼ أك، كبأعزػػػػػائهؼ بهػػػػػؼ
 ال أغػراض في الظف  أعزاء استعساؿك أخر   ألغراض أك عالقة حدابات كترفية، الزحية

 .كالذعؾذة كالدحر برمة لمديؽ تست
 مػػؽ كليدػػت التػػاري  فػػي جػػهكرها زػػاربةال تقميديػػةال الجػػرائؼ مػػؽ االختظػػاؼ يسػػةجر  تعػػد
 عمػى دخيمػة تعتبػر أنها غير، التكشؾلؾجي كالتقدـ العمسية الثؾرة أفرزتها التي السدتحدثة الجرائؼ

 األسػػػر أكسػػػاط فػػػي همعػػػا كسػػػببت االخيػػػرة العذػػػرية فػػػي انتذػػػارها كاتدػػػ ، الجزائػػػري  السجتسػػػ 
 أف بيشػػت حيػػ  لمظفؾلػػة الستحػػدة األمػػؼ مشغسػػة أكدتػػه مػػا كهػػها، أكبػػادهؼ فمػػهات عمػػى الجزائريػػة
 حالػػػة 1166 لهػػػا تقريػػػر فػػػي السشغسػػػة رصػػػدت دفقػػػ تزايػػػد فػػػي الجزائػػػر فػػػي االختظػػػاؼ حػػػاالت
 الظفؾلػة حسايػة متتػ  سػج  كسػا، 2616 جانفي غاية إلى 2661 جانفي مؽ لؤلطفاؿ خظف

 1818ك اختظػاؼ حالػة 256 حؾالي 2613 سشة في بالجزائر الؾطشي لؤلمؽ العامة بالسديرية
 خػػبلؿ األنػػؾاع مختمػػف مػػؽ اعتػػداء حالػػة 6321 بػػيؽ مػػؽ األطفػػاؿ لهػػا يتعػػرض جشدػػي اعتػػداء
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 مػػػػػؽ 52ك اإلنػػػػػاث مػػػػػؽ 143 يغػػػػػؼ 2614 سػػػػػشة حالػػػػػة 195 تدػػػػػجي  تػػػػػؼ فيسػػػػػا، الدػػػػػشة نفػػػػػس
 .(1)الهكؾر

 السعهػػد مػػديرة حدػػ  كهػػها حالػػة 6193 االختظػػاؼ حرػػيمة بمغػػت فقػػد 2616 سػػشة أمػػا
 عػػؽ يزيػػد مػػا إلػػى 2617 سػػشة لترػػ  الػػؾطشي األمػػؽ لسديريػػة التػػاب  الجشائيػػة لمذػػرطة الػػؾطشي
 اإلحرػػػػائيات لهػػػػه  كنتيجػػػػة، (2)اختظػػػػاؼ محػػػػاكالت عػػػػؽ اترػػػػاؿ 81ك اختفػػػػاء حالػػػػة 2711
 كالقػانؾنييؽ الدارسػيؽ عمػى لزامػا كػاف األطفػاؿ اختظاؼ جريسة انتذار في التزايد كهها السخيفة
 مػؽ كػهتتر  كمػا، الجريسػة هػه  مخمفػات مػؽ كالحسايػة بالعشايػة كإحاطتهػا الفئػة هه  إلى االلتفات

 كبيػرة شػريحة يذػتمؾف  لمجريسػة ضػحايا يقعػؾف  الهيؽ األطفاؿ فكأ خاصة، كنفدية جددية أثار
 بػرام  كضػ  لػىكإ، بهػؼ خاصػة عشاية إلى كيحتاجؾف  ضعفاء أشخاص كهؼ السجتس  أفراد مؽ

 أسؾياء. كأفراد السجتس  في تأهيمهؼ إلعادة
 فػػي الحػػ  لهػػؼ تػػؽي لػػؼ بالخرػػؾص الجػػرائؼ يااضػػح األطفػػاؿ أف إلػػى اإلشػػارة تجػػدر كسػػا

 تػؾفير عمػى يذػتغ  الػدكلي السجتسػ  بػدأ عشػدما ؛األخيػرة الدػشؾات فػي إال القػانؾف  رجػاؿ اهتساـ
 القػػؾانيؽ مػػ  نػػزاع فػػي هػػؾ الػػهي الظفػػ  خػػبلؼ عمػػى، الجريسػػة ضػػحية الظفػػ  لفائػػدة ضػػسانات
 حػػؾؿ كالدراسػػات السػػرتسرات كأقيسػػت، عديػػدة سػػشؾات مشػػه لحسايتػػه قػػؾانيؽ بذػػأنه صػػدرت كالػػهي
 قػػػػؾانيؽ ككضػػػػ ، تأهيمػػػػه كإعػػػػادة بػػػػه كالتكفػػػػ  حقػػػػه هػػػػدر كعػػػػدـ، لػػػػه الكافيػػػػة الزػػػػسانات تػػػػؾفير

 قػ أ الزػحية الظفػ  نجػد بالسقابػ ، رهاكغي لجشؾحه السردية كالغركؼ كسشه تتشاس  كإجراءات
   اإلجرائية. الشاحية مؽ خاصة حغا

                                                 
حدػػػاـ الػػػديؽ فزػػػي ، اختظػػػاؼ أطفػػػاؿ الجزائػػػر، العفػػػؾ الرئاسػػػي كالعقؾبػػػات السخففػػػة يذػػػجعاف الجشػػػاة، عمػػػى السؾقػػػ :  -(1)

https://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/4/25/كالعقؾبػات -الرئاسػي -العفػؾ -الجزائػر -أطفػاؿ -اختظاؼ- 
 19/11/2619، تاري  الدخؾؿ لمسؾق : ةالجشا -يذجعاف -السخففة

حميسػػػػػػػػػة هبللػػػػػػػػػي، مدمدػػػػػػػػػ  اختظػػػػػػػػػاؼ األطفػػػػػػػػػاؿ يعػػػػػػػػػؾد.. كدعػػػػػػػػػؾات إلعػػػػػػػػػداـ الػػػػػػػػػهئا  البذػػػػػػػػػرية، عمػػػػػػػػػى السؾقػػػػػػػػػ :  -(2)
http://elbilad.net/article/detail?id=87261 : 19/68/2618، تاري  الدخؾؿ لمسؾق. 

https://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/4/25/اختطاف-أطفال-الجزائر-العفو-الرئاسي-والعقوبات-المخففة-يشجعان-الجناة
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/4/25/اختطاف-أطفال-الجزائر-العفو-الرئاسي-والعقوبات-المخففة-يشجعان-الجناة
http://elbilad.net/article/detail?id=87261
http://elbilad.net/article/detail?id=87261
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 "الحسايةةة عشػػؾاف تحػػت فجػػاء السؾضػػؾع هػػها فػػي البحػػ  فكػػرة جػػاءت السشظمػػ  هػػها كمػػؽ
 ختظاف"اال جرائؼ ضحية للظفل الجزائية

 سيته: وأه الدراسة مؾضؾع اختيار بأسبا: ثانيا
 كيستػػػؽ، مؾضػػػؾعية أخػػػر  ك  ةذاتيػػػ اعتبػػػارات لعػػػدة السؾضػػػؾع هػػػها اختيةةةار سةةة   يرجػػػ 
 :  يمي فيسا تمخيرها
 مػػػؽ  باعتبػػػار  الظفػػػ  حسايػػػةل كالتحميػػػ  بالدراسػػػة السؾضػػػؾع هػػػها فػػػي التعس بػػػ ةرغبػػػال -1
 كمدػػتؾ   سػشهؼ مػ  تتشاسػ  خاصػة حسايػةك  رعايػة إلػى دائسػا تحتػاج كالتػي السدتزػعفة الفئػات
 يدػػتح  كالػػهي كالزػػيي ، الرػػغير الكػػائؽ بهػػها ةالباحثػػ شػػغف ككػػهلػ، كاحتياجػػاتهؼ نزػػجهؼ

   براءته. يخدش ما ك  عؽ بعيدا ائهبقاك  السجتس  شرائح ك  مؽ كالح ، كالرأفة، العشاية ك 

 الؾاسػػػ  نتذػػػاراال بعػػػد خاصػػػة، بػػػراءةال طالػػػت التػػػي كاالعتػػػداءات اتاالنتهاكػػػ كثػػػرة -2
 اآلبػػاء يػػررؽ  مؾضػػؾع أصػػبحت بػػ ، العػػائبلت حبيدػػة تعػػد ؼلػػ التػػي، األطفػػاؿ ختظػػاؼا لجريسػػة

 اإلعػػبلـ أمػػاط بعػػدما خاصػػة الجزائػػري  السجتسػػ  كػػ  كمدػػت، أكبػػادهؼ فمػػهات عمػػى كاألمهػػات
، الجريسػة هػه  عػؽ مشػأ  فػي لدػشاك  السجتسػ  هػها مػؽ يتجػزأ ال جػزء أنشػا باعتبارك ، عشها المثاـ
 كأبعادها. أسبابها عمى الزؾء تدميط الدراسة هه  خبلؿ مؽ ندعى

 هػػػػه  اسػػػػتجبلءك ، األطفػػػػاؿ ضػػػػد السرتكبػػػػة االختظػػػػاؼ ؼجػػػػرائ عػػػػاهرة رصػػػػد محاكلػػػػة -3
البحػػ  فػػي اآلليػػات التػػي رصػػدها السذػػرع الجزائػػري ك ، يعتريهػػا الػػهي الغسػػؾض ككذػػف لغػػاهرةا

في كفالة ح  الظف  ضحية االختظاؼ كمد  فعاليتها في القزاء عمى هه  الجريسة أك الحػد 
 مشها. 

 جػرائؼ زػحيةال لمظف  السترسة القانؾنية الحساية قرؾرالفعالية ك أكجه  أكجه تبييؽ -4
 الجزائيػػة( اإلجػراءات قػػانؾف ك ، العقؾبػات قػانؾف )الحػػالي الجزائػري  التذػري  ضػػؾء فػي االختظػاؼ

 الؾقػؾؼ إلػى باإلضػافة، لستافحتهػا كفعالػة جديػدة تاسػتراتيجيا اسػتحداثك  تفعيمها عمى عس كال
-15: رقػؼ قػانؾف  بسؾج  الزحية الظف  لحساية الجزائري  السذرع بها جاء التي اآلليات عمى
 لستافحػػػة فعاليتهػػػا مػػػد  كتبػػػيؽ، الظفػػػ  بحسايػػػة الستعمػػػ  2615 جؾيميػػػة15: فػػػي السػػػررخ 12

   الجريسة.
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 :  اآلتية الشقاط في إجسالها ؽفيست الدراسة أهسية أما
 االعتػداء رد عمػى قػادرة غيػر الفئػة هه  أفك  السجتس  شرائح أضعف هؼ األطفاؿ أف -1
 العديػػػػدة لجػػػرائسهؼ كمؾضػػػؾعا اإلجػػػراـ عرػػػابات مػػػؽ مدػػػتهدفة فأصػػػبحت ؛عميهػػػا يقػػػ  الػػػهي

 لزامػا كػاف لػهلػ، لمظفػ  ذػاممةال الحسايػة لتػؾفير كػافي لؾحػد  الؾالػديؽ دكر يعػد كلؼ، كالستشؾعة
 كاف، كمدػجد، مدرسػة، مجتس ، أسرة مؽ الفئة هه  سايةح أج  مؽ التكاتف السجتس  ك  عمى
، سػميسة تشذػئة الظفػ  تشذػئة في الدامية كعيفتها عؽ تراجعت قد مرخرا السرسدات هه  كانت

 ذلػػ فػي األمػر كيدػتؾي ، عميػه الؾاقعػة االعتػداءات فػي سػببا األحيػاف مػؽ العديػد فػي كأضحت
 لػهلػ، الحػي أك السدرسػة في الرفاؽ جساعة مؽ أك األسرة جدراف داخ  مؽ االعتداء يتؾف  أف
، حقؾقػه ككفاله االعتداءات لهه  ضحية يق  الهي الظف  لحساية التدخ  الدكلة عمى لزاما كاف

 بها. السظالبة عمى قادر غير كأنه خاصة

 كالقػػؾانيؽ الدسػػاتير مشحتهػػا التػػي األهسيػػة مػػؽ كػػهلػ أهسيتػػه الدراسػػة مؾضػػؾع يدػػتسد -2
 تدػتكيؼ كال، األمػة هػه  كعسػاد الؾطؽ مدتقب  هؾ األخير هها باعتبار لمظف  كالدكلية، الؾطشية
 كػػػػ  مػػػؽ لػػػه الحسايػػػة تػػػػؾفير خػػػبلؿ مػػػؽ الإ ذلػػػػ يتػػػػأتى كال برػػػبلحه إال السجتسػػػ  كال األسػػػرة

 .تظاله قد التي االعتداءات

 تقتزػػػي التػػػي الظفؾلػػة مرحمػػػة خرؾصػػػية مػػؽ كػػػهلػ الدراسػػػة مؾضػػؾع أهسيػػػة تبػػرز -3
 دفػػػ  مػػػا هػػػها الزػػػحية الظفػػػ  سػػػساع عشػػػد خاصػػػة اإلجػػػراءات كفػػػي التعامػػػ  فػػػي الخرؾصػػػية

 15: فػػػي السػػػررخ12-15: رقػػػؼ قػػػانؾف ال بسؾجػػػ  األمػػػر هػػػها بتشغػػػيؼ لمتػػػدخ  الجزائػػػري  السذػػػرع
 مػػد  كتبػػيؽ اإلجػػراء لهػػها التظػػرؽ  األمػػر اسػػتدعى مسػػا الظفػػ  بحسايػػة الستعمػػ  2615 جؾيميػػة
 الزحية. الظف  عمى كآثار  نجاعته

 راسة: الد أهداف: ثالثا
 :  مشها األهداؼ مؽ جسمة تحقي  إلى الدراسة هه  تدعى

 الدراسػات معغػؼ باعتبػار بالدراسة ةالزحي   الظف  تشاكلت التي دراساتال قمةل نتيجة -1
 عتػػداءاتاال أهػػؼ إبػػراز فػػي لئلسػػهاـ الدراسػػة هػػه  فجػػاءت، الجػػانح الظفػػ  عمػػى مشرػػبة كانػػت
 الؾاجػػ  ةحسايػػال كأكجػػه أسػػس بيػػافك  عميػػه الدػػمبية ثارهػػاكآ، ةالزػػحي   الظفػػ  لهػػا يتعػػرض التػػي

  له. تؾفيرها
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 2615 جؾيميػػػة 15: فػػػي السػػػررخ 12-15: رقػػػؼ قػػػانؾف ال اأقرهػػػ تحميػػػ  اآلليػػػات التػػػي -2
 بسؾجػػػ  عميهػػػا السشرػػػؾص اإلجرائيػػػة لمشرػػػؾص إلغائػػػه بعػػػد خاصػػػة، الظفػػػ  بحسايػػػة الستعمػػػ 
 كاألمػػر، الجزائيػػة اإلجػػراءات قػػانؾف  الستزػػسؽ 1966 يؾنيػػؾ 68 فػػي السػػررخ 155-66 األمػػر
، جهػة مؽ هها كالسراهقة الظفؾلة بحساية لستعم ا 1972 فبراير 16: في السررخ 63-72: رقؼ
 القػػػانؾف  هػػػها بسؾجػػػ  السذػػػرع اسػػػتحدثها التػػػي اآلليػػػات نجاعػػػة مػػػد  تبيػػػاف أخػػػر   جهػػػة كمػػػؽ

 .األطفاؿ اختظاؼ ةجريس استفحاؿ بعد استردار  تؼ كأنه خاصة

 الجريسػػة بستافحػػة العبلقػػة ذات السرسدػػات فػػي العػػامميؽ الدراسػػة هػػه  افػػادة إمتانيػػة -3
 كاالجتساعيػة الشفدػية خرائرػهؼ حيػ  مؽ االختظاؼ جرائؼ ضحايا حؾؿ معمؾمات تقديؼ في

 الجريسػػة لهػه  لمترػدي فعالػة خظػط رسػؼ فػػي تدػهؼ أف شػأنها مػؽ السعمؾمػات فهػه ، كالرػحية
 كحجسها. حدتها مؽ كالتقمي 
 السذػػػػػرع عميػػػػػه يعتسػػػػػد مرجييػػػػػا إطػػػػػارا تكػػػػػؾف  أف الستؾاضػػػػػعة الدراسػػػػػة بهػػػػػه  نظسػػػػػح -4
 الحاصػمة الثغػرات سػد فػي تدػهؼ كلعمهػا كتفعيمها كتعديمها القانؾنية مشغؾمته رسؼ في الجزائري 

 القػػػانؾنييؽ لمبػػػاحثيؽ مرجعػػػا كتكػػػؾف ، الزػػػحية الظفػػ  حسايػػػة بخرػػػؾص الجزائػػػري  القػػػانؾف  فػػي
 الظفؾلة. بذركف  السهتسيؽ

 راسة: الد إشكالية: رابعا
 مػػؽ العديػػد يثيػػر االختظػػاؼ جريسػػة ةضػػحي   لمظفػػ  الجزائيػػة الحسايػػة مؾضػػؾع دراسػػة إف

 فػػي كخظيػػرة كثيػػرة بعػػادأ الجريسػػة هػػه  أخػػهت بعػػدما خاصػػة، تكالتدػػاؤال القانؾنيػػة اإلشػػتاالت
 الجزائػري  السجتسػ  أمػؽ مدػتؾ   عمػى أك، الجزائريػة األسػر مدػتؾ   عمى سؾاء األخيرة الدشؾات
 كت .

 االجتساعيػة الكػيؼ مشغؾمػة كانهيػار سػبا األ مػؽ العديػد إلػى الجريسػة هه  انتذار يرج ك 
 شػػػاحيم شػػػتى فػػػي تغيػػػرات أحػػػدث الػػػهي التكشؾلػػػؾجي كالتقػػػدـ العؾلسػػػة انعتاسػػػاتك ، جهػػػة مػػػؽ

 ؛كشػرائحه أفراد  جسي  بيؽ السجتس  استشفار إلى أد  مسا الجريسة معه تظؾرت كالهي، الحياة
 إيجػػاد أجػػ  مػػؽ مدػػاجد كأئسػػة، كقػػانؾنيؽ، االجتسػػاع عمػػؼ فػػي كمخترػػيؽ نفدػػانييؽ أطبػػاء مػػؽ

 العديػد كضػ  إلى الجزائري  السذرع كعسد، مشها كالؾقاية الجريسة هه  مؽ لمحد السستشة الحمؾؿ
 : التالية الرئيدية اإلشتالية حؾؿ ةدراسال تسحؾرت لهلػ لسؾاجهتها االستراتيجيات مؽ
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 قػػػػانؾف  فػػػػي الجزائػػػػري  السذػػػػرع أكردهػػػػا التػػػػي كاألحتػػػػاـ القؾاعػػػػدكنجاعػػػػة  كفايػػػػة مػػػػد  مػػػػا
 عامػػة برػػفة مظفػػ ل حسايػػة لتحقيػػ  12-15: رقػػؼ الظفػػ  بحسايػػة الستعمػػ  قػػانؾف الك  العقؾبػػات
   خاصة؟ برفةاالختظاؼ  ةضحي   كالظف 

 :  كأهسها فرعية تداؤالت عدة اإلشتالية هه  تحت كتشدرج

 لمظف ؟ الجزائية بالحساية لسقرؾدا ما -
 عؾامػ  هػي فسػا تػؾافرت مػا كإذا لمجريسػة؟ ةضحي   الذخص كقؾع إلى تردي العؾام  ما-
 ؟هال ةضحي   الظف  كقؾع

 السجتسػػػ  فػػػي األطفػػػاؿ اختظػػػاؼ جريسػػػة انتذػػػار فػػػي أسػػػهست التػػػي العؾامػػػ  هػػػي مػػػا -
 حػ  فػي الذػشعاء الجريسػة  هػه ارتكػا  كراء مؽ الجاني إليه يدعى الهي لغرض كما الجزائري 
 ؟البراءة
 االختظاؼ؟ جريسة ضحية لمظف  الجزائية الحساية مغاهر تتسث  فيسا -
 حدػػ  االختظػػاؼ جػػرائؼ ضػػحايا لؤلطفػػاؿ الجزائػػري  السذػػرع أقرهػػا التػػي اإلجػػراءات مػػا-
   الجريسة؟ هه  لسجابهة كافية هي كه  12-15: رقؼ الظف  قانؾف 

 راسة: الد حدود: خامدا
 جريسػػػػػػة ضػػػػػػحي ة لمظفػػػػػػ  الجزائيػػػػػػة الحسايػػػػػػة حػػػػػػؾؿ يتسحػػػػػػؾر الدراسػػػػػػة هػػػػػػه  مؾضػػػػػػؾع إف

 حػؾؿ الجزائػري  التذػري  نظػاؽ في مدارها يدكر كالتي، الدراسة مجاؿ يتحدد كمشها ؛االختظاؼ
 قػػانؾف  خػػبلؿ مػػؽ كذلػػػ، األطفػػاؿ فئػػة اسػػتهدفت التػػي الجريسػػة لهػػه  الجزائػػري  السذػػرع معالجػػة

 مػػػ ، الظفػػػ  بحسايػػػة الستعمػػػ  12-15 رقػػػؼ كالقػػػانؾف ، الجزائيػػػة اإلجػػػراءات كقػػػانؾف ، العقؾبػػػات
 أكجػه فيػه ؽنبػي   الػهي بالقػدر كالدكليػة السقارنػة لتذػريعاتبا الدراسة مؾاطؽ بعض في االستعانة

 عػػؽ بعيػػدا لكػػؽ اإلسػػبلمي التذػػري  رأي إلػػى التعريفػػات بعػػض فػػي أشػػرنا كسػػا، كالقرػػؾر القػػؾة
 .الفقهية السهاه  تتفريبل

 ابقة: الد الدراسات: سادسا
 السؾاضػػي  مػػؽ السقارنػػة كالتذػػريعات الجزائػػري  التذػػري  فػػي كحسايتػػه الظفػػ  مؾضػػؾع إف

 الجػانح الظفػ  عمػى مشرػ  مشهػا العديػد كػاف فكإ األكاديسيػة كالبحػؾث اساتالدر  تشاكلتها التي
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 الدراسػات بعػض عمػى تحرػمشا اطبلعشػا حػدكد فػيك  نػهأ بيػد ؛الستابعػة كإجراءات تأهيمه كطرؽ 
 التػػػي العمسيػػػة الدراسػػػات أهػػػؼ سػػػشهكر السقػػػاـ هػػػها كفػػػي، الزػػػحية لمظفػػػ  تظرقػػػت التػػػي الحديثػػػة
 مػػؽ الزمشػػي تدمدػػمها كفػػ  مشهػػا الػػبعض ذكػػر كيستػػؽ عميهػػا كاالطػػبلع مشهػػا االسػػتفادة أمتششػػا
 :  مايمي لؤلحدث األقدـ

 أطروحةة، الجزائيةة اإلجةرااات قةانؾن  فة  األحداث حساية، درياس زيدومة: دراسة -1
 ديدةةس ر 11: يةةؾم نؾقذةة ، خةةدة بةةؽ يؾسةة ، الجزائةةر جامعةةة، القةةانؾن  فةة  الدولةةة دكتةةؾرا 
2116. 

 عمػػػػى التركيػػػػز خػػػػبلؿ مػػػػؽ ؛لؤلحػػػػداث اإلجرائيػػػػة لمحسايػػػػة دراسػػػػتها فػػػػي الباحثػػػػة تظرقػػػػت
 التحقيػػ  ككػػها، التسهيػػدي البحػػ  مػػؽ بدايػػة الػػدعؾ   مراحػػ  كػػ  فػػي لمحػػدث اإلجرائيػػة الستابعػػة
 إلػػػى إضػػػافة، الحػػػدث متابعػػػة صػػػبلحية لهػػػا التػػػي كالهيئػػػات، السحاكسػػػة مرحمػػػة إلػػػى االبتػػػدائي
 .البالغيؽ دكف  الحدث بها يشفرد تيال الخاصة اإلجراءات
 التػػػي األحتػػػاـ ككػػػها، األحػػػداث لقزػػػاء كالشػػػؾعي الذخرػػػي صلبلخترػػػا تظرقػػػت كسػػػا

 عميػػػه السجشػػػي لمحػػػدث البتػػػة تتظػػػرؽ  لػػػؼ أنهػػػا غيػػػر، فيهػػػا الظعػػػؽ كطػػػرؽ  الحػػػدث عمػػػى تظبػػػ 
 .له السقررة ةسايمحكل

 أطروحةةة، الجزائةةر   التذةةري  فةة  للظفةةل الجشائيةةة الحسايةةة، قرةةير علةة : دراسةةة -2
 غيةةةر )2118، باتشةةةة، لخزةةةر الحةةةاج جامعةةةة، قانؾنيةةةة علةةةؾم تخرةةةص، علةةةؾم دكتةةةؾرا 
 مشذؾرة(.

 امجشيػػ كباعتبػػار  اجانيػػ باعتبػػار  لمظفػػ  الجشائيػػة ةالحسايػػ الدراسػػة هػػه  فػػي الباحػػ  تشػػاكؿ
 البػا  في ميبلد  كبعد كالدته قب  عميه السجشي لمظف  السؾضؾعية لمحساية تظرؽ  حي ، عميه
 جانيػػا باعتبػػار  لمظفػػ  شايػػةالج لمحسايػػة الدراسػػة مػػؽ الثػػاني البػػا  فػػي تظػػرؽ  حػػيؽ فػػي، األكؿ

، اتجاهػػػػه الستخػػػػهة كالتػػػػدابير قؾبػػػػاتكالع الجزائيػػػػة كمدػػػػركليته متابعتػػػػه إجػػػػراءات عػػػػؽ كتحػػػػدث
 .عميه السجشي لمظف  اإلجرائية محسايةل التظرؽ  غف أ  كبالسقاب 
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 الجزائةةر   التذةةري  فةة  للظفةةل الجشائيةةة الحسايةةة، فخةةار إبةةراميؼ بةةؽ حسةةؾ: دراسةةة -3
 خيزةةةر دمحم جامعةةة، جشةةائ  قةةةانؾن  تخرةةص علةةؾم دكتةةةؾرا  أطروحةةة، السقةةارن  والقةةانؾن 
 .2114، 2115، الحقؾق  قدؼ، الدياسية والعلؾم الحقؾق  كلية، بدكرة

 السجشػػي لمظفػػ  تظػػرؽ  حيػػ  ؛جشائيػػا الظفػػ  حسايػػة: ؿ الدراسػػة هػػه  فػػي الباحػػ  تشػػاكؿ
 .السعشؾيةك  كالرحية البدنية بدبلمته الساسةك  عميه الؾاقعة االعتداءات مؽ كحسايته عميه

 ضػػركرة عمػػى ركػػز كسػػا، السحاكسػػة مرحمػػة كبعػػد قبػػ  إجرائيػػا الظفػػ  لحسايػػة تظػػرؽ  كسػػا
 السعػػرض لمظفػػ  فتظػػرؽ  الثػػاني البػػا  أمػػا، األكؿ البػػا  فػػي هػػها عميػػه السجشػػي الظفػػ  تأهيػػ 
 الستابعػػػة إجػػػراءات كالسقارنػػػة بالدراسػػػة تشػػػاكؿ كسػػػا، الجشائيػػػة مدػػػركليته كأسػػػاس معشػػػؾي  لخظػػػر
 األحتاـ. تشفيه دبع لمظف  البلحقة الرعاية كصؾر

، علةؾم دكتةؾرا  أطروحةة، الزةحية للظفل الجشائية الحساية حساس هديات: دراسة -4
، تلسدةان، بالقايةد بكةر أبةؾ جامعةة، الدياسةية والعلةؾم الحقةؾق  كليةة، عةام قةانؾن  تخرةص
2115 ،2114. 

 البػػا  فػػي الباحػػ  تعػػرض حيػػ  مقارنػػة دراسػة عػػؽ عبػػارة الباحػػ  بهػػا قػػاـ التػػي الدراسػة
 لسختمػػػف كتعػػػرض، العائميػػػة الحالػػػةك  كالسعشػػػؾي  السػػػادي الظفػػػ  لكيػػػاف الجشائيػػػة لمحسايػػػة األكؿ

 .السقارنة كالتذريعات لها لجزائري ا السذرع قرهاأ التي كالعقؾبات كأركانها لجرائؼا
 كالشفدػية كالعقميػة البيؾلؾجية لمعؾام  كتعرض الزحية لمظف  فخرره الثاني البا  أما
 إجػػػراءات بالدراسػػػة تشػػػاكؿ كسػػػا، ةضػػػحي   الظفػػػ  مػػػؽ تجعػػػ  التػػػي كاإلعاقػػػات األسػػػرية كالعؾامػػػ 
 قػػانؾف  تعػػدي  قبػػ  العسؾميػػة الػػدعؾ   مراجػػ  عبػػر العقؾبػػات قػػانؾف  فػػي ةالزػػحي   الظفػػ  حسايػػة

 الظفػػػ  لهػػػا يخزػػػ  التػػػي لمتػػػدابير الشهايػػػة فػػػي كتظػػػرؽ ، صػػػدكر  كبعػػػد 2664 لدػػػشة العقؾبػػػات
   كالتؾصيات. الشتائ  مؽ بجسمة دراسته ليشهي الزحية

 لسؾضػػػؾعا تتشػػػاكؿ لػػػؼ، عميهػػػا االطػػػبلع لػػػي أتػػػيح التػػػي الدػػػابقة الدراسػػػات كانػػػت كاف هػػها
 دراسػػػته برػػػدد نحػػػؽ الػػػهي سؾضػػػؾعال أف اذ ؛سػػػمكشاها التػػػي نفدػػػها الدراسػػػية كالظريقػػػة بالرػػػفة
 ؛تخررػػا أكثػػر الدػػابقة بالدراسػػات مقارنػػة كهػػي االختظػػاؼ جػػرائؼ ةضػػحي   الظفػػ  حػػؾؿ يػػدكر
 جريسػػة كخاصػػة سػػةلمجري يةضػػح   الظفػػ  كقػػؾع إلػػى تػػردي التػػي بالعؾامػػ  تهػػتؼ ناحيػػة مػػؽ فهػػي

 ضػػػحية لمظفػػػ  الجزائػػػري  السذػػػرع أقرهػػػا التػػػي الجزائيػػػة الحسايػػػة عمػػػى تركػػػز كسػػػا، االختظػػػاؼ
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 عقؾبػػات يخػػص فيسػػا العقؾبػػات قػػانؾف  عمػػى طػػرأ الػػهي 2614 التعػػدي  بعػػد خاصػػة االختظػػاؼ
 كجػػه عمػػى الجزائػػري  السذػػرع رصػػدها التػػي اآلليػػات إلػػى الدراسػػة هػػه  تتظػػرؽ  كسػػا، االختظػػاؼ
 أك الجريسػػة كقػػؾع قبػػ  كقائيػػة إجػػراءات كانػػت سػػؾاء االختظػػاؼ مػػؽ الظفػػ  لحسايػػة الخرػػؾص
 اإلضػػافة كهػػه ، كالقزػػائية االجتساعيػػة اإلجػػراءات عمػػى التركيػػز يػػتؼ كسػػا، عبلجيػػة إجػػراءات

 ةضػػحي   لمظفػػ  الجزائيػػة الحسايػػة مؾضػػؾع تشػػاكؿ خػػبلؿ مػػؽ تحكيقهػػا إلػػى ةالباحثػػ دػػعىت التػػي
 كجػه عمػى الظفؾلػة بذػركف  كالسهتسػيؽ القانؾف  لظمبة مرجييا إطارا تكؾف  فقد، االختظاؼ جرائؼ

 .الخرؾص
 لدراسةا مشهج: سابعا

 التػػي كاإلشػػتاالت التدػػاؤالت عمػػى لئلجابػػةك  كخرؾصػػيته الدراسػػة مؾضػػؾع لظبيعػػة انغػػر 
 :  أهسها كنهكر أساسييؽ مشهجيؽ عمى الدراسة عسـؾ في االعتساد تؼ يظرحها
 الدراسػػة حؾتهػػا تػػيال القانؾنيػػة الشرػػؾص كمشاقذػػة تحميػػ  كقؾامػػه ؛تحميمػػيال السػػشه  -1

 شرػػؾصال جسيػػ  اسػػتعراض ككػػها، الظفػػ  بحسايػػة الستعمػػ  12-15: رقػػؼ قػػانؾف ال خػػبلؿ مػػؽ
 بعػػػض الػػػى باإلضػػػافة، يؽالجزائػػػري الجزائيػػػة اإلجػػػراءات كقػػػانؾف  العقؾبػػػات قػػػانؾف  فػػػي األخػػػر  
 فػػي السؾضػػؾع إلثػػراء كهػػها، الظفػػ  بحسايػػة الستعمقػػة الدكليػػة كاالتفاقيػػات الػػدكلي القػػانؾف  أحتػػاـ
 جؾانبه. مختمف

مػػػؽ جريسػػػة الدراسػػػة سؾضػػػؾع ب كػػػ  مػػػا يتعمػػػ  مػػػؽ خػػػبلؿ كصػػػف السػػػشه  الؾصػػػفي؛ -2
 .اختظاؼ الظف  كالبح  في أسبابها، آثارها كآليات متافحتها

 مػػػؽ كذلػػػػ ؛السقارنػػػة أدكات الدراسػػػة هػػػه  جؾانػػػ  بعػػػض فػػػي اسػػػتعسمشا ذلػػػػ جانػػػ  كالػػػى
 السقارنػػة التذػػريعات يعػػض فػػي نغػػائر لهػػا يتػػؾف  التػػي البحػػ  مدػػائ  بعػػض فػػي الشغػػر خػػبلؿ
 نقػػػاط عمػػػى اإلمتػػػاف قػػػدر لمؾقػػػؾؼ الدراسػػػة مجػػػاؿ باعتبػػػار  الجزائػػػري  التذػػػري  فػػػي يقابمهػػػا كمػػػا

  .كالزعف القؾة كأكجه كالتسايز التذابه
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 راسة: الد صعؾبات: ثامشا
 : في الدراسة هه  إتساـ كاجهت التي الرعؾبات اجساؿ ستؽي

 فػػي األطفػػاؿ اختظػػاؼ جريسػػة حػػؾؿ الؾطشيػػة اإلحرػػائيات عمػػى ؾؿرػػالح صػػعؾبة -1
 .الؾطشي األمؽ مرالح أك الؾطشي الدرؾ مرالح مؽ سؾاء الجزائر

 الظفػ  قػانؾف  كحتػى، ةالزػحي   الظفػ  مجػاؿ فػي الستخررػة الؾطشية الدراسات قمة -2
 نػػهأ كسػػا مػػادتيؽ فػػي إال ةالزػػحي   الظفػػ  حسايػػة يتشػػاكؿ لػػؼ أنػػه غيػػر عدػػيرة كالدتػػه كانػػت الػػهي

 يتظػػػػرؽ  كلػػػػؼ األخػػػػر   الجػػػػرائؼ ةي  ضػػػػح ال الجشدػػػػية االعتػػػػداءات ةي  ضػػػػح الظفػػػػ  عمػػػػى قرػػػػرها
   .ةالزحي   الظف  تأهي  ستراتيجياتال

 راسة: الد خظة: تاسعا
 خظػػػػة عمػػػػى عتسػػػػاداال تػػػػؼ السؾضػػػػؾع بجؾانػػػػ  كاإللسػػػػاـ لدراسػػػػةا إشػػػػتالية عمػػػػى لئلجابػػػػة

 :  عمى اشتسمت
   كخاتسة.، كبابيؽ، تسهيدي فر ، مقدمة

 االختظةاف جةرائؼ ضةحية للظفةل الجزائيةة لحسايةةل السفةاميس  اإلطةار: تسهيد  فرلال
 حػيؽ في للظفل الجزائية الحساية مفهؾم بعشؾاف جاء األول: مبحثيؽ عمى األخير هها كاحتؾ  
  االختظاف جريسة ةضحيّ  الظفل مفهؾم عشؾاف تحت فجاء الثان  السبحث

 كتػػؼ االختظةةاف جةةرائؼ ةضةةحيّ  للظفةةل السؾضةةؾةية بالحسايةةة مؾسػػـؾ جػػاء: األول البةةاب
 : فرميؽ إلى تقديسه

 جريسةةةة ةضةةةحيّ  للظفةةةل السةةةاد  بالكيةةةان الساسةةةة الجةةةرائؼ عشػػػؾاف تحػػػت األول الفرةةةل
 اختظةاف لجريسةة فيػه التظػرؽ  تػؼ ألولا مباحػ  ثػبلث إلى الفر  تقديؼ تؼ حي  ؛االختظاف
 أمػػػا، الدراسػػػة هػػػه  جػػػؾهر كهػػػي السػػػادي الظفػػػ  بتيػػػاف الساسػػػة الجػػػرائؼ مػػػؽ باعتبارهػػػا الظفةةةل
 فكػاف الثالةث السبحث أمػا، قتله وتجريؼ الحياة ف  الظفل حق بعشؾاف جاء فقد الثان  السبحث
 .الجددية الدالمة ف  الظفل حق عشؾاف تحت
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 جريسةة ةضةحيّ  للظفةل السعشةؾ   بالكيان الساسة الجرائؼ عشؾاف تحت كاف الثان  الفرل
 جػػػاء الػػػهي األول السبحةةةث فػػػي كذلػػػػ بعرضػػػه الساسػػػة لمجػػػرائؼ التظػػػرؽ  تػػػؼ حيػػػ  ؛االختظةةةاف

 الثةان  السبحةث فػي ظػرؽ الت ؼتػ كسػا، عرضه سالمة ف  االختظاف ضحية الظفل حق بعشػؾاف
 .أخالقه سالمة ف  االختظاف ةضحيّ  الظفل لحق

 إلػى تقدػيسه كتػؼ االختظةاف جريسة ةضحيّ  للظفل اإلجرائية الحساية حؾل: الثان  الباب
 :  فرميؽ

 طةرف ؽمة االختظاف جريسة ةضحيّ  الظفل حساية إجرااات عشػؾاف تحت: األول الفرل
 السبحةث فػي القزػائية غيػر لمحساية التعرض تؼ حي  القزائية الذبهو  قزائية غير األجهزة
 . األول

 الظفةل حسايةة فة  القزةائية الذةبه األجهةزة إجةرااات بعشةؾان فجاا الثان  السبحث أما
 الظفةل لحسايةة القزةائية إلجراااتل الثان  الفرل تخريص تؼ حيؽ ف  ؛االختظاف ةضحيّ 
 األول السبحةث جاا حيث: مبحثيؽ إلى الفرل هذا تقديؼ تؼ حيث االختظاف جريسة ةضحيّ 
السبحةث الثةان  فةتؼ  أمةا، فاالختظةا ضةحية الظفل بحساية السكلفة القزائية األجهزة بعشؾان

 ختظاف.تخريره للتأهيل الظفل ضحية اال
 اليهػػا تتؾصػػم التػػي االقتراحػػاتك  الشتػػائ  مػػؽ جسمػػة شاهاضػػس بخاتسػػة الدراسػػة هػػه  كأنهيشػػا

 .الدراسة
 

 



 

 

 

 

 

 

 :التنويديالفصل 

لحناية اجلزائية ل اإلطار املفاهيني

 للطفل ضحية جرمية االختطاف
 

  :احلناية اجلزائية للطفلماهية املبحث األول 

 ة االختطافاملبحث الثاىي: مفووو الطفل ضحّي 
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مؾضؾع الحساية الجزائية لمظف  ضػحية جػرائؼ االختظػاؼ يتظمػ  مشػا الؾقػؾؼ  ةإف دراس
زالػػة الغسػػؾض الػػهي إللسرػػظمحات التػػي حؾتهػػا الدراسػػة؛ تحديػػد اري  لاعمػػى جسمػػة مػػؽ التعػػ

لػػهلػ جػػاء هػػها الفرػػ  التسهيػػدي ليتػػؾف إطػػار مفػػاليسي لهػػه  ، يتتشفهػػا كالمػػبس الػػهي يعتريهػػا
 يؽ: كيتؼ تقديؼ هها الفر  إلى مبحث، السرظمحات

 لمظف الحساية الجزائية  : ماليةالسبح  األكؿ
 جريسة االختظاؼ.: مفهـؾ الظف  ضحية السبح  الثاني

 للظفل الحساية الجزائية ماميةالسبحث األول: 
لقػػػد حفمػػػت السػػػرتسرات كالدراسػػػات سػػػؾاء الدكليػػػة مشهػػػا أك السحميػػػة بالحػػػدي  عػػػؽ حقػػػؾؽ 

إال أف هػه  الحقػؾؽ ال يستػؽ أف تكػؾف ، الظف  كحسايته كما يج  أف يتست  به مؽ عشاية فائقة
خاصػػة فػػي عػػ  االنتهاكػػات العديػػدة التػػي ، الؾاجبػػةلهػػا فعاليػػة مػػا لػػؼ تحػػط بالحسايػػة الجزائيػػة 

 أك، أك العشػػف السسػػارس ضػػدهؼ، تتعػػرض لهػػا هػػه  الفئػػة الهذػػة فػػي السجتسػػ  سػػؾاء باالعتػػداء
 معالجة الشقاط التالية:  بتهجيرهؼ أك اختظافهؼ أك تجشيدهؼ، لهلػ سيتؼ مؽ خبلؿ هها السبح 

 السظم  األكؿ: مفهـؾ الحساية الجزائية.
 الثاني: مفهـؾ الظف  كالتدسيات السختمفة له.السظم  

 زائية السظل  األول: مفهؾم الحساية الج
لػه  لقد تعددت تعريفػات الحسايػة الجزائيػة فسشهػا المغػؾي كمشهػا القػانؾني كهػها مػا سػشتظرؽ 

الشاحيػػة خػػبلؿ ثػػبلث فػػركع: حيػػ  نتظػػرؽ لتعريػػ  الحسايػػة الجزائيػػة مػػؽ فػػي هػػها السظمػػ  مػػؽ 
الجزائيػة مػؽ الشاحيػة الحسايػة  لتعريػ  الثػانيالفرع  األكؿ، في حيؽ نخرص في الفرع المغؾية

 قانؾنية، ثؼ نتشاكؿ أنؾاع الحساية الجزائية في الفرع الثال .ال
 ةية لغالفرع األول: تعريف الحساية الجزائ

الِحسايػػػة هػػػي مػػػؽ حسػػػى الذػػػيء حسيػػػا كِحسايػػػة بتدػػػر حػػػرؼ الحػػػاء بسعشػػػى مشعػػػه كدافػػػ  
 .(1)عشه

                                                 
 .198، ص 14، دار صادر، بيركت، لبشاف، السجمد لدان العربابؽ مشغؾر،  -(1)
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فالِحساية في المغة هي الدفاع عؽ الذيء، كيقاؿ هها شيٌء ِحسٌى أي محغػؾر ال يقتػر  
 .(1)مشه

مػػػػؽ كهػػػػي مػػػػأخؾذة  Protectionمػػػػؽ أمػػػػا فػػػػي االصػػػػظبلح فالحسايػػػػة فػػػػي المغػػػػة البلتيشيػػػػة 
Protéger (2)بها مجسؾعة التدابير الستخهة مؽ أج  حساية األشخاص كالسستمكات يقرد. 
: مػؽ الجػزاء كالستافػأة عػؽ الذػيء كجػز  لغػةالجزائية فهي ندبة إلى الجزاء الحساية أما 

 .(3)ًأك الفع  جزا  به كعميه، جزاء كجازا  كمجازاة كجزاء
كجاء في مختار الرحاح جز  كجزاء هػي مجػازاة الذػخص عمػى صػشي  قدمػه كمتافأتػه 

َفاْلَيْؾَم اَل ُتْغَلُؼ َنْفٌس َشْيًئا َواَل ُتْجةَزْوَن ِإال  َمةا ُكشةُتْؼ ﴿، كهها جاء مرداقا لقؾله تعػالى: (4)عميه
 .(6)كفي اآلية تجزكف يقرد بها ال تكافئؾف إال بسا عسمتسؾ  في دنياكؼ (5) ﴾َتْعَسُلؾنَ 
فهػؾ بسثابػة ندػبة الذػيء لدػببه الػهي يدػعى لتحكيقػه  مرػظمح الحسايػة بالجزائيػة اقتػرافك 

فيقاؿ الحساية الجزائية؛ كال يستؽ أف تتحقػ  هػه  الحسايػة إذا لػؼ يتػؽ هشػاؾ جػزاء مترتػ  عمػى 
 مخالفتها.

 انؾنيةالفرع الثان : الحساية الجزائية مؽ الشاحية الق
بػػػػػالحقؾؽ  ؾف ؾني لؤلفػػػػػراد كبسؾجبهػػػػػا يتستعػػػػػالحسايػػػػػة الجزائيػػػػػة هػػػػػي تعزيػػػػػز السركػػػػػز القػػػػػان
كهي أحد أنؾاع الحساية التي أقرهػا قػانؾف ، كالحريات التي تكفمها القؾانيؽ الؾطشية مشها كالدكلية

العقؾبػػات كاإلجػػراءات الجزائيػػة لسػػا يتزػػسشه مػػؽ قؾاعػػد كعقؾبػػات ردعيػػة تدػػمط عمػػى كػػ  مػػؽ 
 .(7)يخالفهسا

                                                 
 .138، ص1989، متتبة لبشاف لمشذر، د. .ف، مختار الرحاحالرازي،  -(1)

(2)
- Jean- Pierre Mével, Dictionnaire Universel De Poche, Librairie Générale 

Française,Paris,1996,P440. 
 .143ابؽ مشغؾر، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .91الرازي، السرج  الداب ، ص -(4)
 .54سؾرة ياسيؽ، اآلية  -(5)
 .535هػ، ص  316، دار السعارؼ، مرر، تفدر الظ ر ، جام  ال يان عؽ تأويل القرانالظبري،  -(6)
، دار مرحلةةة مةةا ق ةةل السحا سةةة الحسايةةة السؾضةةؾةية واإلجرائيةةة لحقةةؾق اإلندةةان فةة أحسػػد عبػػد الحسيػػد الدسػػؾقي،  -(7)

 .97، 96، ص 2667، 1الشهزة العربية، القاهرة، ط

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura36-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura36-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura36-aya54.html
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عمػػى أهسهػػا قاطبػػة كأخظرهػػا أثػػرا ك بػػ  يػػة القانؾنيػػة كالحسايػػة الجزائيػػة هػػي أحػػد أنػػؾاع الحسا
كقػػػد ، كيػػاف اإلندػػاف كحرياتػػه، ككسػػػيمتها القػػانؾف الجشػػائي الػػهي تشفػػػرد نرؾصػػه بهػػه  الحسايػػة

يذػترؾ معهػػا بعػػض فػػركع القػػانؾف األخػػر ، فؾعيفػة القػػانؾف الجشػػائي هػػي حسائيػػة؛ تحسػػي قيسػػا  
يبػػرر عػػدـ االكتفػػاء بالحسايػػة السقػػررة لهػػا فػػي عػػ   ًكمرػػالح أك حقػػؾؽ بمغػػت مػػؽ األهسيػػة حػػدا

بالشدػػػبة لفػػػركع  الفػػػركع القانؾنيػػػة األخػػػر ، لػػػهلػ اعتعبػػػر قػػػانؾف العقؾبػػػات بسثابػػػة رجػػػ  الذػػػرطة
 .(1)القانؾف األخر  

كترج  أهسية قػانؾف العقؾبػات فػي تػؾفير الحسايػة التػي يخػتص بهػا عػؽ غيػر  مػؽ الفػركع 
تيؽ؛ كهسا طبيعة السرمحة السحسية قانؾنػا كالجػزاء السقػرر تسيز  بخاصيتيؽ أساسيإلى األخر  

 في حالة مخالفة تمػ القؾاعد.
كالجػػزاء فػػي القػػانؾف هػػؾ ذلػػػ األثػػر السترتػػ  عػػؽ مخالفػػة قاعػػدة قانؾنيػػة كهػػؾ عبػػارة عػػؽ 
مسارسة ضغط عمى األفراد مؽ أج  االمتثاؿ ألكامر القاعدة القانؾنية كعدـ مخالفتهػا، كتظبقػه 

 .(2)مة أما هدفه فيتؾف إما كقائيا أك عبلجياالدمظة العا
الػهي ارتكػ  جريسػة  ظفػ أما الحساية الجزائية لمظفػ  فهػي تمػػ التػدابير الستخػهة اتجػا  ال

أك التػػػدابير القزػػػائية التػػػي تهػػػدؼ إلػػػى التربيػػػة كإعػػػادة اإلدمػػػاج ، أك الظفػػػ  السعػػػرض لمخظػػػر
 .(3)االجتساعي في مرحمة إدراؾ السعاني كالشز 

ي الحفػا  عميػه مػؽ كػ  أشػتاؿ االعتػداءات التػي تتسث  فكعميه فالحساية الجزائية لمظف  
لمخظر السعشػؾي، كالحسايػة الجزائيػة  معرضاأك  ضحيةأك  جانحاتق  عميه سؾاء باعتبار  طفبل 

كاآلليػات مجسؾعة الؾسائ  : "فيستؽ القؾؿ أنها ةدراسهه  ال اي تشر  عميهتلمظف  الزحية ال
الجزائػػػري لحسايػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  فػػػي قػػػانؾف العقؾبػػػات كقػػػانؾف اإلجػػػراءات  ا السذػػػرعالتػػػي أقرهػػػ

                                                 
الحسايةةةة الجشائيةةةة لحقةةةؾق اإلندةةةان، دراسةةةة مقارنةةةة علةةةى ضةةةؾا أحكةةةام الذةةةريعة والسبةةةادئ خيػػػري أحسػػػد الكبػػػاش،  -(1)

 .8، ص 2662، دار الجامعييؽ، مرر، الدستؾرية والسؾاثيق الدولية
، 2616، 1، مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، بيػركت، لبشػاف، طسدخل إلى القانؾن، القاعدة القانؾنيةالدمحم حديؽ مشرؾر،  -(2)

 .27ص 
، 61، طر، دار الفجػػر لشذػػر كالتؾزيػػ ، مرػػحسايةةة األحةةداث فةة  قةةانؾن اإلجةةرااات الجزائيةةة الجزائةةر  زيدكمػػة دريػػاس،  -(3)

 .11، ص 2667



 اإلطار املفاهيني للحناية اجلزائية للطفل ضحية جرمية االختطاف __________ الفصل التنويدي:

 

17 

12-15رقؼ:  قانؾف الالجزائية ك 
لزػساف سػبلمته كأمشػه مػؽ  آليػاتمػؽ الستعم  بحساية الظف  (1)

نتذػرت فػي السجتسػ  الجزائػري ك  الجرائؼ التػي يتعػرض لهػا كخاصػة جريسػة االختظػاؼ التػي اع 
 ."الظف  الجزائري خاص بحساية نت دافعا لسيبلد قانؾف في الدشؾات األخيرة ككا

 جزائيةالفرع الثالث: أنؾاع الحساية ال
مػػؽ إلػػى نػػؾعيؽ يتزػػح أف الحسايػػة الجزائيػػة تشقدػػؼ التظػػرؽ لسفهػػـؾ الحسايػػة الجزائيػػة  بعػػد

 إجرائية.حساية مؾضؾعية ك الحساية كهسا: حساية 
 ؾةية: الحساية السؾضأوال: 

السؾضػػؾعية؛ صػػيانة السرػػالح القانؾنيػػة التػػي تخزػػ  لمحسايػػة الجزائيػػة يقرػػد بالحسايػػة 
 .(2)كيتؾف ذلػ إما بالتجريؼ أك اإلباحة، كتكؾف مؾضؾعا لها

كالحسايػػػػة السؾضػػػػؾعية لمظفػػػػ  الزػػػػحية؛ إقػػػػرار الشرػػػػؾص القانؾنيػػػػة التػػػػي تعاقػػػػ  عمػػػػى 
باإلضػػػػافة إلػػػى تمػػػػ الشرػػػػؾص الستعمقػػػة بتذػػػػديد ، األفعػػػاؿ الساسػػػة بدػػػػبلمته كحياتػػػه كأخبلقػػػه

 .(3)العقا  عمى بعض الجرائؼ سؾاء كاف ذلػ في قانؾف العقؾبات أك القؾانيؽ الستسمة له
 ائية: الحساية اإلجر ثانيا: 

، كيعرفهػا (4)هي تمػ اإلجراءات التي تشتهجها الدكلة مػؽ أجػ  اقتزػاء حقهػا فػي العقػا 
إجرائيػػػة تأخػػػه شػػػت  اسػػػتثشاء عمػػػى انظبػػػاؽ كػػػ  أك بعػػػض القؾاعػػػد تقػػػرر ميػػػزة : " أنهػػػاب الػػبعض

كيتػؾف ، اإلجرائية العامة، كفي حاالت خاصػة يدػتمـز تحقيػ  السرػمحة فيهػا تقريػر تمػػ السيػزة
ذلػػ إمػا باسػتبداؿ القاعػدة اإلجرائيػة بػأخر ، أك بتعميػ  انظبػاؽ القاعػدة اإلجرائيػة عمػى قيػد أك 

 (5)اإلجرائية"كإما بتعدي  مزسؾف القاعدة  شرط؛

                                                 
جؾيميػػة  19، السررخػػة فػػي 39رقػػؼ ، الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، ج ر 2615 جؾيميػػة 15السػػررخ فػػي  12-15القػػانؾف رقػػؼ  -(1)

2615. 
 .97أحسد عبد الحسيد الدسؾقي، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .8، ص2666، 2، دار الشهزة العربية، القاهرة، مرر، طالحساية الجشائية لألطفالشري  سيد كام ،  -(3)
 .97، ص أحسد عبد الحسيد الدسؾقي، السرج  الداب  -(4)
، دار الحامػػد لمشذػػر كالتؾزيػػ ، األكػػاديسيؾف لمشذػػر كالتؾزيػػ ، الحسايةةة الجشائيةةة للظفةةل السجشةة  عليةةهمحسػػؾد أحسػػد طػػه،  -(5)

 .16، ص 2614، 61عساف، األردف، ط 
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هػػػي تمػػػػ الزػػػسانات الِحسائيػػػة التػػػي  ؛فػػػي إطػػػار هػػػه  الدراسػػػةكعميػػػه فالحسايػػػة اإلجرائيػػػة 
إلقػػػرار حسايػػػة  12-15كقػػػانؾف  ؾف العقؾبػػػات كاإلجػػػراءات الجزائيػػػةأقرتهػػػا التذػػػريعات فػػػي قػػػان

 .(1)ةي  خاصة لمظف  الزح
الظفػػ  يعتريػػه هػػؾ أف الحسايػػة سػػؾاء فػػي عػػ  التذػػريعات الؾطشيػػة أك الدكليػػة هػػه   كمبػػرر

كبدب  قمة إدراكه تبعا لمسرحمة العسرية التي يسر بها يجعمػه عرضػة ، الزعف البدني كالههشي
 .(2)مؽ السشظقي تؾفير حساية خاصة لهإنه ف، ف يتؾف ضحية العديد مؽ الجرائؼأل

أهسيػػة بالغػػة فػػي تػػؾفير الحسايػػة لمحسايػػة الجزائيػػة ؛ يتزػػح أف كمػػؽ خػػبلؿ مػػا تػػؼ طرحػػه
كضساف سػبلمته مػؽ كػ  االعتػداءات التػي تقػ  عميػه، خاصػة كأنػه كيػاف ضػيي  غيػر  لمظف 

ذػػػت  العسػػػؾد الفقػػػري لمسجتسػػػ  كأسػػػاس يع  الكيػػػاف امتتسػػػ  الشسػػػؾ كالشزػػػ  الفكػػػري، كسػػػا أف هػػػه
 الدكلػةمؽ األسػرة كالسجتسػ  كالسدرسػة، خاصػة  ك تق  عمى عات   ، لهلػ فسهسة حسايتهلبشائه
سػػؾاء  ؾاعػػد قانؾنيػػة فعالػػة تزػػسؽ عػػدـ انتهػػاؾ حقؾقػػه كحرياتػػهبسػػا تقػػر  مػػؽ نرػػؾص كقكذلػػػ 

كسػػا تزػػسؽ إعػػادة تأهيمػػه كإدماجػػه فػػي السجتسػػ  مػػؽ جديػػد كفػػرد سػػؾي ، كػػاف جانحػػا أك ضػػحية
 جتساعية.كانت أك ا بآليات متعددة كمتشؾعة عقابية

 محل الحساية الجزائيةالسظل  الثان : مفهؾم الظفل 
يختمػػػف مفهػػػـؾ الظفػػػ  بػػػيؽ عمسػػػاء الذػػػريعة كعمسػػػاء االجتسػػػاع، كعمسػػػاء الػػػشفس كفقهػػػاء 

قػػػد أف التدػػػسيات نجػػػد القػػػانؾف كهػػػها راجػػػ  إلػػػى عػػػدـ كجػػػؾد معػػػايير مؾحػػػدة فػػػي تعريفػػػه، كسػػػا 
الرػبي أك القاصػر أك  كهشػاؾ مػؽ يدػتعس ، فهشاؾ مؽ يدتعس  مرظمح الظف أيزا اختمفت 
 .يدتعس  القاصر كتارة أخر  الحدثكالسذرع الجزائري تارة ، الحدث

اسػػػػتعس  مرػػػػظمح الظفػػػػ  كحػػػػدد  الستعمػػػػ  بحسايػػػػة الظفػػػػ  12-15رقػػػػؼ: قػػػػانؾف الكفػػػػي 
السقرػػؾد مشػػه؛ كأبػػرز أف الحػػدث كالظفػػ  مرػػظمحاف مترادفػػاف، كسػػا عسػػد إلػػى تبيػػيؽ مػػؽ هػػؾ 

                                                 
، بحػ  لشيػ  دبمػـؾ الدراسػات السعسقػة فػي القػانؾف الخػاص، الحساية الجشائية للظفل ضحية سؾا السعاملةةدمحم عزكزي،  -(1)

قانؾف األسرة كالظفؾلة، جامعة سيدي دمحم بؽ عبد هللا لمعمـؾ القانؾنية كاالقترػادية كاالجتساعيػة، زهػر السهػراز فػاس،السغر ، 
 متؾاجد عمى مؾق : 

http://www.droitetentreprise.com_#/ الدراسات- العميا- السعس -  ftnref14/بح - لشي - دبمـؾ
 .16شري  سيد كام ، السرج  الداب ، ص -(2)

http://www.droitetentreprise.com/بحث-لنيل-دبلوم-الدراسات-العليا-المعمق/#_ftnref14
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 ،(1)ذا القػػانؾف  مػػؽ 62كهػػها فػػي نػص السػػادة ، الظفػ  فػػي حالػػة خظػر كالظفػػ  الجػػانح كالبلجػ 
 ليه مؽ خبلؿ الفركع اآلتية: كهها ما سشتظرؽ إ

حيػػ  يػػتؼ تعريػػ  الظفػػ  لغػػة كاصػػظبلحا كفػػرع أكؿ، فػػي حػػيؽ يػػتؼ تشػػاكؿ تعريػػ  الظفػػ  
فػػي كػػ  مػػؽ التذػػريعات الدكليػػة كالؾطشيػػة فػػي فػػرع ثػػاف، أمػػا الفػػرع الثالػػ  فدػػشتظرؽ لمتدػػسيات 

 السختمفة لمظف  في التذري  الجزائري.
 ظالحا الفرع األول: تعريف الظفل لغة واص

 لغة:  أوال: تعريف الظفل

 الَظف : البشياف الرخص فالَظف  بفتح الظاء هؾ الشاعؼ كجسعه طعفؾؿ كِطفاؿ.
 كيقاؿ جارية َطْفَمٌة إذا كانت رخرة.، كاألنثى َطْفمة كقد َطفع  َطَفالة كطعفعؾلةٌ 

كالِظفػػ  كالَظفالػػة كالظعفؾلػػة كالظعفؾلَيػػة ال كالِظفػػ  كالِظفمػػة الرػػغيراف مػػؽ كػػ  شػػيء بػػيؽ، 
 فع  له.

 .(2)"الربي يدعى طفبل حيؽ يدقط مؽ بظؽ أمه إلى غاية احتبلمه :"كقاؿ أبؾ الهيثؼ
كيقرػد بالظفػ  ، فالظف  اسؼ جشس كهؾ فرد كمرنثػه طفمػة أمػا جسعػه فهػؾ أطفػاؿ ؛كعميه

لسعْظِفػػػ  ذات الظفػػػ  مػػػؽ الرػػػغير مػػػؽ كػػػ  شػػػيء سػػػؾاء مػػػؽ الشػػػاس أك الػػػدكا  أك الشبػػػات، كا
 .(3)اإلنداف كالحيؾاف

 كيقرػػد Infantsمذػػتقة مػػؽ الكمسػة البلتيشيػػة  هػي Enfantأمػا كمسػػة الظفػ  بالمغػػة الفرندػػية 
 .(4)به أنه لؼ يتكمؼ بعد

                                                 
جؾيميػػة  19، السررخػػة فػػي 39الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، ج ر، رقػػؼ  2615 جؾيميػػة 15السػػررخ فػػي  12-15القػػانؾف رقػػؼ  -(1)

2615. 
 .461، ص 11، دار صادر بيركت، لبشاف، السجمد لدان العربابؽ مشغؾر،  -(2)
 566، ص 2664، 4، متتبة الذركؽ الدكلية، مرر، طالسعجؼ الؾسيطمجس  المغة العربية،  -(3)

(4)
- F.Derevwer_De Fosser,les droit de L’enfant,2001,p 03. 
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 الحا: الظفل اصظثانيا: تعريف 

 سالم تذري  اإلتعريف الظفل ف  ال -1
ككانػػػػت الدػػػػباقة ، مراحػػػػ  حياتػػػػهلقػػػػد اهتسػػػػت الذػػػػريعة اإلسػػػػبلمية باإلندػػػػاف فػػػػي جسيػػػػ  

بلهتسػػاـ بالظفػػ  كبحسايتػػه كسػػبلمته؛ فشجػػدها اهتسػػت بػػه حتػػى قبػػ  الػػزكاج؛ كيبػػدأ مػػؽ اختيػػار ل
كهػػها مرػػداقا لقؾلػػه صػػ  هللا عميػػه ، (1)بأمػػه كال بأخؾالػػه أك أعسامػػه رفػػبل يعي ػػ، الػػزكج كالزكجػػة

 .(2)«تخيروا لنطفكم وانكحوا األكف اء»كسمؼ 
الذريعة اإلسػبلمية لمظفػ  كهػؾ جشيشػا فػي بظػؽ أمػه فيحػـر إجهاضػه  ثؼ تستد الحساية في

، كلقػػػد اسػػػتعسمت الذػػػريعة (3)كإسػػػقاطه مػػػؽ غيػػػر ضػػػركرة شػػػرعية، خاصػػػة بعػػػد نفػػػ  الػػػركح فيػػػه
اإلسبلمية مرظمحات عديدة مشها الظف  كالسؾلػؾد كالرػبي كالفتػى كالغػبلـ فمقػد جػاء فػي قؾلػه 

 لول     ا  ط الفط  روا     داوا  ل و ان  ه أو لن   رانه أو  م  ا م  ل مول  و  لول     ا»صػػ  هللا عميػػه كسػػمؼ 
 .(4)ركا  البخاري « لمجسانه

ُ ِفةة  َأْواَلِدُكةةؼْ ﴿ككػػهلػ فػػي قؾلػػه تعػػالى  ُ َفةةِنْن ُكةةؽ  ، ِللةةذ َ ِر ِمْثةةُل َحةةأِّ اأْلُْنَثَيةةْيؽِ ، ُيؾِصةةيُكُؼ 
َوأِلََبَؾْيةةِه ِلُكةةلِّ َواِحةةد  ، َكاَنةةْ  َواِحةةَدًة َفَلَهةةا الشِّْرةة ُ َوِإْن ، ِنَدةةاًا َفةةْؾَق اْثَشَتةةْيِؽ َفَلُهةةؽ  ُثُلَثةةا َمةةا َتةةَركَ 
ُدُس ِمس ا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلدٌ  ةِه الثُُّلةثُ ، ِمْشُهَسا الدُّ َفةِنْن ، َفِنْن َلْؼ َيُكْؽ َلُه َوَلٌد َوَوِرَثةُه َأَبةَؾاُ  َفأِلُمِّ

ُدُس  ِه الدُّ آَبةاُؤُكْؼ َوَأْبَشةاُؤُكْؼ اَل َتةْدُروَن ، َبْعِد َوِصي ة  ُيؾِص  ِبَها َأْو َدْيةؽ  ِمْؽ ، َ اَن َلُه ِإْخَؾٌة َفأِلُمِّ
ُ ِ ، َأيُُّهْؼ َأْقَرُب َلُكْؼ َنْفًعا َ َكاَن َعِليًسا َحِكيًسا، َفِريَزًة ِمَؽ   ُ  .(5) ﴾ِإن  

 ثبلث كهي كاآلتي:  التذري  اإلسبلميكمراح  الظفؾلة حد  
 الرغير غير السسيز: مشه الؾالدة حتى بمؾغ سؽ الدابعة مؽ العسر. مرحمة - أ

                                                 
، مجمػة االجتهػاد القزػائي، العػدد الدػاب ، مخبػر الحساية الجشائية للظفؾلة فة  الذةريعة اإلسةالمية"عز الديؽ كيح ، " -(1)

 .35، ص 2616أثر االجتهاد القزائي عمى حركة التذري ، جامعة دمحم خيزر، بدترة، 
 .5.ص1987، دار الرياف لمتراث، 7، جف  شرح صحيح البخار  فتح البار  أحسد بؽ حجر العدقبلني،  -(2)
 .35عز الديؽ كيح ، السرج  الداب ، ص  -(3)
 292، ص1986، دار الرياف لمتراث، 3، جف  شرح صحيح البخار   فتح البار  أحسد بؽ حجر العدقبلني،  -(4)
 .11سؾرة الشداء، اآلية  -(5)
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مرحمة اإلدراؾ الزيي : تبدأ مؽ سؽ الدابعة كتشتهي بالبمؾغ كيدسى فيهػا بالرػبي - 
 .(1)ؿ جشائيا كإنسا تأديبيا كالتؾبي  كالزر أالسسيز كفي هه  السرحمة الظف  ال يد

تبػػػػدأ مػػػػؽ سػػػػؽ الخامدػػػػة عذػػػػرة سػػػػشة مرحمػػػػة اإلدراؾ التػػػػاـ: تدػػػػسى مرحمػػػػة البمػػػػؾغ ك  - ج
، فػي حػيؽ هشػاؾ جانػ  مػؽ الفقػه اإلسػبلمي يػر  أف (2)عذػرة حدػ  اخػتبلؼ العمسػاء كالثامشة

 .(3)مرحمة الظفؾلة هي التي تتحدد في السدة مشه الؾالدة كحتى سؽ الرابعة عذرة سشة

جشيشػػا  كلقػػد أجسػػ  فقهػػاء الذػػريعة اإلسػػبلمية عمػػى أف مرحمػػة الظفؾلػػة تبػػدأ مشػػه أف يتػػؾف 
َيةا َأيَُّهةا الش ةاُس ِإْن ُكْشةُتْؼ ِفة  َرْية   ِمةَؽ اْلَبْعةِث َفِنن ةا ﴿لقؾلػه تعػالى: مرػداقا في بظؽ أمه كهها 

َؽ َلُكةْؼ َخَلْقَشاُ ْؼ ِمْؽ ُتَراب  ُثؼ  ِمْؽ ُنْظَفة  ُثؼ  ِمْؽ َعَلَقةة  ُثةؼ  ِمةْؽ ُمْزةَغة  ُمَخل َقةة  َوَغْيةِر ُمَخل َقةة  ِلُشَ ة يِّ
ُ ْؼ َوِمةْشكُ وَ  ْؼ َمةْؽ ُنِقرُّ ِف  اأْلَْرَحاِم َما َنَذاُا ِإَلةى َأَجةل  ُمَدةسثى ُثةؼ  ُنْخةِرُجُكْؼ ِطْفةاًل ُثةؼ  ِلَتْ ُلُغةؾا َأُشةد 

َهاِمةَدًة َفةِنَذا  ُيَتَؾف ى َوِمْشُكْؼ َمْؽ ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُسِر ِلَكْياَل َيْعَلَؼ ِمْؽ َبْعِد ِعْلؼ  َشْيئًا َوَتَرى اأْلَْرَض 
، كتشتهػي هػه  السرحمػة بػالبمؾغ (4) ﴾َأْنَزْلَشا َعَلْيَها اْلَساَا اْهَتز ْت َوَرَبْ  َوَأْنَ َتْ  ِمْؽ ُكلِّ َزْوج  َبِهيج  

، ِمةْؽ َقةْ ِلِهؼْ َوِإَذا َبَلَغ اأْلَْطَفاُل ِمةْشُكُؼ اْلُحُلةَؼ َفْلَيْدةَتْأِذُنؾا َكَسةا اْسةَتْأَذَن ال ةِذيَؽ ﴿كهها لقؾله تعػالى: 
ُ َلُكْؼ آَياِتهِ   ُ ِلَػ ُيَ يُِّؽ  ُ َعِليٌؼ َحِكيؼٌ ، َ ذََٰ  ُ  .(5) ﴾َو

فالظف  عشد فقهػاء الذػريعة اإلسػبلمية هػؾ الرػغير الػهي لػؼ يبمػ  الحمػؼ، كبالتػالي يذػس  
 صػػغير الدػػؽ  غيػػر السسيػػز ألف سػػؽ  الت سييػػز عشػػدهؼ سػػب  سػػشؾات، كسػػا يذػػس  أيزػػا الرػػغير

 .(6)، فالظفؾلة هي مرحمة تستد مؽ الؾالدة لمبمؾغلكؽ الهي لؼ يبم  الحمؼ بعد السسيز

                                                 
 .458-454، ص، ص 1996، 2، دار الكتا ، القاهرة، طاإلسالم السدخل للفقه دمحم سبلـ مدكؾر،  -(1)
 .6، ص 2667، دار الجامعة الجديدة، حساية الظفؾلة ف  القانؾن الدول  العام واإلسالممشتررسعيد حسؾدة،  -(2)
لعبيتػػاف، ، متتبػػة احقةةؾق الظفةةل فةة  الذةةريعة اإلسةةالمية والشغةةام الدةةعؾد  والسؾاثيةةق الدوليةةةعبػػد القػػادر الذػػيخمي،  -(3)

 .46، ص2616، 1السسمكة العربية الدعؾدية، الرياض، ط
 .65سؾرة الح ، االية -(4)
 .59سؾرة الشؾر، اآلية  -(5)
، 2668، 1، دار الفكػػر الجػػامعي، اإلسػػتشدرية، طالحسايةةة الجشائيةةة السؾضةةؾةية لألطفةةال السدةةتخدميؽفاطسػة بحػػري،  -(6)

 .25ص 
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كمغػاهر  ؽ البمؾغ غير محدد بدقة كإف كانت عبلماته عديدة مشها القدرة عمػى الشكػاحكس
الرجؾلػػة بالشدػػبة لمػػهكر، كالحػػيض كالقػػدرة عمػػى الحبػػ  بالشدػػبة لؤلنثػػى، أمػػا إذا لػػؼ تغهػػر هػػه  

 .(1)العبلمات فإف البمؾغ يحدد بالدؽ
فقهػػػاء الذػػػريعة اإلسػػػبلمية نجػػػدهؼ أنهػػػؼ مختمفػػػؾف فػػػي تحديػػػد سػػػؽ الرشػػػد  كبػػػالرجؾع إلػػػى

 :  شجد أفباختبلؼ مهاهبهؼ كباختبلؼ الجشديؽ؛ أي بيؽ الهكر كاألنثى ف
 ةسػػؽ الدػػابعيتػػؾف فػػي فػػاألنثى بمؾغهػػا ، فرقػػؾا بػػيؽ سػػؽ  بمػػؾغ الػػهكر كاألنثػػى الحشفيةةة -
َتْقَرُبةةؾا َمةةاَل  َكاَل ﴿تعػػالى كدلػػيمهؼ فػػي ذلػػػ قؾلػػه ، (2)عذػػر ةثسانيػػفببمؾغػػه سػػؽ أمػػا الػػهكر  عذػػر

ػػػ، (3)﴾ َحت ةةةىَٰ َيْ ُلةةةَغ َأُشةةةد  اْلَيِتةةةيِؼ ِإال  ِبةةةال ِت  ِهةةةَ  َأْحَدةةةُؽ   بسعشػػػى حتػػػى يبمػػػ  سػػػؽ   الرػػػبي   د  كأشع
 .(4)االحتبلـ
عذػػر سػػشة  ةثسانيػػكهػػؾ ( ىلمػػهكر كاألنثػػ) فيؾحػػدكف سػػؽ  البمػػؾغ لمجشدػػيؽ السالكيةةةأمػػا  -
كدلػيمهؼ فػي ذلػػ نفػس الػدلي  الػهي اعتسػد  الحشفيػة غيػر أنهػؼ لػؼ يفرقػؾا فػي ذلػػ بػيؽ ، بتسامها

 .(5)الهكر كاألنثى
 .بسعشى أف البمؾغ هؾ تساـ ثساني عذرة سشة لمجشديؽ عمى حد سؾاء

يركف أف سؽ  البمؾغ هؾ خسدة عذر سشة دكف تفري  بيؽ الػهكر  الذافعية والحشابلة أما
ػؽ الػهي يتتسػ  فيػه الشسػؾ العقمػي كالجدػدي معػا، كاألنثى ألف هها هؾ الد 

، كدلػيمهؼ فػي ذلػػ (6)
ُ رض    ا ط ول و  ل هللا ع ل  اي ه  »أنػه قػاؿ:  سا عشهعسر رضي هللاعبد هللا بؽ ما ركي عؽ 

ولام لوم أُح  وأنا اال أواع  شرو لنة   ام لجزني وُ رض   ايه لوم الخن    وأن ا اا ل الخم ر  ش رو  

                                                 
القةةانؾن  لحسايةةة الظفةةل ومدةةلوليته الجشائيةةة والسدنيةةة فةة  إطةةار االتفا يةةات الدوليةةة الشغةةام خالػػد مرػػظفى فهسػػي،  -(1)

 .17، ص 2612، 1، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلستشدرية، طوالتذريعات الؾطشية والذريعة اإلسالمية
 .698، ص1985، ج، 1، دار إحيار التراث العربي، ط، السغش عبد هللا بؽ أحسد بؽ قدامة -(2)
 .152سؾرة األنعاـ، أية  -(3)
 .364، ص2662، 3، تحقي  سامي بؽ دمحم سبلمة، دار طيبة، د.ط. جتفدير القران العغيؼابؽ كثير،  -(4)
 .17خالد مرظفي فهسي، السرج  الداب ، ص -(5)
 .17خالد مرظفى فهسي، السرج  نفده، ص  -(6)



 اإلطار املفاهيني للحناية اجلزائية للطفل ضحية جرمية االختطاف __________ الفصل التنويدي:

 

23 

، كهػػها يػػدؿ عمػػى أف الرسػػؾؿ صػػ  هللا عميػػه كسػػمؼ حػػدد سػػؽ البمػػؾغ لمسقاتػػ  (1)«ل  نة   دز  ا ني
 .(2)الرجاؿ في هه  الدؽ  بخسدة عذرة سشة لهلػ اعتبر أنه مبم  

يتزػػػح مسػػػا سػػػب  أف الذػػػريعة اإلسػػػبلمية عشيػػػت بالظفػػػ  نتيجػػػة لزػػػعفه العقمػػػي كالبػػػدني 
ككػػػها لكؾنػػػه عسػػػاد هػػػه  األمػػػة كمدػػػتقبمها، كاف كانػػػت االتفاقيػػػات الدكليػػػة كالقػػػؾانيؽ الؾضػػػيية 

 .الدب  في ذلػقر  تذترؾ في تحقي  هه  الحساية فالذريعة اإلسبلمية كاف لها 
الدػشة الشبؾيػة ك  استعس  عمساء الذريعة اإلسبلمية مرظمح الظفػ  فػي القػراف الكػريؼلقد ك 
كقردكا بسرحمة الظفؾلة هي تمػ الفترة السستدة مؽ كجػؾد الظفػ  جشيشػا فػي بظػؽ أمػه ، الذريفة

إلى غاية سؽ  البمؾغ، هها األخير الهي اختمفؾا فيه باختبلؼ مهاهبهؼ فتراكح عشدهؼ سؽ  البمػؾغ 
 بيؽ الهكر كاألنثى. رالدؽ  الخامدة عذر كالثامشة عذبيؽ 

 تعريف الظفل ف  علؼ الشفس وعلؼ االجتساع:  -2
لقد اختمف تعري  الظف  باختبلؼ العمـؾ التي تتجاذبه كك  عمؼ يشغػر إليػه مػؽ زاكيتػه؛ 

عمػى الشحػؾ  عمساء االجتساعك الظف  عشد ك  مؽ عمساء الشفس  تعري  مرظمحكسيتؼ عرض 
 التالي: 
 لشفس: الظفل عشد علساا ا رظلحم - أ

 أحدهسا عاـ كاآلخر خاص.لمظف  عمى مدلؾليؽ  ؼيعتسد عمساء الشفس في تعريفه
 يقرد به ك  صغير مشه كالدته إلى غاية سؽ الشز  الجشدي.م: مدلؾل عا 
 (3)يظم  عمى الرغير فؾؽ سؽ السهد حتى سؽ السراهقة: مدلؾل خاصك. 

 كهي:  بدتمراح  الظفؾلة  كيحدد عمساء الشفس
 مرحمة ما قب  السيبلد كيقرد بها مشه الحس  إلى السيبلد. -

 السهد كالرضاعة كهي مؽ كالدة الظف  إلى سؽ الثانية. -

                                                 
 .453، السرج  الداب ، ص7صحيح البخاري، جأحسد بؽ حجر العدقبلني، فتح الباري في شرح  -(1)
 .8، ص 1، د.س.ف، د.د.ف، طحقؾق الظفل ف  الذرائ  والتذري دمحم عمي ستيتر،  -(2)
، مػػهكرة ماجدػػتير فػػي القػػانؾف الػػدكلي، تخرػػص قػػانؾف حسايةةة األطفةةال أثشةةاا الشزاعةةات السدةةلحة الدوليةةةسػػميؼ عميػػؾة،  -(3)

 .67، ص2616، 2669ة، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، دكلي إنداني، جامعة الحاج لخزر باتش
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 الظفؾلة السبترة كهي مؽ سؽ الثانية إلى سؽ الدادسة. -

 الظفؾلة الستأخرة كتستد مؽ سؽ الدادسة إلى غاية سؽ الثانية عذر. -

 سؽ الثانية عذرة إلى الخامدة عذر. السراهقة السبترة مؽ -

 .(1)السراهقة الستأخرة مؽ الخامدة عذرة إلى سؽ الؾاحد كالعذريؽ -

عمسػػاء الػػشفس أف الظفػػ ؛ هػػؾ ذلػػػ اإلندػػاف الػػهي يستمػػػ قػػدرات عاطفيػػة عمػػى هػػها يػػر  ك 
، كهؾ كام  الخمػ  كالتكػؾيؽ إال  أف هػه  القػدرات التػي يستمكهػا يشقرػها الشزػ ، كعقمية كحدية

 .  (2)لتفاع  بالدمؾؾ البذري حتى يربح بالغاكا
أف الظفػ   ؛يػر   علؼ الةشفس االجتسةاع في حيؽ هشاؾ جان  آخر في عمؼ الشفس كهؾ 

كصػػفاتهؼ ، هػػؾ ذلػػػ السخمػػؾؽ الػػهي يػػتعمؼ مشػػه الرضػػاعة كيػػ  يبػػدأ بػػالتعرؼ عمػػى األشػػخاص
كهػه  السعرفػة لهػا دكر كيتعمؼ مشهؼ اكتدا  السعارؼ مؽ خبلؿ األدكار التي يقـؾ بهػا األفػراد، 

 .(3)سمؾكياته االجتساعية مدتكببلحدد في تكؾيؽ شخرية الظف  كت
يعتبػر الظفػ  هػؾ ذلػػ اإلندػاف مشػه أف يتػؾف جشيشػا فػي بظػػؽ فعلةؼ الةشفس الجشةائ   أمػا

 .(4)كهها األخير يختمف بيؽ الهكر كاألنثى، أمه إلى أف يربح بالغا جشديا
الػػػؾالدة إلػػػى غايػػػة اكتسػػػاؿ نسػػػؾ  الجدػػػسي كالشفدػػػي كسػػػا يقرػػػد بػػػه كػػػهلػ الرػػػغير مشػػػه 

ككفقػػا لسػػػا يتظمبػػػه الؾاقػػػ  ، كاالجتسػػاعي كيرػػػبح راشػػػدا كقػػػادرا عمػػى إدراؾ األشػػػياء إدراكػػػا تامػػػا
 .(5)االجتساعي الهي يييذه

يتزػػػح مػػػؽ تعريفػػػات عمسػػػاء الػػػشفس لمظفػػػ  أنهػػػا تذػػػس  تمػػػػ  ؛بشػػػاء عمػػػى مػػػا تػػػؼ طرحػػػه
الرشػد، كخػبلؿ  مػؽ مرحمػة الظفؾلػة إلػى غايػة بمؾغػه سػؽ  التغيرات فػي سػمؾكات الظفػ  كأفعالػه 

هػػه  السرحمػػة يتتدػػ  القػػدرات كالسعػػارؼ، هػػه  األخيػػرة التػػي تػػدخ  فػػي تكػػؾيؽ شخرػػيته، بيػػد 
                                                 

 سشاء الدكيتات، مراح  الظفؾلة في عمؼ الشفس، عمى مؾق : -(1)
https://mawdoo3.com/62/61/2619، تاري  االطبلع عمى السؾق : مراح _الظفؾلة_في_عمؼ_الشفس. 

 .19خالد مرظفى فهسي، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .24فاطسة بحري، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .68، ص 2668، دار الهد  لمشذر كالتؾزي ، عيؽ مميمة، الجزائر  األحداث ف  التذري  نبي  صقر، جسيمة صابر،  -(4)
 .19خالد مرظفى فهسي، السرج  الداب ، ص  -(5)

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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أنهؼ يختمفػؾف فػي بدايػة مرحمػة الظفؾلػة فعشػد عمػؼ الػشفس االجتسػاعي يػركف أنهػا تبػدأ مشػه كالدة 
 أي بعد الؾالدة. ؛الجشيؽ

 ائي ير  أنها تبدأ مشه أف كاف جشيشا في بظؽ أمه. أما عمؼ الشفس الجش
 تساع: الظفل ف  علؼ االجمرظلح -ب

فػػػي تعػػػريفهؼ لمظفػػػ  بػػػدكرهؼ لظفػػػ  كمرحمػػػة الظفؾلػػػة غيػػػر أنهػػػؼ عمسػػػاء االجتسػػػاع تظػػػرؽ 
 تي: تفرقؾا إلى ثبلث آراء كسيتؼ تؾضيحها عمى الشحؾ اآل

الػػؾالدة إلػػى غايػػة بمػػؾغ سػػؽ  يػػر  أف مرحمػػة الظفؾلػػة يػػتؼ احتدػػابها مشػػهالةةرأ  األول:  -
 الرشد كهها األخير يتؼ تحديد  حد  القؾانيؽ السعسؾؿ بها في ك  بمد مؽ البمداف.

يػػتؼ احتدػػابها مػػؽ لحغػػة السػػيبلد إلػػى غايػػة الدػػؽ الثانيػػة عذػػر بغػػض الةةرأ  الثةةان :  -
 .(1)عذرة سشة بإثشيكهؾ بهلػ يحدؼ أمر سؽ البمؾغ ، الشغر عؽ القؾانيؽ

ها الػػرأي جعػػ  مرحمػػة الظفؾلػػة هػػي تمػػػ السرحمػػة السستػػدة مػػؽ مػػيبلد هػػالةةرأ  الثالةةث:  -
 الظف  إلى غاية سؽ البمؾغ.

الظفؾلػػػػة هػػػػي السرحمػػػػة التػػػػي يتػػػػؾف فيهػػػػا الظفػػػػ   "فكسػػػػا يػػػػر  عمسػػػػاء االجتسػػػػاع كػػػػهلػ أ
هػػػي السػػػدة التػػػي يعتسػػػد فيهػػػا الظفػػػ  عمػػػى  السدػػػتجي  دكمػػػا لعسميػػػات التفاعػػػ  االجتسػػػاعي، أك

 ."(2)قتراديكالديه حتى الشز  اال
مػػ  عمسػػاء عمسػػاء االجتسػػاع أنهػػؼ يذػػتركؾف لػػد  يتزػػح مػػؽ تعريػػ  الظفػػ   ؛مسػػا تقػػدـ

أف عمسػاء االجتسػاع أهسمػؾا السرحمػة  التي تسر بها فترة الظفؾلة، غير سراح الفي تقديؼ الشفس 
عتػس عمسػاء الػشفس بػاختبلؼ تخررػاتهؼ فسرحمػة ، الجشيشية فهؼ يبدؤكف الظفؾلة مشه السػيبلد

 نجػػدهؼكسػػا ، لػػة عشػػدهؼ تبػػدأ مػػا قبػػ  السػػيبلد؛ بسعشػػى مشػػه أف يتػػؾف جشيشػػا فػػي بظػػؽ أمػػهالظفؾ 
، فػي حػيؽ جانػ  يختمفؾف في تحديد سؽ  البمؾغ كالرشد فهشاؾ مؽ يتركها لمقؾانيؽ السعسػؾؿ بهػا

                                                 
 .24فاطسة بحري، السرج  الداب ، ص  -(1)
، مػػهكرة ماجدػػتير فػػي عمػػؼ االجتسػػاع عسالةةة األطفةةال وعالقتهةةا بغةةروف األسةةرة دراسةةة ميدانيةةة بباتشةةةصػػميحة غشػػاـ،  -(2)

، 2669جامعة الحاج لخزر، باتشة، كمية العمـؾ االجتساعيػة كالعمػـؾ اإلسػبلمية، قدػؼ عمػؼ االجتسػاع كالػديسؾغرافيا، العائمي، 
 .12، ص 2616



 اإلطار املفاهيني للحناية اجلزائية للطفل ضحية جرمية االختطاف __________ الفصل التنويدي:

 

26 

كمػػشهؼ مػػؽ تتػػأرجح عشػػدهؼ بػػيؽ سػػؽ ، يحدػػسها دكف مراعػػاة القػػؾانيؽ التػػي تعسػػ  بهػػا البمػػدآخػػر 
 .ب  كحتى سؽ الؾاحد كالعذريؽ، كالخامدة عذر كالثامشة عذرالثانية 

ف ذلػػ يتدػبه السعػارؼ التػي تػدخ  فػي تكػؾيؽ باإلضافة إلى تفاع  الظف  اجتساعيػا؛ أل
 شخريته كتكس  نسؾ  البيؾلؾجي كالشفدي.

 لؾطشيةالتذريعات الدولية واالظفل ف   مفهؾمالفرع الثان : 
اسػػتعسمها القػػانؾف؛ فسػػرة يدػػتعس  مرػػظمح الظفػػ  كمػػرة لقػػد اختمفػػت السرػػظمحات التػػي 

يظمػػػ  مرػػػظمح ، فمرػػػظمح الحػػػدث هػػػها األخيػػػر الػػػهي ارتػػػبط بػػػالجشؾح، كمػػػرة أخػػػر  القاصػػػر
كسػػػا أف معغػػػؼ الدراسػػػات انرػػػبت عميػػػه كعمػػػى الحسايػػػة ، الحػػػدث الجػػػانح أك جشػػػؾح األحػػػداث

 .الظف  الزحي ة أغفمت التذريعات كالقؾانيؽ، كبالسقاب  السقررة له ككيفية تأهيمه
قػػػانؾف الكسػػػشتعرض إلػػػى تعريػػػ  الظفػػػ  فػػػي القػػػؾانيؽ الدكليػػػة كالقػػػانؾف الجزائػػػري خاصػػػة 

، كسػا نتظػرؽ لمتدػسيات السختمفػة التػي اسػتعسمها السذػرع الستعمػ  بحسايػة الظفػ  12-15رقؼ: 
 .الجزائري 

 ولية: االتفا يات الد الظفل ف  أوال: تعريف
رغػػؼ اهتسػػاـ القػػانؾف الػػدكلي العػػاـ بحسايػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كحرياتػػه إال أنػػه لػػؼ يتػػؽ هشػػاؾ 

حيػػ   ،1989أكت  26ؤلمػػؼ الستحػػدة فػػي لتعريػػ  لمظفػػ  قبػػ  صػػدكر اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  
سػشة مػا لػؼ يبمػ  سػؽ  18كػ  طفػ  لػؼ يتجػاكز "الظفػ  بأنػه: مؽ االتفاقيػة السادة األكلى  عرفت

 .(1)"لقانؾف السشظب  عميهالرشد قب  ذلػ بسؾج  ا

                                                 
 62كدخمػػػت حيػػػز التشفيػػػه فػػػػي  1989نػػػؾفسبر 26مػػػؽ اتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  بػػػاألمؼ الستحػػػػدة الرػػػادرة فػػػي  61السػػػادة  -(1)

، 91، ج ر، رقػػؼ 1992ديدػػسبر  19بتػػاري   461-92مرسػػـؾ رئاسػػي رقػػؼ ، صػػادقت عميهػػا الجزائػػر بسؾجػػ  1996سػػبتسبر
 .1992ديدسبر  23السررخة في 
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عمػػػى أنػػػه يظمػػػ   62فػػػي مادتهػػػا  1999كسػػػا نرػػػت كػػػهلػ اتفاقيػػػة األمػػػؼ الستحػػػدة لدػػػشة 
ال يعشػػي أف الذػػخص  ، هػػها(1)مرػػظمح الظفػػ  عمػػى كػػ  األشػػخاص دكف سػػؽ الثامشػػة عذػػرة

كسا أف القانؾف الداخمي السعسػؾؿ بػه يجػ  أال يحػدد ، عذر ةسؽ الثامش إال ببمؾغهطفبل يعتبر 
 الرشد بأكثر أك بأق  مؽ ذلػ.سؽ 

مؾحػػػػد تعريػػػػ  كضػػػػ  عػػػػؽ قاصػػػػرة أف؛ االتفاقيػػػػات كالقػػػػؾانيؽ الدكليػػػػة  مسػػػػا سػػػػب  يتزػػػػح
كهػػي أال ، تحديػػد الدػػؽ  التػػي يستػػؽ أف نظمػػ  فيهػػا هػػها ال مفػػ  ، فاقترػػرت عمػػىمظفػػ كمحػػدد ل

 سػؽ  السعسػؾؿ بػه هػؾ أف يتػرؾ أمػر تحديػد ف كػاف إيتؾف قػد بمػ  سػؽ الثامشػة عذػر مػؽ عسػر  ك 
 لد  ك  دكلة.الرشد إلى القانؾف الداخمي السعسؾؿ به 

 وصحته السيثاق اإلفريق  لحقؾق الظفلالظفل مؽ خالل تعريف ثانيا: 
 62كفػػي السػػادة  1996كصػػحته كرفاهتػػه لدػػشة  بػػالرجؾع لمسيثػػاؽ اإلفريقػػي لحقػػؾؽ الظفػػ 

 .(2)"أي إنداف يق  عسر  عؽ ثسانية عذرة سشة": عرؼ الظف  بأنه مشه
أف معغػػؼ االتفاقيػػات الدكليػػة تحػػدد سػػؽ الرشػػد بثسانيػػة عذػػرة سػػشة كاعتبرتػػه الحػػد  يبلحػػ 

 .كهها حتى يتؾف متشاس  م  الغركؼ االجتساعية لك  بمداف العالؼ، األقرى لعسر الظف 
لػؼ تهػتؼ بالظفػ  قبػ  مؾلػد  أي  هػاكجهػت انتقػادات عديػدة لهػه  االتفاقيػة باعتبار غير أنػه 
 .كإنسا انر  اهتسامها فقط عمى تحديد سؽ الرشد، (3)السرحمة الجشيشية

                                                 
مؽ اتفاقية األمؼ الستحدة الستعمقة بذأف حغر أسؾأ أشتاؿ عس  األطفاؿ كاإلجراءات الفؾريػة لمقزػاء عميهػا،  62السادة  -(1)

، الستزػػسؽ الترػػدي  عمػػى 28/11/2666سػػررخ فػػي ال 387-2666تسػػت السرػػادقة عميهػػا بسؾجػػ  السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ 
 196بذػػػأف حػػػزر أسػػػؾأ أشػػػتاؿ عسػػػ  األطفػػػاؿ كاإلجػػػراءات الفؾريػػػة لمقزػػػاء عميهػػػا، كالستسمػػػة بالتؾصػػػية  182االتفاقيػػػة رقػػػؼ 

، 73، ج ر، رقػؼ 17/16/1999السعتسدتيؽ خبلؿ السػرتسر الػدكلي لمعسػ  فػي دكرتػه الدػابعة كالثسػانيؽ السشعقػدة بجشيػ  يػـؾ 
 .63/12/2666ررخة في الس
، كالػػػهي صػػػادقت عميػػػه 1996مػػػؽ السيثػػػاؽ اإلفريقػػػي لحقػػػؾؽ الظفػػػ  لحقػػػؾؽ الظفػػػ  كصػػػحته كرفاهيتػػػه لعػػػاـ  62السػػادة  -(2)

، الستزػسؽ الترػدي  عمػى السيثػاؽ اإلفريقػي 2663يؾليؾ  68السسزي في  242-63الجزائر بسؾج  السرسـؾ الرئاسي رقؼ 
 .2663يؾليؾ  69السررخة في  41، ج ر، عدد 1996ي أديس بابا في يؾليؾ لحقؾؽ الظف  كرفاهيته، السعتسد ف

، مهكرة ماجدػتير فػي الحقػؾؽ، تخرػص جشػائي، جامعػة الحساية الجزائية للظفل ف  القانؾن الجزائر  سؾيقات بمقاسؼ،  -(3)
 .16، ص 2611، 2616الحاج لخزر باتشة، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، 
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، لكػؾف مرحمػة الظفؾلػةيتزػسؽ أف سػؽ  الثامشػة عذػر ال كجه لها انتقاد آخػر أساسػه كسا 
، تشتهػػػػي ببمػػػػؾغ هػػػػه  الدػػػػؽ، كهشػػػػا تبػػػػدأ مرحمػػػػة السراهقػػػػة كيرػػػػبح الذػػػػخص يػػػػاف هػػػػه  األخيػػػػرة 

شػخص مدػػركؿ مػى أسػاس عالسجتسػ  يػزدري ترػرفاته كال يقبمهػا عمػى أسػاس أنػػه طفػ  كإنسػا ك 
 .(1)عؽ تررفاته
 جزائر  تعريف الظفل ف  التذري  الثالثا: 

لػػػػػؼ يدػػػػػتعس  السذػػػػػرع  (2)الظفػػػػػ  الستعمػػػػػ  بحسايػػػػػة 12-15رقػػػػػؼ:  قػػػػػانؾف القبػػػػػ  صػػػػػدكر 
الجزائري هها السرظمح؛ إنسػا اسػتعس  ألفاعػا تػدؿ عميػه فقػط مشهػا القاصػر الحػدث أك صػغير 

 .شحيحا مؽ ِقب  السذرع الجزائري الدؽ، أما مرظمح الظف  كاف استعساله 
يسػارس كػ  كاحػد "  مشػه مرػظمح الظفؾلػة (77)الدستؾر الجزائري فػي السػادة فقد كعف 

جسي  حرياته، في إطار احتراـ الحقؾؽ السعترؼ بها لمغيػر فػي الدسػتؾر، السػيسا احتػراـ الحػ  
بيبة كالظفؾلة رؼ، كستر الحياة الخاصة، كحساية األسرة كالذ   .(3)"في الذ 

كعشػػؾاف فقػػط فػػي الجزائػػري اسػػتعس  مرػػظمح الظفػػ  قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة  أمػػا فػػي
البػػا  الدػػادس مػػؽ الكتػػا  الثالػػ  فػػي حسايػػة األطفػػاؿ السجشػػي عمػػيهؼ فػػي الجشايػػات أك الجػػشح 

كإنسػػا اقترػػر عمػػى مرػػظمح ه نجػػد أنػػه لػػؼ يدػػتعسم (494)ك (493)كإذا رجعشػػا لسحتػػؾ  السػػؾاد
قػػانؾف العقؾبػػات فػػي العديػػد مػػؽ فػػي مرػػظمح الظفػػ  ، فػػي حػػيؽ اسػػتعس  (4)الحػػدث كالقاصػػر
قت  األطفاؿ هؾ إزهاؽ ركح طفػ  حػدي   ": كاآلتيجاء نرها  ي( الت259)مؾاد  مشها السادة 

 ."عهد بالؾالدة

                                                 
جريسة خظ  األطفال واآلثار السترتبة عليها بيؽ الفقه اإلسةالم  والقةانؾن بد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ع -(1)

 .58، ص 2616، 1، الكتا  األكؿ، السركز القؾمي لئلصدارات القانؾنية، القاهرة، طالؾضع 
جؾيميػػة  19، السررخػػة فػػي 39الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، ج ر، رقػػؼ  2615 جؾيميػػة 15السػػررخ فػػي  12-15القػػانؾف رقػػؼ  -(2)

2615. 
السررخػة فػي  76، الجريػدة الرسػسية رقػؼ 1996ديدػسبر  67السػررخ فػي  438-96مؽ السرسـؾ الرئاسي رقؼ  77السادة  -(3)

مػارس  67ررخػة فػي ، الس14، ج ر، العػدد2616مػارس  66السػررخ فػي  61-16، السعدؿ بالقػانؾف رقػؼ 1996ديدسبر  68
2616. 

، 48ج ر، العػدد الستزسؽ قانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، السعػدؿ كالسػتسؼ،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  155-66األمر  -(4)
 .1966جؾاف  16السررخة في 
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 إذا كػػػػاف الجشػػػػاة هػػػػؼ أحػػػػد الؾالػػػػديؽ الذػػػػرعييؽ أك غيرهسػػػػا مػػػػؽ "ع ج  ؽ( 272)السػػػػادة
األصؾؿ الذرعييؽ أك أي شخص آخر لػه سػمظة عمػى الظفػ  أك يتػؾلى رعايتػه فيتػؾف عقػابهؼ 

327، 321، 326، 317، 314)الكثير مؽ مؾاد   ككها األمر في، "يمي: كسا 
(1).)  

لػػؼ ، نجػػد  (2)حسايػػة الظفؾلػػة كالسراهقػػة السمغػػىب الستعمػػ  63- 72األمػػرمػػى طبلع عكبػػاال
كإنسا استعس  مرظمح القاصر كاعتبػر القاصػر ، ؾصهيدتعس  مرظمح الظف  في فحؾ  نر

  .(3)عاما 21ذلػ الذخص الهي لؼ يتس  
الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  عػػرؼ  2615جؾيميػػة  15السػػررخ فػػي: 12-15رقػػؼ:  قػػانؾف الأمػػا 

سػشة كاممػة،  18الظف  ك  شخص لؼ يبم  سؽ الثامشة عذرة ": الظف  في مادته الثانية بسايمي
 .(4)"نفس السعشىيفيد مرظمح الحدث 

فػػي لسػػا عػػرؼ الظفػػ  قػػد أصػػا  السذػػرع الجزائػػري يستػػؽ القػػؾؿ أف  ؛كبشػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ
كبػيؽ أنػه مػرادؼ لسرػظمح ، كحدد السقرؾد مشػهالستعم  بحساية الظف   12-15القانؾف رقؼ: 
 .سشة كاممة 18عمى ك  مؽ لؼ يبم   افمرظمح الظف  كالحدث يشظبقأف الحدث أي 

التعريػػػ  الػػػهي ك  تؾافػػػ ريػػػ  الظفػػػ  الػػػهي اعتسػػػد  السذػػػرع الجزائػػػري يكسػػػا يبلحػػػ  أف تع
 .(6)كالسيثاؽ اإلفريقي لحقؾؽ الظف  كصحته كرفاهيته، (5)اعتسدته اتفاقية حقؾؽ الظف 

                                                 
جػػؾاف  11السػػررخ فػػي  49الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، ج ر، رقػػؼ  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػػر رقػػؼ  -(1)

يؾنيػػؾ سػػشة  22السررخػػة فػػي  37، ج ر، رقػػؼ 2616يؾنيػػؾ  19السػػررخ فػػي  62-16السعػػدؿ كالسػػتسؼ   القػػانؾف رقػػؼ  1966
2616. 

فيفري  22السررخة في  15ج ر، العدد  1972فبراير  16الستعم  بحساية الظفؾلة كالسراهقة السررخ في  63-72األمر  -(2)
 الستعم  بحساية الظف . 12-15كالهي تؼ إلغاؤ  بسؾج  قانؾف رقؼ:  1972

"القرر الهيؽ لؼ يتسمؾا الؾاحد كالعذريؽ عاما كتكؾف صحتهؼ كأخبلقهػؼ أك تػربيتهؼ عرضػة لمخظػر أك يتػؾف  61السادة  -(3)
 كض  حياتهؼ أك سمؾكهؼ مزرا بسدتقبمهؼ يستؽ اخفزاهؼ لتدابير الحساية كالسداعدة التربؾية"

جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج ر، العػدد  2615ؾيمية ج 15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(4)
2615. 

 62كدخمػػػت حيػػػز التشفيػػػه فػػػػي  1989نػػػؾفسبر 26مػػػؽ اتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  بػػػاألمؼ الستحػػػػدة الرػػػادرة فػػػي  61السػػػادة  -(5)
، 91، ج ر، العػدد 1992ديدػسبر  19بتػاري   461-92، صادقت عميها الجزائػر بسؾجػ  مرسػـؾ رئاسػي رقػؼ 1996سبتسبر

 .1992ديدسبر  23السررخة في 
، كالػػهي صػػادقت عميػػه الجزائػػر بسؾجػػ  1996اإلفريقػػي لحقػػؾؽ الظفػػ  لحقػػؾؽ الظفػػ  كصػػحته كرفاهيتػػه لعػػاـ  السيثػػاؽ -(6)

، الستزػػسؽ الترػدي  عمػػى السيثػػاؽ اإلفريقػي لحقػػؾؽ الظفػػ  2663يؾليػؾ  68السسزػػي فػػي  242-63السرسػـؾ الرئاسػػي رقػؼ 
 .2663يؾليؾ  69رخة في السر  41، ج ر، العدد 1996كرفاهيته، السعتسد في أديس بابا في يؾليؾ 
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إلػى لمتفرقػة الستعم  بحسايػة الظفػ   12-15رقؼ:  قانؾف ال كسا عسد السذرع الجزائري في
حؾلهػػا؛ فحػػدد مفهػػـؾ مرػػظمح الظفػػ  برػػفة  بػػيؽ السرػػظمحات الستذػػابهة حتػػى يزيػػ  المػػبس

 .ثؼ الظف  الجانح كالبلج ، الظف  في حالة خظر هاعامة ثؼ بيؽ لشا الحاالت التي يعتبر في
ضػسؽ فئػة األطفػاؿ السعرضػيؽ تػؼ إدراجػه فشجػد أنػه  مؾضؾع الدراسةأما الظف  الزحي ة 

تػػػداء الجشدػػػي فػػػي حسايػػػة عمػػػى الظفػػػ  ضػػحية جػػػرائؼ االعلكسػػػا أنػػػه قرػػػر إجػػراءات ا، لمخظػػر
في حػيؽ أف الظفػ  مػا يفتػأ أف الستعم  بحساية الظف ،  12-15القانؾف رقؼ:  مؽ (46)السادة 

 ي كقمة إدراكه العقمي.دالجد تكؾيشه يتؾف ضحية لجرائؼ أخر  بدب  ضعف
 جزائر  الفرع الثالث: التدسيات السختلفة للظفل ف  التذري  ال

عمػػػى مرػػػظمح الظفػػػ  فػػػي مختمػػػف نرؾصػػػه  يبلحػػػ  أف السذػػػرع الجزائػػػري لػػػؼ يدػػػتقر
ف كػػاف مرػػظمح الظفػػ  إالقانؾنيػػة؛ فسػػرة يدػػتعس  مرػػظمح القاصػػر كالحػػدث كصػػغير الدػػؽ ك 

هػػػه   تفرػػػي يعتبػػػر أشػػػس  هػػػه  السرػػػظمحات ألنهػػػا تزػػػؼ مختمػػػف مراحػػػ  الظفؾلػػػة، كسػػػيتؼ 
 مؽ خبلؿ ما يأتي: السرظمحات 

 :  القاصر: أوال
ز عشػػه كلػػؼ يدػػتظعه، كسػػا يقرػػد بػػه هػػؾ مػػؽ تػػرؾ الذػػيء كعجػػ: القاصةةر فةة  اللغةةة -1

 .(1)الكف عؽ الذيء، كقررت عؽ الذيء بسعشى عجزت عشه كلؼ أبمغه
عذػر التاسػعة ؽ  سلؼ يبم  ا ك  شخص يعتبر قاصر : مؽ الشاحية القانؾنيةالقاصر  -2
كػػ  شػػخص بمػػ   "ري مػػؽ قػػانؾف السػػدني الجزائػػ (41)مػػؽ العسػػر كهػػها مػػا كرد فػػي السػػادة كاممػػة 

 بقؾا  العقمية، كلؼ يحجر عميه، يتؾف كام  األهمية لسباشرة حقؾقه السدنية.سؽ الرشد متستعا 

 .(2)"( سشة كاممة19كسؽ الرشد تدعة عذر)

                                                 
 .97، ص65، دار صادر، بيركت، لبشاف، السجمد لدان العربابؽ مشغؾر،  -(1)
السررخة في:  78، الستزسؽ القانؾف السدني، السعدؿ كالستسؼ، ج ر، العدد1975سبتسبر 25السررخ في  58-75األمر  -(2)

 .1975سبتسبر  36
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قػػػانؾف اإلجػػػراءات الجزائيػػػة كسػػػا نجػػػد السذػػػرع الجزائػػػري اسػػػتعس  مرػػػظمح القاصػػػر فػػػي 
 .(1)الستعم  بحساية الظف  12-15رقؼ:  قب  إلغائها بسؾج  القانؾف  (493)السادة  بشص

مػػؽ قػػانؾف العقؾبػػات ( 51(، )56(، )49) فػػي السػػؾادتػػؼ ذكػػر مرػػظمح القاصػػر كػػهلػ ك 
 .الشرؾص كمها تتف  في أف القاصر هؾ الهي لؼ يبم  الثامشة عذر مؽ عسر  نجد

نػػػص فػػػي  نجػػػد أنػػػه (2)الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفؾلػػػة كالسراهقػػػة 63-72األمػػػر رقػػػؼ: فػػػي أمػػػا 
سػػؾاء كػػاف ، هي لػػؼ يتسػػ  الؾاحػػد كالعذػػريؽ تسامػػااعتبػػر القاصػػر هػػؾ الذػػخص الػػ (11) ةسػػادال

بحيػػػ  ترػػػرفاته تكػػػؾف قابمػػػة لئلبظػػػاؿ أك باطمػػػة بظبلنػػػا ، هػػػها الرػػػبي مسيػػػز أك غيػػػر مسيػػػز
بػيؽ الشفػ   ةنفعػا محزػا أك دائػر  ةنافعػ تإذا مػا كانػ تررفاته التي قاـ بهػاكذلػ حد  ، مظمقا

 .(3)كالزرر
 لحدث: اثانيا: 

إذا نغرنػػا إليػػه مػػؽ زاكيػػة  (4)فػػي مختػػار الرػػحاححدػػ  مػػا كرد : الحةةدث فةة  اللغةةة -1
فهػػؾ حػػدي  الدػػؽ: رجػػػ  َحػػَدث بسعشػػى الذػػا  كجسعهػػػا أحػػداث، ككرد كػػهلػ فػػي المغػػػة  الدػػؽ

شا  حدث هؾ فتي  الدؽ، كرج  حدث أي الذا ، كيقاؿ قػـؾ حػدثاف جسػ  حػدث كهػؾ الفتػي  
 .(5)الدؽ، كك  فتى مؽ الشاس كالدكا  كاإلب  حدث

كسػػا يػػدؿ الحػػدث عمػػى الذػػخص الػػهي لػػيس فػػي اسػػتظاعته إدراؾ األشػػياء عمػػى حكيقتهػػا 
ػػؽ  كاختيػػار مػػا يشفعػػه كالش ػػأي عػػؽ كػػ  مػػا يزػػر ، كيرجػػ  سػػب  القرػػؾر فػػي اإلدراؾ لرػػغر الد 

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
فيفري  22السررخة في  15ج ر، العدد  1972فبراير  16الستعم  بحساية الظفؾلة كالسراهقة السررخ في  63-72األمر  -(2)

 الستعم  بحساية الظف . 12-15كالهي تؼ إلغاؤ  بسؾج  قانؾف رقؼ:  1972
، السمتقػى الػؾطشي تةدرج أهليةة الحةدث بةيؽ السدةاالة الجزائيةة ومسارسةة حقؾقةه السدنيةةمقاسؼ كأحسػد بيظػاـ، حامدي ب -(3)

 64حػؾؿ جشػػؾح األحػداث، قػػراءات فػي الؾاقػػ  كأفػاؽ الغػػاهرة كعبلجهػػا، كميػة الحقػػؾؽ كالعمػـؾ الدياسػػية، قدػؼ الحقػػؾؽ، يػػؾمي 
 .62، ص 61، جامعة باتشة 2616ماي  65ك
 .116السرج  الداب ، ص الرازي،  -(4)
 .133، 132، ص62دار صادر، بيركت، لبشاف، السجمد لدان العرب، ابؽ مشغؾر،  -(5)



 اإلطار املفاهيني للحناية اجلزائية للطفل ضحية جرمية االختطاف __________ الفصل التنويدي:

 

32 

 .  (1)كعدـ اكتساؿ الشسؾ كعدـ القدرة عمى كض  األشياء مؾضعها كليس بدب  خم  عقمي
عد الذخص حػدثا مػؽ الشاحيػة القانؾنيػة؛ عشػد بمؾغػه يمؽ الشاحية القانؾنية: الحدث  -2

الدػؽ التػي حػددها لبمػؾغ سػؽ الرشػد الجشػائي، كلقػد  أك تمػػ، الدؽ الهي حددها القانؾف لمتسييػز
 مههبيؽ: عمى اختمف الفقهاء في ذلػ 

أحدهسا ير  أف تؾافر الحد األدنػى مػؽ الدػؽ  هػؾ األسػاس الػهي تقػـؾ عميػه السدػركلية -أ
 .الجزائية
ر  أف بمؾغ سؽ  الرشد هػؾ الػهي يعتػد بػه فػي تحديػد السدػركلية يف السهه  اآلخر ماأ- 

 .(2)الجزائية بررؼ الش غر عؽ الحد األدنى لمدؽ  
السرػظمح  الرتبػاطكسا أف الحدث ال يقرد به البتة الذخص الهي ارتك  جريسة معيشة 

كيػػرتبط ، معػػيؽ كز سػػؽكإنسػػا هػػؾ الرػػغير بسعػػايير قانؾنيػػة معيشػػة كلػػؼ يتجػػا، بالحػػدث الجػػانح
 .(3)بحداثة الدؽ سؾاء كاف جانحا أك سؾيا

فػي كالسذرع الجزائري استعس  مرظمح الحدث في العديد مؽ الشرؾص القانؾنيػة سػؾاء 
كسػعى ، قانؾف العقؾبػات أك اإلجػراءات الجزائيػة أك قػانؾف حسايػة الظفؾلػة كالسراهقػة قبػ  إلغائػه

سػؾاء كػاف ، االعتػداءات أك األفعػاؿ التػي تزػر بػه كبحقؾقػهإلى حساية الحدث مؽ ك  أشتاؿ 
 سعرض لمخظر السعشؾي.الحدث جانح أك 
 الستعمػ  بحسايػة الظفػ  12-15رقػؼ:  قانؾف اليتزح أف السذرع الجزائري في كعمى هها 

لػػؼ يدػػتعس  مرػػظمح الحػػدث كإنسػػا اقترػػر عمػػى الظفػػ  إال أنػػه نػػؾ   إلػػى أف هػػها السرػػظمح لػػه 
يقرػد فػي " أنػه: مشه حي  نرت عمػى  (62)كذلػ في نص السادة ، لحدثنفس السعشى م  ا

                                                 
، 231، ص 2613، سػػبتسبر11، مجمػػة الفقػػه كالقػػانؾف، العػػدد جشةةؾح األحةةداث فةة  القةةانؾن الجزائةةر "محدػػؽ شػػدادي، " -(1)

232. 
 .11نبي  صقر، جسيمة صابر، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .232محدؽ شدادي، السرج  الداب ، ص  -(3)
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مفهػػػـؾ هػػػها القػػػانؾف بسػػػا يػػػأتي: الظفػػػ : كػػػ  شػػػخص لػػػؼ يبمػػػ  الثامشػػػة عذػػػرة سػػػشة كاممػػػة، يفيػػػد 
 .(1)"مرظمح "حدث" نفس السعشى

كبػهلػ يتزػح أف الحػدث ، لتعري  الظف  الجػانح (2)الفقرة الثالثة (62) تهثؼ لجأ في ماد
الػهي حدػسه السذػرع الجزائػري فػي ، يبم  سؽ الثامشة عذر كهؾ سػؽ الرشػد الجزائػيهؾ مؽ لؼ 

كهػػػؾ بػػػهلػ يتؾافػػػ  مػػػ  مػػػا جػػػاء فػػػي ، قػػػانؾف حسايػػػة الظفػػػ  فػػػي مادتػػػه الثانيػػػة الفقػػػرة األخيػػػرة
 االتفاقيات الدكلية لحساية الظف  كالسشغسات الدكلية.

. كمؽ السرظمحات التي  استعسمها السذرع الجزائري كهلػ مرظمح صغير الدؽ 
 لدّؽ: صغير اثالثا: 

ػػغر ضػػد الِكبػػالرةةغير فةة  اللغةةة -1 ػػَغار ر: الرِ  ، مػػؽ َصػػغعر بالزػػؼ هػػؾ الرػػغير كصع
بالزػػؼ أصػػغر  غيػػر  كَصػػغ ر ع َتْرػػِغير ا، كاسترػػغر  عػػد  َصػػِغير ا كقػػد جسػػ  الرػػغير فػػي الذػػعر 

َغراءَ  َغار بالزؼ كجسعه ِصغاراسترغر  عد  صغير ، ك (3)عمى صع  .(4)ا فهؾ َصِغير كصع
الدػؽ  تظمػ  عمػى مػؽ قػ  ِسػش ه أك قػ  حجسػه فهػؾ صػغير، أك هػؾ الظفػ   كعميه فرغير

بسعشػػى آخػػر هػػؾ الرػػغير دكف سػػؽ  ، الرػػغير مشػػه سػػقؾطه مػػؽ بظػػؽ أمػػه إلػػى غايػػة االحػػتبلـ
 .(5)البمؾغ

كعميػػػه ، الظفػػػ  كالغػػػبلـظمػػػ  عمػػى اإلندػػػاف كالحيػػػؾاف كالجسػػػاد كتذػػس  يع كصػػفة الرػػػغير 
 .(6)فالرغير هؾ مؽ لؼ يبم  الحمؼ بعد سؾاء كاف ذكرا أك أنثى

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
مؽ قانؾف حساية الظف "الظف  الجػانح: الظفػ  الػهي يرتكػ  فعػبل مجرمػا كالػهي ال يقػ  عسػر   12-15قانؾف  62السادة  -(2)
 ( سشؾات، كتكؾف العبرة في تحديد سشه بيـؾ ارتكا  الجريسة"16ؽ عذر)ع
 .319الرازي، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .458، ص 64، دار صادر، بيركت، لبشاف، السجمد لدان العربابؽ مشغؾر،  -(4)
أطركحػة دكتػؾرا  عمػـؾ حقػؾؽ، ، الحسايةة الجشائيةة للظفةل فة  التذةري  الجزائةر  والقةانؾن السقةارن إبراليؼ فخار حسؾ،  -(5)

 .16، ص 2615، 2614تخرص قانؾف جشائي، جامعة دمحم خيزر بدترة، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، 
، السرجػ  الدػاب ، ص حقؾق الظفل ف  الذريعة اإلسالمية والشغام الدعؾد  والسؾاثيةق الدوليةةعبد القادر الذيخمي،  -(6)

42.  
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يبلحػػ  أف السذػػرع الجزائػػري اسػػتعس  مرػػظمحات الرةةغير مةةؽ الشاحيةةة القانؾنيةةة:  -2
ف كانػػت إك ، الدػػؽ  تػػارة أخػػر   كبػػيؽ الظفػػ  كصػػغير، الحػػدث تػػارة، عػػدة تأرجحػػت بػػيؽ القاصػػر

كهػي عػدـ القػدرة عمػى إدراؾ الحقػائ  ، عػؽ صػفة كاحػدةجسيعها تر  في معشى كاحػد كتعبػر 
 .ككضعها مؾضعها

باعتبػػػار  يذػػػػس  كػػػػ  هػػػػه  " الظفةةةةلفػػػي نظػػػػاؽ هػػػػه  الدراسػػػة فقػػػػد تػػػػؼ اعتسػػػػاد مرػػػظمح "ك 
، السرظمحات كك  مراح  الشسؾ التي يسر بها اإلنداف مشه كالدته إلى غاية بمؾغػه سػؽ الرشػد

بػػيؽ مختمػػف نرػػؾص القػػانؾف فقػػد تهبػػه  بػػيؽ  لػػؼ يعػػرؼ اسػػتقرارا هػػها األخيػػر بػػدكر ف كػػاف إك 
 الجشائي كغيرها.القانؾف ك ، األسرةقانؾف ك ، التجاري القانؾف ك  القانؾف السدني

 ختظافالسبحث الثان : مفهؾم الظفل ضحية جريسة اال
كالعس  عمى عدـ سقؾطه في بػررة ، لقد اهتست التذريعات بالظف  كحسايته ككفالة حقؾقه

، غير أف االهتسػاـ خػبلؿ هػه  السرحمػة كػاف مشرػبا الحساية الذاممة له اإلجراـ، كسعت لتؾفير
 .الظف  الهي يق  ضحية لمجرائؼأهسمت بالسقاب  ك  تأهيمهفقط عمى الظف  الجانح، كآليات 

كعهػر مػا عهر مرظمح الزحايا كبدأ االهتساـ بهه  الفئػة، الدشؾات األخيرة  في إال أنه
عػه ؾ كعؾامػ  كقالزػحية  هي انر  اهتسامػه عمػى تعريػ يعرؼ بعمؼ الزحايا؛ هها األخير ال

ؾضػػ  معػػايير يػػتؼ االعتسػػاد عميهػػا لسعرفػػة سػػب  كقػػؾع ، كسػػا عسػػد هػػها العمػػؼ لضػػحية لمجػػرائؼ
 .الذخص ضحية لمجرائؼ

 الشقاط التالية: مؽ خبلؿ كسشعال  هها السبح  
 السظم  األكؿ: تعري  الزحية كعؾام  كقؾع الظف  ضحية لمجرائؼ.

 الثاني: تعري  االختظاؼ. السظم 
 لجرائؼالسظل  األول: تعريف الزحية وعؾامل وقؾع الظفل ضحية ل

تعريفػه فػي ، ك لقد اختمفت التعريفات حػؾؿ الظفػ  الزػحية بػاختبلؼ العمػـؾ التػي تتجاذبػه
كهػػػها مػػػا ، كعمسػػػاء االجتسػػػاع كعػػػؽ القػػػانؾنييؽ، عمسػػػاء الػػػشفستعريفػػػه لػػػد  عػػػؽ يختمػػػف المغػػػة 

 مؽ خبلؿ الفركع التالية:  سشتظرؽ إليه
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الفرع األكؿ نتظرؽ فيه لتعري  الزػحية لغػة كاصػظبلحا، فػي حػيؽ تػؼ تخرػيص الفػرع 
الثػػاني لتعريػػ  الزػػحية مػػؽ الشاحيػػة القانؾنيػػة، أمػػا الفػػرع الثالػػ  فدػػشتشاكؿ فيػػه عؾامػػ  كقػػؾع 

 الظف  ضحية.
 صظالحاوا الفرع األول: تعريف الزحية لغة

ػػػػاة أوال: الزةةةةحية لغةةةةة:    ػػػػحية فػػػػي الم غػػػػة هػػػػي مػػػػؽ الفعػػػػ  ضػػػػح ى كضػػػػح ى بالذ  الز 
، فالزحية لغة ال تظم  عمػى األشػخاص (1)كنحؾها؛بسعشى ذبحها في الزحى كالجس  ضحايا

 كإنسا يتؼ إطبلقها عمى الذاة.، الهي تؼ االعتداء عمى حرياتهؼ كحقؾقهؼ أك سبلمة أجدادهؼ
دػاف كإنسػا عمػى الحيػؾاف الػهي يقػدـ ظم  عمى اإلنتع  يبلح  أف الزحية في المغة لؼ تكؽ

قربانػا أك الذػاة التػي يػتؼ ذبحهػػا فػي فتػرة الزػحى، ثػؼ اكتدػػ  هػها السفهػـؾ حػديثا معػاف أخػػر  
 .(2)ليربح السقرؾد به ك  شخص يعاني مؽ أذ  أك خدارة أك صعؾبات في حياته

كمػػ  عهػػؾر عمػػؼ الزػػحايا أصػػبح السقرػػؾد بالزػػحية هػػؾ الذػػخص الػػهي كػػاف ضػػحي ة 
 .رامي أك سمؾؾ إجرامي معيؽفع  إج

مػػػؽ كمسػػػػة  التػػػي أخػػػهت Victimeمػػػؽ الكمسػػػة البلتشيػػػة كػػػهلػ مرػػػظمح الزػػػحي ة مػػػأخؾذ 
Sacrifice  الػهي  في العديد مؽ الثقافات تقديؼ القرابيؽ لآللهة، كسا تعشػي كػهلػ الذػخصكتعشي

كهػؾ  Victimologieمدػتسدة مػؽ كمسػة  Victime، كنجػد كػهلػ كمسػة (3)ك جػرحأكاف ضػحي ة قتػ  
 .(4)ضحية جريسة الؾاق فرع مؽ فركع عمؼ اإلجراـ الهي يهتؼ بالذخص 

 الحا: ة اصظثانيا: الزحيّ 
مػػؽ كقعػػت الجريسػػة عمػػى نفدػػه أك مالػػه أك عمػػى  "عػػرؼ بعػػض الفقهػػاء الزػػحي ة بأنػػه: 

                                                 
 .477، ص 14، دار صادر، بيركت، لبشاف، السجمد لدان العرب ابؽ مشغؾر، -(1)
، جامعػة نػاي  لمعمػـؾ األمشيػة، مركػز الدارسػات علؼ ضحايا الجريسة وتظ يقاته ف  الدول العربيةةدمحم األميؽ البذػيري،  -(2)

 .33، ص 2665، 61كالبحؾث، الرياض، ط 
(3)

- Petit Larousse en couleurs,dictionnaire encycolopédique pour tous, la premiére édition.libraire 

larousse,Paris, 1980,p973. 
(4)

- Petit Larousse en couleurs,ibid,p 973. 
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 .(1)"ح  مؽ حقؾقه
ك  شخص أراد الجاني االعتداء عمػى حػ  مػؽ  "كيعرؼ فكيه آخر مؽ الفقهاء الزحي ة 

 .(2)"حقؾقه، كتحققت فيه الشتيجة الجشائية التي أرادها الفاع 
 لزحّيةالفرع الثان : التعريف القانؾن  ل
التذػػري   أكال، ككػػهلػ تعريػػ  الزػػحي ة فػػيالػػدكلي  نتظػػرؽ لتعريػػ  الزػػحية فػػي القػػانؾف 
 جشائي ثالثا.الجزائري ثانيا، ثؼ نتشاكؿ تعريفه في الفقه ال

 الدول تعريف الزحّية ف  القانؾن أوال: 
ة يعتبر مؽ السرظمحات التي انتذر استعسالها في القؾانيؽ الدكلية أمػا مرظمح الزحي  

 .ت عمى مرظمح السجشي عميهالقؾانيؽ الؾطشية فاقترر 
القػػؾانيؽ الدكليػػة لػػؼ تعػػرؼ هػػها السرػػظمح قبػػ  إعػػبلف الجسييػػة العامػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة ك  

سعانػػاة مرغػػؼ اإلشػػارات العديػػدة بعػػد الحػػر  العالسيػػة الثانيػػة ل 1985 سػػشة الرػػادر فػػي ميبلنػػؾ
 .(3)التي تعرضؾا لها مؽ جراء الجرائؼ إال أنهؼ لؼ يتظرقؾا له

كمػػؽ بػػيؽ التعريفػػات التػػي كردت بذػػأف الزػػحي ة فػػي القػػؾانيؽ الدكليػػة سػػيتؼ تشاكلهػػا فيسػػا 
 يمي: 

 : 1985تعريف الزحية ف  إعالن جسعية األمؼ الستحدة لدشة  -1

في إعبلنها بذأف السبادئ األساسية لتؾفير العدالة لزػحايا ؤلمؼ الجسيية العامة ل تعرف
1985الجريسة كإساءة استعساؿ الدمظة لدشة 

( حيػ  جػاء 62( ك)61الزحية في مادتها ) (4)
األشػػخاص أصػػيبؾا بزػػرر  هػػؼ« لزػػحاياا»يقرػػد بسفهػػـؾ  "( مػػا يمػػي: 61فػػي نػػص السػػادة )

                                                 
، 1976، 1، ج 7، مرسدة الرسالة، بيركت، طالتذري  الجشائ  اإلسالم  مقارنا بالقانؾن الؾضع عبد القادر عؾدة،  -(1)

 .397ص
 .17مان  بؽ عمي آؿ بهياف الحتيؼ، السرج  الداب ، ص  ناصر بؽ -(2)
، مجمػة حساية حقؾق ضحايا الجريسة ف  مرحلة التحقيةق االبتةدائ "دمحم عمي سالؼ جاسؼ، دمحم عبد السحدؽ سعدكف، " -(3)

 .79ص  ،2615، الدشة الدابعة، 64السحق  الحمي لمعمـؾ القانؾنية كالدياسية، كمية القانؾف باب ، العراؽ، العدد
، الستزػسؽ السبػاديء 1985نػؾفسبر 29السػررخ فػي  46/34اعتسد اإلعبلف بسؾج  قرار الجسيية العامة لؤلمؼ الستحدة  -(4)

 األساسية لتؾفير العدالة لزحايا الجريسة كإساءة استعساؿ الدمظة.
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، بسػػػػا فػػػي ذلػػػػػ الزػػػػرر البػػػػدني أك العقمػػػي أك السعانػػػػاة الشفدػػػػية أك الخدػػػػارة فرديػػػا أك جساعيػػػػا
االقترػػػادية، أك الحرمػػػاف بدرجػػػة كبيػػػرة مػػػؽ التستػػػ  بحقػػػؾقهؼ الدياسػػػية، عػػػؽ طريػػػ  أفعػػػاؿ أك 

عزػػاء، بسػػا فيهػػا القػػؾانيؽ حػػاالت إهسػػاؿ تذػػت  انتهاكػػا لمقػػؾانيؽ الجشائيػػة الشافػػهة فػػي الػػدكؿ األ
 .(1)"التي تحـر اإلساءة الجشائية الستعساؿ الدمظة

ة بسقتزػػػػى هػػػػها يستػػػػؽ اعتبػػػػار شػػػػخص مػػػػا ضػػػػحي   "( أيزػػػػا 62كسػػػػا كرد فػػػػي السػػػػادة )
اإلعػػبلف، برػػرؼ الشغػػر عسػػا إذا كػػاف مرتكػػ  الفعػػ  قػػد عػػرؼ أك قػػبض عميػػه أك قؾضػػي أك 

 كبيؽ الزحية.أديؽ، بررؼ الشغر عؽ العبلقة األسرية بيشه 
أيزػػا حدػػ  االقتزػاء العائمػػة السباشػػرة لمزػػحية األصػػمية  «ةالزػػحي  »كيذػس  مرػػظمح 

أك معاليها السباشريؽ كاألشخاص الهيؽ أصيبؾا بزرر مؽ جراء التدخبلت لسدػاعدة الزػحايا 
 ."(2)في محشتهؼ أك لسش  اإليهاء

كػػاف شػػامبل ألكبػػر  ؛ة أنػػهلمزػػحي   1985يتزػػح مػػؽ تعريػػ  إعػػبلف األمػػؼ الستحػػدة لدػػشة 
عدد مستؽ مؽ األشخاص الهيؽ يشظب  عمػيهؼ هػها الؾصػف بسػا فػيهؼ أهػ  الزػحية السباشػر، 

 كشس  جسي  األضرار التي قد تمح  بالذخص الشفدية مشها كالجددية.
 ولية: الدتعريف الزحية ف  االتفا يات  -2

أف بعزػها اكتفػت غيػر  ؛لسفهػـؾ الزػحية ًصػريحا ًلؼ تتزسؽ االتفاقيات اإلفريكية تعريفا
 بتحديد فئة الزحايا الهيؽ لهؼ ح  استيفاء التعؾيزات، حي  حررتهؼ في فئتيؽ: 

هػػؼ الػػهيؽ يعػػانؾف مػػؽ إصػػابة جدػػدية خظيػػرة أك انتقػػاص فػػي الرػػحة : الفئةةة األولةةى-أ
 .يععز  مباشرة إلى جريسة معتسدة مؽ جرائؼ العشف

                                                 
، الستزسؽ السباديء 1985نؾفسبر 29السررخ في  46/34اعتسد اإلعبلف بسؾج  قرار الجسيية العامة لؤلمؼ الستحدة  -(1)

 األساسية لتؾفير العدالة لزحايا الجريسة كإساءة استعساؿ الدمظة.
 

الستزػسؽ السبػاديء  ،1985نػؾفسبر 29السػررخ فػي  46/34اعتسد اإلعبلف بسؾج  قرار الجسيية العامة لؤلمؼ الستحدة  -(2)
 األساسية لتؾفير العدالة لزحايا الجريسة كإساءة استعساؿ الدمظة.
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يسؾتػػؾف نتيجػػة جريسػػة مػػؽ هػػه   األفػػراد الػػهيؽ يعػػؾلهؼ األشػػخاص الػػديؽ الفئةةة الثانيةةة-ب
 .(1)الجرائؼ

ال يعػد مػؽ الزػحايا  ؛كبشػاء عمػى مػا جػاء فػي هػه  االتفاقيػة كباسػتثشاء هػرالء األشػخاص
ك  مؽ يرا  بأخظار أك أضرار لؼ تذر لهػؼ هػه  االتفاقيػة، كسػا يتزػح أف مفهػـؾ الزػحايا 

 .(2)لهاتيؽ الفئتيؽ يذس  األشخاص الظبيعييؽ دكف األشخاص السعشؾييؽ
 لدوليةة ف  السحكسة الجشائية اتعريف الزحيّ  -3

بعػػػػد عهػػػػؾر عمػػػػؼ الزػػػػحايا كاالهتسػػػػاـ بػػػػه، كتعريفػػػػه فػػػػي إعػػػػبلف جسييػػػػة األمػػػػؼ الستحػػػػدة 
كاالتفاقيػػات اسػػتسر الؾضػػ  عمػػى حالػػه، كلػػؼ يػػتؼ الحػػدي  مجػػددا عػػؽ حقػػؾؽ الزػػحايا إال بعػػد 

، حيػ  (3)مها أكثػر نفعػا لمزػحاياكػاف إسػهاالتػي إنذاء السحاكؼ الجشائية الدكليػة، هػه  األخيػرة 
 كالشدػاء كالرجػاؿ؛ تعهدت بحساية ضحايا الجرائؼ لسا شهدته مؽ معاناة كمأسػاة مدػت األطفػاؿ

 .(4)بدب  الجرائؼ التي هزت الزسير اإلنداني
كالسحتسة الجشائية الدكلية لؼ تتعرض لتعري  الزحايا في نغامهػا األساسػي بػ  عهػدت 

 حيػػػ  عرفػػػت الزػػػحية فػػػيبػػػه لمقؾاعػػػد اإلجرائيػػػة كقؾاعػػػد اإلثبػػػات التػػػي أكردت تعريفػػػا عامػػػا، 
 بفعػ  ارتكػا  جػرائؼ تػدخ  ضػسؽ كااألشػخاص الػهيؽ تزػرر  مشه أف الزػحايا هػؼ 85القاعدة 

فػػػ  الزػػػحايا يستػػػؽ أف يذػػػس  السرسدػػػات كالسشغسػػػات التػػػي ، كسػػػا أف لتسػػػةاخترػػػاص السح
 .(5)تعرضت ألضرار مباشرة في مستمكاتها

                                                 
مػػؽ االتفاقيػػة األكركبيػػة لتعػػؾيض ضػػحايا الجػػرائؼ العشيفػػة، اعتسػػدت االتفاقيػػة بسديػػة ستراسػػبؾرغ الفرندػػية،  2ك 1السػػادة  -(1)

 .1983نؾفسبر  24بتاري  
، 1، دار الفكػػر الجػػامعي، اإلسػػتشدرية، مرػػر، طئؼ الدوليةةة علةةى ضةةؾاحقةةؾق ضةةحايا الجةةرانرػػر الػػديؽ بؾسػػساحة،  -(2)

 .14، ص2667
 .15نرر الديؽ بؾسساحة، السرج  نفده، ص  -(3)
، مجمػػة القػانؾف كاألعسػػاؿ، جامعػة الحدػػؽ السركةةز القةةانؾن  للزةحايا أمةةام السحكسةةة الجشائيةةة الدوليةة"سػعاد كاجعػؾط، " -(4)

 156، ص 2616، سبتسبر69األكؿ، العدد
اعتسدت مؽ قب  جسيية الدكؿ األطراؼ فػي ، مؽ القؾاعد اإلجرائية كقؾاعد اإلثبات لمسحتسة الجشائية الدكلية 85القاعدة  -(5)

 16إلػػػى  3: فػػػي دكرتهػػػا األكلػػػى السشعقػػػدة فػػػي نيؾيػػػؾرؾ خػػػبلؿ الفتػػػرة مػػػؽ، نغػػػاـ ركمػػػا األساسػػػي لمسحتسػػػة الجشائيػػػة الدكليػػػة
، تػػاريح االطػػبلع عمػػى http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccprocedure.htm، متػػؾفر عمػػى السؾقػػ : 2662أيمؾؿ/سػػبتسبر 

 .64/11/2619لمسؾق : 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccprocedure.htm
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 ائر : تعريف الزحّية ف  التذري  الجز ثانيا: 
كأعظػػػت عػػػدة ضػػػسانات كحقػػػؾؽ ، أكلػػػت التذػػػريعات العربيػػػة االهتسػػػاـ بػػػالسجـر كالجريسػػػة

كلػؼ تدػعى لخمػ  ه، أغفمػت االهتسػاـ بػكرغؼ بركز عمػؼ الزػحايا إال أنهػا ، كطرؽ تأهيمه لمستهؼ
كبػالرجؾع لمشرػؾص القانؾنيػة ، (1)عدالة جشائية متؾازنػة تهػتؼ بػالستهؼ كالزػحية عمػى حػد سػؾاء

الجزائرية نجد أف السذرع الجزائري اكتفى بالسدعي السدني أك بالسزركر مؽ الجريسة كهػها مػا 
 هسها: يتؼ إيزاحه مؽ خبلؿ نرؾصه في العديد مؽ القؾانيؽ كنهكر أ 

 ة ف  قانؾن اإلجرااات الجزائية: تعريف الزحيّ  -1

 2فػي الفقػرة استعس  السذرع الجزائري في قانؾف اإلجراءات الجزائية مرظمح السزركر 
الػدعؾ  طبقػا هػه  لسزركر أف يحػرؾ أيزا لمظرؼ ا ......كسا يجؾز» ( مكرر11)مؽ السادة

أخر  في قانؾف اإلجػراءات الجزائيػة  مؾادباإلضافة إلى . (2)«لمذركط السحددة في هها القانؾف 
 (.117، 113(، )77-75)كهي: 

عػؽ األضػرار البلحقػة بالذػخص  أما مرظمح الزحي ة فاقترر اسػتعساله فػي التعػؾيض
ثػػػؼ عهػػػػر السرػػػػظمح مجػػػددا بعػػػػد مػػػركر الجزائػػػػر بالعذػػػػرية ، بالشدػػػبة لمتػػػػأميؽ عمػػػى الدػػػػيارات

مػػؽ خػػبلؿ مراسػػيؼ ساؿ السرػػظمح مجػػددا اسػػتع ، ليعػػؾد(3)الدػػؾداء كعهػػر مػػا يعػػرؼ باإلرهػػا 
 تعؾض األشخاص عػؽ األضػرار التػي حمػت بهػؼ بدػب  األعسػاؿ اإلرهابيػة؛، كرئاسية، تشفيهية

كالستعمػػػ  بتعػػػؾيض  2666فيفػػػري  28السػػػررخ فػػػي  93-66كذلػػػػ فػػػي السرسػػػـؾ الرئاسػػػي رقػػػؼ 
( 59)حتػى  (42) مػؽ في الفرػ  الخػامس مشػه فػي السػؾادبالتحديد ك ، ضحايا السأساة الؾطشية

 .(4)ضحايا اإلرها  لتعؾيض

                                                 
 .15دمحم األميؽ البذيري، السرج  الداب ، ص  -(1)
، 48يتزػػسؽ قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة، السعػػدؿ كالسػػتسؼ، ج ر، العػػدد  1966يؾنيػػؾ 8مػػررخ فػػي  155-66األمػػر رقػػؼ -(2)

 .1966جؾاف  16السررخة في 
الستعمػػ  بسػػشح التعػػؾيض لرػػالح األشػػخاص الظبيعيػػيؽ  1999فبرايػػر  13السػػررخ فػػي  47-99السرسػػـؾ التشفيػػهي رقػػؼ  -(3)

اإلرهابيػة أك حػؾادث كقعػت فػي إطػار متافحػة اإلرهػا  ضحايا األضرار الجددية أك السادية التي لحقت بهػؼ نتيجػة األعسػاؿ 
 .65، ص 1999فيفري  17في  ة، السررخ69ككها لرالح ذكي حقؾقهؼ، ج ر، العدد 

الستعمػػ  بتعػػؾيض ضػػحايا السأسػػاة الؾطشيػػة، ج ر، العػػدد  2666فيفػػري  28السػػررخ فػػي  93-66السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ  -(4)
 .2666فيفري  28، السررخة في: 11
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كاسػػتعساؿ السذػػرع الجزائػػري لسرػػظمح الزػػحية فػػي قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة قرػػد بػػه 
 24كهػها مػا أكػد  قػرار السحتسػة العميػا بتػاري  ، السجشي عميه الػهي كقػ  عميػه الفعػ  اإلجرامػي

لمسظالبػػػة بتعػػػؾيض األصػػػ  أف ترفػػػ  الػػػدعؾ  السدنيػػػة "الػػػهي كرد فيػػػه مػػػا يمػػػي:  1981فيفػػػري 
الزرر الشاجؼ عؽ الجريسة مقرؾر عمى السزركر؛ أي الذخص الػهي كقعػت عميػه الجريسػة 

 .(1)"كيعبر عشه عادة بالزحية
اسػػتعس  مرػػظمح الزػػحية كقرػػد بػػه الجزائػػري يبلحػػ  عمػػى هػػه  السراسػػيؼ أف السذػػرع 

هػػه  السراسػػيؼ كالسزػػركر عمػػى حػػد سػػؾاء؛ ألف  اإلجرامػػيالسجشػػي عميػػه الػػهي كقػػ  عميػػه الفعػػ  
كحتػػى مػػؽ ضػػم  ، ليهؼاكانػػت كاضػػحة كعؾضػػت كػػ  مػػؽ كػػانؾا ضػػحايا األعسػػاؿ اإلرهابيػػة كأهػػ

كعميػػه فالسذػػرع الجزائػػري أطمػػ  مرػػظمح الزػػحية كقرػػد بػػه ، أبشػػاؤهؼ فػػي األعسػػاؿ اإلرهابيػػة
 السجشي عميه كالسزركر كذكي الحقؾؽ عمى حد سؾاء.

 : قانؾن العقؾبات الجزائر  ة ف  تعريف الزحيّ  -2
حػػدا   يزػػالزػػحية مرػظمح الزػػحية كاقتػػرف فػػي العديػػد مػػؽ الشرػؾص بػػأف صػػفح  كرد
فػػػػػي الفرػػػػػ  األكؿ مػػػػػؽ البػػػػػا  الثػػػػػاني تحػػػػػت اسػػػػػؼ الجشايػػػػػات كالجػػػػػشح ضػػػػػد ذلػػػػػػ ك ، لمستابعػػػػػة

باإلضػػافة إلػػى  (276)كالسػػادة  (1مكةةرر 266)ك (مكةةرر 266)السػػؾاد ، مػػؽ خػػبلؿ األشػػخاص
 .(2)1(مكرر 313)و (مكرر 313)ك (299)ك (298) السؾاد

 تعريف الزحية ف  القانؾن الستعلق بحساية الظفل:  -3

رغػػؼ أف السذػػرع الجزائػػري كػػرس حسايػػة كاسػػعة لمظفػػ  فػػي مختمػػف قؾانيشػػه لكػػؽ لػػؼ يعبػػر 
، حيػػ  خرػػص (3)الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  12-15رقػػؼ:  إال فػػي قػػانؾف عشػػه بالظفػػ  الزػػحية 

السػػادة رقػػؼ ك  (12) ادة رقػػؼمػػؽ خػػبلؿ السػػكذلػػػ ، القدػػؼ الثػػاني لحسايػػة األطفػػاؿ ضػػحايا الجػػرائؼ

                                                 
حسايةةة حقةةؾق ضةةحية الجريسةةة خةةالل الةةدعؾى الجزائيةةة فةة  التذةةري  الجزائةةر  وفةةق آخةةرا لتعةةديالت الظيػػ  سػػساتي،  -(1)

 .24 ص، 2668، 1ط، مرسدة البدي  لمشذر كالخدمات اإلعبلمية، الجزائر، وأحدث قرارات السحكسة العليا
السػررخ  49العقؾبات، السعدؿ كالسػتسؼ، ج ر، العػدد الستزسؽ قانؾف  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)

 .1966جؾاف  11في 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(3)

2615. 
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لكػػػؽ بػػػالرجؾع إلػػػى هػػػها القدػػػؼ نجػػػد أف السذػػػرع قرػػػر الحسايػػػة عمػػػى األطفػػػاؿ ضػػػحايا ، (46)
 .االعتداءات الجشدية دكف باقي الجرائؼ

إلػػػى سػػػب  اعتسادنػػػا عمػػػى مرػػػظمح الزػػػحي ة بػػػدؿ السجشػػػي عميػػػه أك السزػػػركر؛ يعػػػؾد ك 
 .  عمى حد سؾاء ي عميه، كالسزركرالسجشأي  السرظمح يذس  كميهساأف عتبار ا 

الستعمػػػػ   12-15رقػػػػؼ: قػػػػانؾف مأف السذػػػػرع الجزائػػػػري رغػػػػؼ إصػػػػدار  ل ؛مسػػػا تقػػػػدـ يتزػػػػح
إال أنػػه أغفػػ  مدػػألة ، دػػ  لػػه أنػػه قػػاـ بتعريػػ  الظفػػ  كحػػدد مفهؾمػػهتيح حيػػ  ؛بحسايػػة الظفػػ 

فػػػي تعريفػػػه لمظفػػػ  فػػػي الفقػػػرة  اعتسػػػدهامػػػة كهػػػي حدػػػؼ مدػػػالة سػػػؽ  الظفػػػ  الزػػػحي ة فشجػػػد أنػػػه 
( سػشة 18ك  شخص لؼ يبم  ثساني عذػرة)" الظف  هؾ : مشه عمى أف (12)األكلى مؽ السادة 

 ".كاممة
الظفػ  الجػانح هػؾ الػهي يرتكػ  فعػبل ": نػص عمػى أفمػؽ نفػس السػادة كفي الفقرة الثالثة 

ه بيػػـؾ ارتكػػا  سػػشؾات كتكػؾف العبػػرة فػػي تحديػػد سػػش 16مجرمػا كالػػهي ال يقػػ  عسػػر  عػػؽ عذػػرة 
فػػي الفقػػرة األخيػػرة مػػؽ نفػػس السػػادة يحدػػؼ مدػػألة الدػػؽ  الجزائػػي لمظفػػ  ك فػػي حػػيؽ  .«الجريسػػة
( سػشة كاممػة، تكػؾف العبػرة فػي تحديػد سػؽ 18سػؽ الرشػد الجزائػي بمػؾغ ثسػاني عذػرة )" بقؾله: 

 .(1)"الرشد الجزائي بدؽ الظف  الجانح يـؾ ارتكا  الجريسة
سػػؾاء كػػاف الظفػػ  جانحػػا أك ، عذػػر سػػشة ةثسانيػػبكحػػد الدػػؽ ك فحبػػها لػػؾ حدػػؼ هػػها األمػػر 

كمػؽ ، ضحي ة ككها الدؽ الجزائي؛ فسػؽ جهػة يزػسؽ حسايػة شػاممة لمظفػ  خػبلؿ هػه  السرحمػة
 ةأف سػػػؽ  الرشػػػد هػػػؾ ثسانيػػػتػػػشص عمػػػى  ال يتشػػػافى مػػػ  اتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  التػػػيجهػػػة أخػػػر  

القػانؾف، إعسػاال بقاعػدة سػسؾ السعاهػدة الدكليػة عمػى يها الجزائر كهػها عم تصادق، كالتي عذر
السعاهػػدات التػػي »مشػػه  (151)نػػص عميهػػا الدسػػتؾر الجزائػػري فػػي السػػادة التػػي ة دقاعػػلم ككفقػػا

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج ر، العػدد 2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
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يرػػادؽ عميهػػا رئػػيس الجسهؾريػػة حدػػ  الذػػركط السشرػػؾص عميهػػا فػػي الدسػػتؾر تدػػسؾ عمػػى 
 .(1)«القانؾف 

 شائ : الزحية ف  الفقه الجثالثا: 
بلعتػداء تعػرض ل كالػهي، أف الزػحية؛ هػؾ الذػخص السجشػي عميػهمػؽ الفقػه ير  جان  

 .كهها األخير مدتعري التحديد مؽ الشاحية القانؾنية، بفع  يؾصف بأنه جريسة
عمػى قيػد الحيػاة بعػد كقػؾع  بقػيفي حيؽ ير  جان  آخر مؽ الفقه أف الزحية؛ هؾ مػؽ 

تداؤالت عػؽ سػب  تعرضػه لمجريسػة خاصػة ضػحايا عميه ظرح ، بحي  تع الفع  اإلجرامي عميه
 .(2)االغترا  كالتحرش الجشدي كالتعهي 

ة عسؾمػػػا هػػػؾ الذػػػخص الػػػهي يعػػػاني مػػػؽ ترػػػرفات الزػػػحي  " كسػػػا عػػػرؼ الفقػػػه الفرندػػػي
(3)"اآلخريؽ أك مؽ أحداث ضارة لحقت به

 

الذػػخص السجشػػي عميػػه الػػهي يقػػ  عميػػه الفعػػ  تذػػس   كعميػػه فالزػػحي ة فػػي الفقػػه الجشػػائي
 أي شخص لحقه ضرر مؽ الجريسة.، كسا تذس  اإلجرامي

 ضحّية الفرع الثالث: عؾامل وقؾع الظفل 
الحر  العالسيػة الثانيػة كػاف االهتسػاـ ضػئيبل بعؾامػ  كقػؾع الذػخص ضػحية لجريسػة بعد 

هانس فؾن هيشةتج دراسات كأعساؿ  دايةكبهه  العؾام ، استهبلؿ الدراسات حؾؿ ما، لكؽ م  
Hans Von Hentig ، فريةدريػ ويرتةام كالظبيػ  الشفدػيFrederick Wertham ، ركػزا فػي المػهاف

عمػػى الخرػػائص الشفدػػية، كالغػػركؼ االجتساعيػػة التػػي تجعػػ  مػػؽ الذػػخص ضػػحية  ادراسػػتهس
 ، أك السي  لمؾقؾع كزحية لمجريسة.لمجريسة؛ كالتهؾر لمؾقؾع ضحية جرائؼ العشف

                                                 
الستعمػػ  بتعػػدي  نػػص الدسػػتؾر كالسرػػادقة عميػػه فػػي  1996ديدػػسبر  67السػػررخ فػػي  438-96السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ  -(1)

السػررخ  61-16كالسعػدؿ بالقػانؾف رقػؼ  1996ديدػسبر 68السررخػة فػي  76، الجريػدة الرسػسية رقػؼ1996نؾفسبر  28استفتاء 
 .2616مارس  67، السررخة في 14الستزسؽ التعدي  الدستؾري، ج ر، العدد ، 2616مارس  66في 

 .78دمحم عمي سالؼ جاسؼ، دمحم عبد السحدؽ سعدكف، السرج  الداب ، ص  -(2)
(3)

- Gérard Lopez,La victimologie,2eme Edition,2014 ,p04 
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بعػض دراسػاته لتؾجيػه الم ػـؾ لمزػحية،  فػي Hans Von Hentigهةانس فةؾن هيشةتج كلجػأ 
كشاركه فيها آخػركف أف الزػحية لهػا  Mendelshonميشدلدؾن ثؼ جاءت الدراسات الحديثة لػ: 

 .(1)دكر في إحداث الفع  اإلجرامي ككقؾعه
كطالسػػا ، تظػػؾرت الدراسػػات بعػػدها كتػػؼ إيجػػاد عبلقػػة تفاعميػػة بػػيؽ السجػػـر كضػػحيتهكسػػا 

لؾقػػػؾع الفعػػ  اإلجرامػػي فهشػػػاؾ بالسقابػػ  عؾامػػػ  مرديػػة لؾقػػػؾع  هشػػاؾ عؾامػػ  نفدػػػية كاجتساعيػػة
 .الفرد ضحية لمجريسة

كحاكلػػت العديػػد مػػؽ الشغريػػات تفدػػير سػػب  كقػػؾع بعػػض األفػػراد كزػػحايا لمجريسػػة دكف 
أف هشػاؾ عؾامػ  عديػدة  ؛غيرهؼ، كبرزت عدة ترشيفات لهؼ كتؼ التؾص  مؽ خبلؿ التفدػيرات

ريسػػػة مشهػػػا مػػػا هػػػؾ مػػػرتبط بالعؾامػػػ  البيؾلؾجيػػػة كالشفدػػػية تدػػػهؼ فػػػي كقػػػؾع األفػػػراد ضػػػحايا لمج
 .(2)كاالجتساعية، كحتى الثقافية كاالقترادية

أف الذخص قد يدػهؼ بذػت  أك بػآخر فػي كقؾعػه ضػحية لمجريسػة  ؛يتزح مسا تؼ طرحه
طالسػػػػا أف هشػػػػاؾ عؾامػػػػ  جعمػػػػت كهػػػػها يدػػػػتدعي مشػػػػا فػػػػي هػػػػها السقػػػػاـ طػػػػرح التدػػػػاؤؿ اآلتػػػػي: 

 سػػببا فػػي كقؾعػػهفهػػ  يستػػؽ أف يتػػؾف الظفػػ  ، رائؼ كيتػػؾف سػػببا فيهػػاالذػػخص يقػػ  ضػػحية لمجػػ
أـ أف عؾامػ  كقػػؾع الظفػ  ضػحية تختمػف عػػؽ العؾامػ  التػي تجعػ  البػػال  ضػحية لجريسػة مػا؟ 

 ضحية لها؟
 أهسها: عدة ترشيفات للقد عسدت الدراسات السشربة عمى الزحايا إلى ترشيفهؼ 

 .Mendelshonميشدلدؾن طرؼ الزحية البريء كهي الدراسة السعتسدة مؽ  -
 .Shames,S الزحية الزييفة مؽ الشاحية البيؾلؾجية كهي الدراسة التي قدمها شامز -

 .كالزحية السدمؾ  اإلرادة -

 .كالزحية الهي ليس له دكر في كقؾع الفع  اإلجرامي عميه -
                                                 

، دراسػػة كصػػفية تحميميػػة ميدانيػػة عمػػى الجريسةةةدور الزةةحية فةة  حةةدوث ناصػػر بػػؽ مػػان  بػػؽ عمػػي آؿ بهيػػاف الحتػػيؼ،  -(1)
ضػحايا جػرائؼ الدػرقة فػي مديشػة الريػاض، أطركحػة دكتػؾرا  الفمدػفة فػي العمػـؾ األمشيػة، جامعػة نػاي  العربيػة لمعمػـؾ األمشيػػة، 

 .66، ص2667كمية الدراسات العميا، قدؼ العمـؾ االجتساعية، الرياض، 
، األكػاديسيؾف لمشذػر كالتؾزيػ ، كدار حامػد لمشذػر كالتؾزيػ ،   البذر  مؽ األطفالضحايا التهريخالد بؽ سميؼ الحربػي،  -(2)

 .36، ص 2614، 61عساف، األردف، ط
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هشػػاؾ شػػبه اتفػػاؽ عمػػى أف األطفػػاؿ هػػؼ الفئػػة التػػي لػػيس لهػػا ذنػػ  كعميػػه يستػػؽ القػػؾؿ أف 
 .  (1)كال دكر في كقؾع الجريسة عميها

أي دكر فػػي حرػػؾؿ الفعػػ  اإلجرامػػي لػػيس لهػػا إف معغػػؼ الدراسػػات تركػػد أف هػػه  الفئػػة 
كهػػػها بدػػػب  تسيػػػز الظفػػػ  عػػػؽ الذػػػخص البػػػال  سػػػؾاء مػػػؽ ناحيػػػة الشزػػػ  الفكػػػري أك ، ضػػػدها
، غيػػر أنػػه ال ضػػحية لمجريسػػة الظفػػ  العؾامػػ  التػػي جعمػػت مػػؽالعديػػد مػػؽ هشػػاؾ ، كأف البػػدني

كاالسػػتفزاز، كاإلثػػارة -نفػػس العؾامػػ  التػػي أدت بالذػػخص البػػال  لؾقؾعػػه ضػػحية هػػايستػػؽ اعتبار 
مػرتبط بػبعض الغػركؼ التػي قػد  مشهػا مػا هػؾك ية الظف ، بهات ةمتعمقكإنسا هي عؾام  -لمجاني

 .الشقاط التاليةفي  معالجتهكهها ما سيتؼ ، قتراديةك اأ تحيط به سؾاء كانت اجتساعية
 عؾامل الستعلقة بذاتية الظفل: أوال: ال

نقرػػػد بالعؾامػػػ  الستعمقػػػة بهاتيػػػة الظفػػػ  هػػػي تمػػػػ العؾامػػػ  المرػػػيقة بػػػه باعتبػػػار  طفػػػبل 
 مؽ خبلؿ ما يأتي: كرغر سشه كقمة إدراكه العقمي كبراءته كسيتؼ تؾضيح هه  العؾام  

 الظفل:  صغر سؽ-1
يعتبػػر صػػغر الدػػؽ عامػػ  أساسػػي لؾقػػؾع الظفػػ  ضػػحية الجػػرائؼ كاالعتػػداءات التػػي تقػػ  

عسػػر الظفػػ   فكمسػػا قػػ   ، سػػؾاء كانػػت جػػرائؼ االعتػػداء الجشدػػي أك العشػػف أك االختظػػاؼ، عميػػه
خاصػػػة البػػػػدني، كهػػػها مػػػػا انتهػػػت إليػػػػه  يػػػهاءكتعرضػػػػه لئل (2)كمسػػػا زاد احتسػػػاؿ االعتػػػػداء عميػػػه

إلػػى أف الزػػعف تؾصػػمت مػػؽ خبللهػػا خػػبلؿ دراسػػة قامػػت بهػػا  مػػؽ Micheline Barilالػػدكتؾرة 
 .الجددي يعتبر عام  أساسي لؾقؾع الظف  ضحية لبلعتداءات الؾاقعة عميه

كسػػػا أف مػػػؽ بػػػيؽ الخرػػػائص التػػػي تػػػؼ تحميمهػػػا فػػػي معرفػػػة طبيعػػػة الزػػػحايا هػػػؾ مرشػػػر 
. كمتؾسػػػط عسػػػر (4)ا مػػػ  سػػػشه، فؾقػػػؾع الظفػػػ  ضػػػحية لمجػػػرائؼ يتشاسػػػ  تشاسػػػبا طرديػػػ(3)الدػػػؽ  

                                                 
 .31، 36خالد بؽ سميؼ الحربي، السرج  الداب ، ص  -(1)
، 1997، 1ط ، مركػز الدراسػات كالبحػؾث، أكاديسيػة نػاي  العربيػة لمعمػـؾ األمشيػة، الريػاض،العش  العةائل عسر التيػر،  -(2)

 .98ص 
(3)

- Micheline Baril,L’envers du crime,L’Harmattan,2002,P62.  
، دراسػػة فػػي عمػػؼ السجشػػي عميػػه، دار الفكػػر العربػػي السجشةة  عليةةه ودور  فةة  الغةةاهرة اإلجراميةةةدمحم أبػػؾ العػػبل عقيػػدة،  -(4)

 .45، ص 1991، 3لمشذر، ط
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الزػػحايا مػػؽ األطفػػاؿ هػػؾ سػػب  سػػشؾات أمػػا بالشدػػبة لئلهسػػاؿ فالرضػػ  هػػؼ أكثػػر عرضػػة لػػه، 
 .(1)ككمسا زاد عسر الظف  زادت احتسالية تعرضه لئليهاء الشفدي أكثر مؽ البدني

فهشػػاؾ عبلقػػػة كثيقػػػة بػػػيؽ سػػػؽ  الظفػػػ  ككقؾعػػه ضػػػحي ة لػػػبعض الجػػػرائؼ باعتبػػػارهؼ األفػػػراد 
، كسػػا (2)كلػػيس فػػي إمتػػانهؼ دفػػ  األذ  الؾاقػػ  عمػػيهؼ مػػؽ قبػػ  مػػؽ هػػؼ األقػػؾ  مػػشهؼ، األضػػعف

دف  مػا يقػ  عمػيهؼ مػؽ ، فػبل يسمكػؾف القػؾة الكافيػة لػأنهؼ األق  إدراكا لمسخاطر التي تقػ  عمػيهؼ
ؽ  ال الخمػ  قم ة اإلدراؾ العقمي أك نقص الػؾعي مرجعػه صػغر الِدػمشاط ، ك (3)جرائؼ أك مخاطر

 السرض العقمي.العقمي أك 
 لظفل: جشس ا-2

تذػػػػير الدراسػػػػات التػػػػي كػػػػاف محؾرهػػػػا األطفػػػػاؿ إلػػػػى أف الجػػػػشس يعتبػػػػر مػػػػؽ السرشػػػػرات 
كالسحػػددات لؾقػػؾع الظفػػ  ضػػحية لمجػػرائؼ كمحػػدد الجػػشس لزػػحايا الجػػرائؼ يػػرتبط بذػػت  مباشػػر 

، حيػػػػ  أكػػػػدت األبحػػػػاث الجشائيػػػػة أف الجػػػػرائؼ التػػػػي يػػػػهه  ضػػػػحي تها (4)بالهػػػػدؼ مػػػػؽ الجريسػػػػة
بػػػ  تكػػػاد ترػػػي  اإلنػػػاث كالػػػهكؾر بذػػػت  ، خػػػراألطفػػػاؿ ليدػػػت مقرػػػؾرة عمػػػى جػػػشس دكف اآل

متداك إال في الجرائؼ التي هدفها جشدي محػض نجػد أف الزػحايا مػؽ اإلنػاث أكثػر ندػبة مػؽ 
 .(5)الهكؾر

كهػها مػا ، (6)أما جرائؼ اإلهساؿ كاإليهاء البدني فهي تسس جشس الهكؾر أكثر مػؽ اإلنػاث
لعػػػالسي حػػػؾؿ العشػػػف ضػػػد األطفػػػاؿ؛ أف ندػػػبة الػػػهكؾر أعمػػػى ندػػػبة مػػػؽ اإلنػػػاث أكػػػد  التقريػػػر ا

خاصػػة فػػي الجػػرائؼ االعتػػداءات باألسػػمحة كالقتػػ  كالعشػػف الجدػػدي، فػػي حػػيؽ اإلنػػاث يتؾنػػؾف 

                                                 
، أنؾاعػػػه كأسػػػبابه كخرػػػائص الستعػػػرض لػػػه، جامعػػػة نػػػاي  لمعمػػػـؾ األطفةةةالإيةةةذاا عبػػػد الرحسػػػاف آؿ سػػػعؾد،  مشيػػػرة بشػػػت -(1)

 .77، ص2665، 1األمشية، الرياض، ط
، مجمػػة العمػـؾ القانؾنيػػة "العشة  األسةةر  وعالقتةةه بجشةؾح األحةةداثخميفػة إبػراليؼ عػػؾدة التسيسػي، سػػمؾ  فػائ  الذػػهابي، " -(2)

 .11، ص 61ي، العدد الدياسية، جامعة ديال كالدياسية، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ
 .35خالد بؽ سميؼ الحربي، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .38، 37خالد بؽ سميؼ الحربي، السرج  نفده، ص  -(4)
 .47دمحم أبؾ العبل عقيدة، السرج  الداب ، ص  -(5)

(6)
- Gérard Lopez, P29,OP,Cit,P29. 
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ضحايا لمجرائؼ الجشدية سػؾاء كانػت هػه  األخيػرة مػؽ طػرؼ أشػخاص معػركفيؽ لػد  الزػحية 
 .(1)أك غرباء عشها

إف ك ، ضػػػحي ة لمجػػػرائؼ ايؽ ألف يتؾنػػػأف كػػػبل الجشدػػػيؽ مدػػػتهدف؛ طرحػػػه يتزػػػح مسػػػا سػػػب 
دػػػبها حدػػػ  نػػػؾع االعتػػػداء أك الهػػػدؼ مشػػػه، فػػػالجرائؼ ذات البعػػػد الجشدػػػي اسػػػتهدفت ختمفػػػت نِ ا

 .اإلناث أكثر مؽ الهكؾر أما جرائؼ االعتداء األخر  فكانت ندبة الهكؾر فيها أعمى ندبة
الدراسػػػػة فػػػػالؾاق  السيػػػػيش أثبػػػػت أف كػػػػبل  محػػػػؾر هػػػػه أمػػػػا بالشدػػػػبة لجريسػػػػة االختظػػػػاؼ 

الجشدػػيؽ ذهبػػؾا ضػػحي ة لهػػه  الجريسػػة الذػػشعاء كالرػػغيرة شػػيساء مػػؽ سػػيدي عبػػد هللا الجزائػػر، 
كسػػشدس مػػؽ دراريػػة الجزائػػر، كمهػػدي مػػؽ غردايػػة، كإبػػراليؼ كهػػاركف مػػؽ قدػػشظيشة، كسػػشاء مػػؽ 

 .(2)تمسداف كغيرهؼ
 كؾته: سهؾلة اقتياد الظفل وس-3

كهػها راجػ  مػؽ ، اقتياد الظف  عام  بارز في كقػؾع الظفػ  ضػحية لمجريسػة تعتبر سهؾلة
لػػػهلػ ، ه مػػػؽ جهػػػة أخػػػر  شِ  كلرػػػغر ِسػػػ، (3)جهػػػة لزػػػعف إدراكػػػه لسػػػا يقػػػ  عميػػػه مػػػؽ اعتػػػداءات

فػػي  يةكإيهامػه فيقػػ  ضػػح إغؾائػػهيرػع  عميػػه إدراؾ السخػػاطر السحيظػة بػػه مسػػا يدػه  عسميػػة 
 .(4)يد السجرميؽ

مؽ كقؾع الظف  ضحية لبلعتداءات كاإليهاء إذا ما كاف به بعػض يزيد ما كسا لؾح  أف 
صػحة الظفػ  قػد يتػؾف دافعػا قؾيػا  ، فػاعتبلؿ(5)القرؾر سؾاء في الجدػد أك العقػ  أك العاطفػة

                                                 
(1)

- Paulo Sérgio Pinheiro, World Report On Violence against Children, Published by the United 

Nations, Geneva, Fall 2006,P7 
، ال لتهؾيػ  الػرأي العػاـ كال لمتهػؾيؽ الحػاالت السدػجمة، اختظةاف األطفةال فة  الجزائةر"السديرية العامة لؤلمػؽ الػؾطشي، " -(2)

 .48، ص2613، أفري  116مجمة الذرطة، مجمة أمشية ثقافية، العدد 
، دراسة نقدية لمشغاـ الجشائي في ضؾء معظيػات عمػؼ وض  ضحايا اإلجرام ف  الشغام الجشائ مرظفى مرباح دبارة،  -(3)

 .181، ص1996الزحية، أطركحة دكتؾرا  في الحقؾؽ، جامعة اإلستشدرية، كمية الحقؾؽ، 
، أعساؿ السػرتسر الػدكلي الدػادس، ثارعاهرة اختظاف األطفال ف  السجتس  الجزائر  بيؽ العؾامل واآلفؾزية السرابيح،  -(4)

 .8، ص 2614نؾفسبر  22ك26الحساية الدكلية لمظف ، طرابمس، يؾمي 
 .79السرج  الداب ، ص عبد الرحساف آؿ سعؾد،  مشيرة بشت -(5)
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أك مؾاجهػة السعتػدي عميػه مقارنػة ، لؾقؾعه ضحية لمجريسة لكؾنه عػاجزا عػؽ الػدفاع عػؽ نفدػه
(1)م  أقرانه األصحاء

. 
ضػػػػحية لمعديػػػػد مػػػػؽ الجػػػػرائؼ مشهػػػػا ه يعػػػػد عػػػػامبل بػػػػارزا فػػػػي كقؾعػػػػف أمػػػػا سػػػػتؾت الظفػػػػ 

كسػا أنػه يدػهؼ فػي عػدـ الكذػف عشهػا مبتػرا كهػها راجػ  إمػا لرػعؾبة التعبيػر عسػا ، االختظاؼ
أك لخؾفه الذديد عؽ اإلفراح عسػا يتعػرض ، ه كعدـ قدرته عمى التعبيرش ِ تعرض له لرغر سِ 

 .(2)له
فػي  فػبل يعػرؼ لسػؽ يمجػأتعػرض لػه مػؽ اعتػداء،  عسامؽ التعبير الظف  حتى لؾ تستؽ ك 

، كيػػزداد األمػػر صػػعؾبة إذا مػػا كانػػت تربظػػه بالسعتػػدي رابظػػة كثيقػػة فيختػػار مثػػ  هػػه  الحػػاالت
 لػػهلػ نجػػد صػػعؾبة فػػي رصػػد كتحديػػد حجػػؼ الغػػاهرة كصػػعؾبة فػػي إيجػػاد تقػػارير، (3)الدػػتؾت

ة عػؽ الحجػؼ ت ػعبػر البَ تع ف كجدت هػي ال إك حؾؿ هه  الغؾاهر اإلجرامية،  صحيحةكإحرائيات 
لعػدـ هؼ، ك الحكيقي حؾؿ االعتداءات التي ذه  ضحيتها األطفاؿ؛ لعدـ التبميػ  عشهػا مػؽ طػرف
 .(4)قدرتهؼ عمى ذلػ مؽ جراء الخؾؼ مؽ التبمي  خاصة إذا كاف السعتدي مؽ األقار 

رػػػغر سػػػش هؼ كقمػػػة إدراكهػػػؼ يدػػػه  إغػػػؾائهؼ ِمَسػػػْؽ لف األطفػػػاؿ أ ؛يتزػػػح مسػػػا تػػػؼ عرضػػػه
كهػها مػػا يجعمهػؼ ضػحية سػػهمة ، سػؾاء بالتحايػػ  أك إغػرائهؼ بالمععػ  كحبػػات الحمػؾ   ًاش  تبػرهؼ ِسػي

 .لمعديد مؽ الجرائؼ مؽ بيشها االختظاؼ
كسا أف عدـ قدرة الظف  عمى التعبير كاإلفراح عسا يتعرض له خارج السشزؿ مؽ تهديػد 

عػػدـ قدرتػػػه عػػؽ التعبيػػػر ل أك، األمػػػؾر  أك ترػػرفات مريبػػة لقرػػػؾر عقمػػه عمػػػى إدراؾ مثػػ  هػػه
دكف سػػػؽ  الدراسػػػة، بػػػ  حتػػػى األطفػػػاؿ القػػػادريؽ عمػػػى الكػػػبلـ كفػػػي إمتػػػانهؼ خاصػػػة مػػػؽ كػػػاف 

إمػا لعبلقػة ، مؽ اإلفراح عسا حػدث لهػؼ ف التعبير عسا يجري حؾلهؼ بدب  الخؾؼ ال يتستشؾ 
هػػه  فػػي إليػػه  يمجػػركف أك عػػدـ معػػرفتهؼ لسػػؽ ، أك بدػػب  التهديػػد، القرابػػة بيػػشهؼ كبػػيؽ السعتػػدي

 إليهائهؼ كاختظافهؼ. استغمه السجرميؽ، جع  مشهؼ هدفا سهبل الحاالت
                                                 

 .44دمحم أبؾ العبل عقيدة، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .39، صالسرج  الداب عبد الرحساف آؿ سعؾد،  مشيرة بشت -(2)
، تخرػص قػانؾف عػاـ، جامعػة الحساية الجشائية للظفل الزحية، دراسة مقارنةحساس هديات،  -(3) ، أطركحة دكتؾرا  عمـؾ

 .286، ص 2615، 2614تمسداف، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ،  -أبؾ بتر بمقايد
(4)

- Paulo Sérgio Pinheiro,Op,Cit,P10. 
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 جان : اطسئشان الظفل لل-4
باعتبػػػار اإلندػػػاف اجتسػػػاعي بظبعػػػه لػػػهلػ فإنػػػه مشػػػه القػػػدـ كالعبلقػػػات بػػػيؽ األفػػػراد تعتبػػػر 

 كلقد تؼ ترشي  هه  العبلقات إلى ثبلث أنؾاع: ، عشرر جؾهري في الحياة االجتساعية
جتساعيػػػة ذات صػػػبلت طبيييػػػة يزػػػؼ أفػػػراد العائمػػػة كتػػػربظهؼ عبلقػػػات ا: األولالشةةةؾع  - أ
 .ه  كاألقار كاأل

سجسؾعػػات التػػي تػػربظهؼ صػػبلت عاديػػة كػػالجيراف كأصػػدقاء الزػػؼ : يالشةةؾع الثةةان  -  
 .العس 

يعتبػػر ثػػانؾي ألنػػه يذػػت  كػػ  أفػػراد السجتسػػ  ككػػ  شػػخص يتػػؾف فيهػػا : الشةةؾع الثالةةث - ج
 .(1)هؼ أي عبلقةغريبا عؽ اآلخريؽ فبل تربظه ب

فػػأي العبلقػػات ، ة جريسػػة االختظػػاؼالظفػػ  ضػػحي  سػػا أف مػػدار الدراسػػة يتسحػػؾر حػػؾؿ كب
العبلقػػات ذات قرابػػة أـ العبلقػػات الثانؾيػػة التػػي يتػػؾف  ؟ة لمجريسػػةالتػػي يقػػ  فيهػػا الظفػػ  ضػػحي  

 فيها األشخاص غرباء عؽ بعزهؼ البعض؟
كسػػا ، كالقرابػػة كالجػػؾار كالرػػداقة كالدػػتشىأثبتػػت الدراسػػات أف العبلقػػات بػػيؽ الشػػاس لقػػد 

 ركالذػػػحشاء كالتشػػػاح فهػػػي كػػػهلػ سػػػببا لمبغزػػػاء، تكػػػؾف مرػػػدرا لمسػػػؾدة كتػػػرابط أكاصػػػر السحبػػػة
فػأكؿ جريسػة قتػ  كانػت ، عشها كقؾع أهمها ضحية لمعديد مؽ الجرائؼ كالتاري  يثبت ذلػػ يشجرك 

  يق  ضػحية لمجريسػة مػؽ األقػار  كلهلػ فإف الظف، بيؽ بشي آدـ عميه الدبلـ )هابي  كقابي (
كليس كليد التظؾر أك انهيار العبلقػات االجتساعيػة ، قدـكهؾ شيء ثابت مشه البالدرجة األكلى 
 .(2)كتدمط السادية

: فأ "العشػف ضػد األطفػاؿ"كفيسا يخػص الظفػ  الزػحي ة جػاء فػي التقريػر العػالسي حػؾؿ 
، أمػػا بالشدػػبة (3)عمػػيهؼ كاجػػ  رعػػايتهؼمعغػػؼ األطفػػاؿ كػػانؾا ضػػحايا العشػػف مػػؽ األهػػ  كمسػػؽ 

 Lanette Watson, Sarahلمظف  ضحية جريسة االختظاؼ فأثبتت الدراسة التي قاـ بها ك  مؽ )

                                                 
 .212السرج  الداب ، ص مرظفى مرباح دبارة،  -(1)
. مرظفى مرباح دبارة، 45، 46لتفري  أكثر انغر: بؽ مان  بؽ عمي آؿ بهياف الحتيؼ، السرج  الداب ، ص، ص  -(2)

 .216، 212السرج  الداب ، ص، ص
(3)

- Paulo Sergio Pinheiro,Op,Cit,P 5. 
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Rabey, Paul Stageberg أف الظفػػ  يػػتؼ  2613لدػػشة  واليةةة أيةةؾا(حػػؾؿ اختظػػاؼ األطفػػاؿ فػػي
يػأت فػي ، لكغيػر السباشػريؽ اختظافه بالدرجة األكلى مؽ طرؼ أقاربه كأفراد عائمته السباشركف 

 ؛ كػػالجيرافبهػػؼ  الدرجػػة الثانيػػة األشػػخاص السعػػركفيؽ لديػػه كيتػػؾف لمظفػػ  اترػػاؿ غيػػر مباشػػر
يػأت فػي الدرجػة الثالثػة الغربػاء كيتؾنػؾف غربػاء تسامػا ، ثػؼ كالسربيات فػي الحزػانة كاألصدقاء

 .(1)لد  الظف  الزحية كغير معرفؾف بالشدبة له
الظفػػ  ضػػحية لهػػه  الجريسػػة خاصػػة مػػؽ السعػػركفيؽ لديػػه هػػؾ كيستػػؽ إرجػػاع سػػب  كقػػؾع 

كهػػها مػػا أكدتػػه الدراسػػة التػػي قامػػت ، اطسئشانػػه لمجػػاني كعػػدـ ترػػؾر حرػػؾؿ األذ  مػػؽ جانبػػه
؛ حي  جػاء عمػى لدػاف رئيدػة متتػ  2613بها السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي بالجزائر لدشة 

أف جريسػة االختظػاؼ ليدػت كليػدة  ؾدان: خيةرة مدةعحساية الظفؾلة عسيد أكؿ لمذػرطة الدػيدة
كالحػػاالت التػػي تدػػج  فيهػػا غالبػػا مػػا ، العرػػر فهػػي مؾجػػؾدة فػػي السجتسػػ  الجزائػػري مشػػه القػػدـ

 .(2)يزظم  فيها أفراد مقربيؽ مؽ العائمة
كانػػػت ضػػػحية غػػػ  كحقػػػد زكجػػػة العػػػؼ، كالظفػػػبلف  سةةةشدسفالظفمػػػة  كالؾاقػػػ  لػػػؼ يفشػػػد ذلػػػػ

كػػاف ضػػحية حقػػد  مهةةد ضػػحية ألبشػػاء الجيػػراف، كالظفػػ  قدػػشظيشة كانػػا  مػػؽهةةارون ك إبةةراميؼ
 .(3)كالد  عمى كالدته التي كاف قد انفر  عميها بالظبلؽ

  حية: بالظفل الز الخارجية السرتبظة لثانيا: العؾام
إضػػافة لمعؾامػػػ  الستعمقػػػة بهاتيػػػة الظفػػػ  هشػػػاؾ عؾامػػ  أخػػػر  خارجيػػػة تجعػػػ  مػػػؽ الظفػػػ  

 ا: هضحية لها كسشقترر عمى أهس
 اةية: العؾامل االجتس-1

يػػػر  السخترػػػؾف فػػػي عمػػػؼ االجتسػػػاع أف الغػػػركؼ االجتساعيػػػة لهػػػا دكر كبيػػػر فػػػي كقػػػؾع 
 .(4)فكمسػػا زاد عػػدد األطفػػاؿ فػػي العائمػػة زاد تعرضػػهؼ لئليػػهاء كاإلهسػػاؿ، الظفػػ  ضػػحية لمجػػرائؼ

                                                 
(1)

- Lanette Watson, Sarah Rabey, Paul Stageberg, An Analysais of Child Kidnapping in Iowa, Iowa 

Département of Human Rights, Division of Criminal and Juvenile Justice Planning, Statistical 

Analysis Center, December, 2013,P14. 
 .66السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي، السرج  الداب ، ص -(2)
، دراسػػة اسػػتقرائية لؤلسػػبا  كالعػػبلج فػػي ضػػؾء الذػػريعة اإلسػػبلمية، مجمػػة طفةةال"جريسةةة اختظةةاف األالظػػاهر سػػرايش، " -(3)

 .21، ص 2617، جؾاف 18العمـؾ االجتساعية كاإلندانية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، العدد 
 . 73، صالسرج  الداب عبد الرحساف آؿ سعؾد،  مشيرة بشت -(4)
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كتػػدني السدػػتؾ  ، (1)كبػػالرجؾع لسؾضػػؾعشا الظفػػ  ضػػحية جريسػػة االختظػػاؼ فكبػػر حجػػؼ العائمػػة
كل ػػد مذػػاعر الحقػػد ، بػػيؽ األهػػ  كاألقػػار  كالجيػػرافة ك كتػػؾتر العبلقػػات داخػػ  األسػػر ، السييذػػي

كالغ   كحتى االنتقاـ فتقـؾ بتدؾية هه  الخبلفات عؽ طري  إلحاؽ األذ  باألطفاؿ
(2). 
أك  فػػي العائمػػةكهػػها مػػا حػػدث لؤلطفػػاؿ الػػهيؽ كػػانؾا ضػػحية لبلختظػػاؼ بدػػب  مشازعػػات 

اختظافهسػػا كقتمهسػػا مػػؽ طػػرؼ الػػهيؽ تػػؼ بػػيؽ الجيػػراف؛ كػػالظفميؽ هػػاركف كإبػػراليؼ مػػؽ قدػػشظيشة 
 .زكجة العؼقتمت مؽ طرؼ سشدس التي  الجيراف كالظفمة

نتيجة السركز الهي يحتمػه كالػد الزػحية كأبشػاء  كسا يق  الظف  ضحية جريسة االختظاؼ
، اء الػديؽ مػؽ كاليػة تبدػة كهػؾ ابػؽ شػرطيحدث م  الظف  بهػمثمسا السدئؾليؽ كرجاؿ األمؽ؛ 
 .(3)في كيس ببلستيتي ربظه ككضعهحي  تؼ اختظافه كقتمه ك 

بدػػب  ، كهػػها دكرا فعػػاال فػػي كقػػؾع الظفػػ  ضػػحية لمجريسػػة لعػػ كسػػا أف التفكػػػ األسػػري 
أكقاتػه خػارج السشػزؿ مسػا يجعمػه لقسػة  ج    ييقزأصبح الظف   ، حي (4)فقدانه لؤلمؽ األسري 

 ية مهيأة لبلصظياد مؽ الجشاة كالسجرميؽ محترفي اختظاؼ األطفاؿ.كضح، سائغة
بععػػػػد السدرسػػػػة عػػػػؽ سػػػػتؽ الظفػػػػ  كقظعػػػػه لسدػػػػافات طؾيمػػػػة خاصػػػػة فػػػػي باإلضػػػػافة إلػػػػى 

فسعغػػػؼ الدارسػػػات كذػػػفت أف مختمػػػف ، السشػػػاط  الريفيػػػة سػػػب  فعػػػاؿ لؾقؾعػػػه ضػػػحية لمجػػػرائؼ
 . (5)السدرسةاالعتداءات مؾرست عمى األطفاؿ عشد ذهابهؼ أك إيابهؼ مؽ 

 ادية: العؾامل االقتر-2
ف فػػي عمػػؼ الزػػحايا بالحالػػة االقترػػادية كدكرهػػا فػػي كقػػؾع صػػاحبها ضػػحية ؾ البػػاحث اهػػتؼ

لجريسػػػة مػػػا، حيػػػ  أثبتػػػت الدراسػػػات أف الثػػػراء قػػػد يعػػػرض صػػػاحبه ألف يتػػػؾف ضػػػحية لػػػبعض 
                                                 

تربية األبشاء كتشذئتهؼ االجتساعية كاألسرة نؾعاف: ذات الحجؼ الكبيرة هي ما تعتبر األسرة أخظر مرسدة اجتساعية في  -(1)
يظم  عميها في عمؼ االجتساع باألسرة السستدة كتزػؼ األجػداد كاآلبػاء كاألبشػاء كاألسػرة الشؾكيػة التػي تزػؼ األ  كاألـ كاألبشػاء 

 .11ائ  الذهابي، السرج  الداب ، صكيتؾنؾف مدتقميؽ اقتراديا، انغر خميفة إبراليؼ عؾدة التسيسي، سمؾ  ف
 .9فؾزية السرابيح، السرج  الداب ، ص  -(2)
، سمدػػمة الكتػػ  األكاديسيػػة لكميػػة العمػػـؾ اإلندػػانية تحديةةد مفهةةؾم اختظةةاف األطفةةال وعالقتةةه بال يةةدوفيلياعزيػػزي نزيهػػة،  -(3)

 .296، ص2617، جؾيمية 12كاالجتساعية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، الكتا  
-

(4)
  .46خالد بؽ سميؼ الحربي، السرج  الداب ، ص   
 .16فؾزية السرابيح، السرج  الداب ، ص -(5)
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، فالحالػػػة االقترػػػادية كالساليػػػة (1)الجػػػرائؼ خاصػػػة الدػػػرقات كالعشػػػف كاإليػػػهاء بػػػ  كحتػػػى القتػػػ 
، كسػػػػا أف مهشػػػػة كاالعتػػػػداءالجػػػػاني كتقػػػػدير  فػػػػي جػػػػرائؼ اإليػػػػهاء اعتبػػػػار لمزػػػػحية تكػػػػؾف محػػػػ  

تهػدد أربابهػا مػؽ جهػة، كمػؽ جهػة أخػر   الذخص باعتبارها تحدد كضعه االقترادي كالسػالي
 .(2)لؾقؾعهؼ ضحايا

ضحي ة لجرائؼ االعتػداءات كذلػػ  كلكؽ ما تجدر اإلشارة إليه بالشدبة لمظف  غالبا ما يق 
يترػؾر أف  فهػ -االجتساعيػةالدػؽ، الجػشس، الغػركؼ –نتيجة لمعؾام  التي سب  اإلشارة إليها

  كالثركات؟لؤلمؾاؿ ً الكاجرائؼ ذات الظاب  السالي طالسا أنه ال يتؾف مَ ميتؾف الظف  ضحية ل
مدػػػألة السمكيػػػة محػػػدكدة ألف ، قم سػػػا نجػػػد الظفػػػ  يقػػػ  ضػػػحي ة لمجػػػرائؼ الساليػػػةفػػػي الؾاقػػػ  

ضػػحية لجػػرائؼ يتػػؾف الػػداف  إليهػػا  قػػ لكػػؽ ال يعشػػي أنػػه ال ي، بالشدػػبة لهػػه  الفئػػة مػػؽ السجتسػػ 
ػػا فجريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ التػػي نحػػؽ برػػدد دراسػػتها الظفػػ  قػػد يقػػ  ضػػحية لهػػا بدػػب  ، ًمالي 

هلػ مػػػؽ أجػػػ  طمػػػ  فديػػػة ماليػػػة لئلفػػػراج عشػػػه، ككػػػ ظفػػػ فشجػػػد هشػػػاؾ مػػػؽ يختظػػػف ال، األمػػػؾاؿ
فيدػػعى إلػػى االنتقػػاـ مشػػه بؾلػػد ،  (3)بدػػب  السشرػػ  السهشػػي الػػهي يحتمػػه كالػػد الظفػػ  الزػػحية

   البالغيؽ كنزاعاتهؼ كانتقامهؼ. ف كاف ليس مؽ اإلندانية في شيء إقحاـ األطفاؿ في أحقادإك 
 ختظافالسظل  الثان : مفهؾم اال

ها السظمػػ  لسفهػػـؾ ، سشخرػػص هػػاالختظػػاؼ الجريسػػة السشرػػبة عميهػػا دراسػػتشا باعتبػػار
جريسػػة االختظػػاؼ، كتبيػػاف خرائرػػها كأغراضػػها كالعؾامػػ  التػػي أسػػهست فػػي انتذػػارها، كذلػػػ 
مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ ثػػػػػبلث فػػػػػركع: حيػػػػػ  نتظػػػػػرؽ لتعريػػػػػ  جريسػػػػػة االختظػػػػػاؼ مػػػػػؽ الشاحيػػػػػة المغؾيػػػػػة 
كاالصػػػػػظبلحية فػػػػػي الفػػػػػرع األكؿ، لشتشػػػػػاكؿ فػػػػػي الفػػػػػرع الثػػػػػاني خرػػػػػائص جريسػػػػػة االختظػػػػػاؼ 

 ع الثال  فدشتشاكؿ فيه عؾام  انتذار جريسة االختظاؼ.كأغراضها، أما الفر 

                                                 
 .52دمحم أبؾ العبل عقيدة، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .199مرظفى مرباح دبارة، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .181مرظفى مرباح دبارة، السرج  نفده، ص  -(3)
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 ظالحا الفرع األول: تعريف االختظاف لغة واص
 .(1)خظف مأخؾذ مؽ الخظف كاالستبل لغة:  فأوال: االختظا

الخظػػف هػػؾ االخػػتبلس كاالسػػتبل  كاألخػػه لمذػػيء بدػػرعة كانتػػزاع األمػػر بػػالقؾة كالَخْظػػف 
 .(2)هؾ سرعة أخه الذيء

 .(3) ﴾َمْؽ َخِظَ  اْلَخْظَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِق ٌ  ِإال  ﴿: تعالىقال خظف خظفا الذيء 
 .(4)كسا يظم  اسؼ الخعَظاؼ عمى الرج  المص الفاس 

إف االختظػاؼ فػي الم غػة أطمػػ  عمػى األخػه بدػرعة كبقػػؾة أي بػدكف رضػا الذػخص الػػهي 
 الذيء.سم  مشه 

أمػػا مػػؽ ناحيػػة ربػػط األمػػر بػػاإلجراـ كالسجػػرميؽ نجػػد أف العػػر  اسػػتعسمته قػػديسا كقرػػدت 
 .(5)به الرج  الم ص كالفاس  كأطم  عميه الخعظاؼ

 الحا: اصظ فثانيا: االختظا
فػػي التذػػري  اإلسػػبلمي نتظػػرؽ فػػي تعريػػ  االختظػػاؼ اصػػظبلحا إلػػى معرفػػة السرػػظمح 

لبلختظػػػػاؼ فػػػػي الفقػػػػه القػػػػانؾني كعشػػػػد السذػػػػرع االجتسػػػػاع لشتظػػػػرؽ بعػػػػدها عمػػػػؼ كعمػػػػؼ الػػػػشفس ك 
 الجزائري.
 الم : ذري  اإلستف  الاالختظاف -1

فػػػي القػػػراف الكػػػريؼ فػػػي كرد لفػػػ  الخظػػػف بػػػالرجؾع لسرػػػادر التذػػػري  اإلسػػػبلمي نجػػػد أف 
ِإْذ َأنةةُتْؼ َقِليةةٌل مُّْدَتْزةةَعُفؾَن ِفةة   َواْذُ ةةُروا ﴿: تعةةالىقؾلةةه العديػػد مػػؽ السؾاضػػ ؛ حيػػ  جػػاء فػػي 

َبةةةاِت َلَعل ُكةةة ةةةَؽ الظ يِّ ةةةاُس َفةةةََواُ ْؼ َوَأي ةةةَدُ ؼ ِبَشْرةةةرِِ  َوَرَزَقُكةةةؼ مِّ ْؼ اأْلَْرِض َتَخةةةاُفؾَن َأن َيةةةَتَخظ َفُكُؼ الش 

                                                 
 .159الداب ، ص الرازي، السرج   -(1)
 .75، ص69، دار صادر، بيركت، لبشاف، السجمد لدان العربابؽ مشغؾر،  -(2)
 .16سؾرة الرافات، اآلية  -(3)
 .77ابؽ مشغؾر، السرج  الداب ، ص -(4)
 .26، ص2613، دار الهد  لمشذر كالتؾزي ، عيؽ مميمة، الجزائر، جريسة االختظافعشتر عتيػ،  -(5)



 اإلطار املفاهيني للحناية اجلزائية للطفل ضحية جرمية االختطاف __________ الفصل التنويدي:

 

53 

 جاء فػي تفدػير الجميمػيؽ أنػه لسػا كػانؾا مدتزػعفؾف فػي متػة كػانؾا يخػافؾف مػؽ، (1)﴾َتْذُكُرونَ 
 .(2)الخركج فيأخههؼ الكافركف بدرعة

َأَوَلةْؼ ، ِإن ن ت ِبةِ  اْلُهةَدىَٰ َمَعةَػ ُنَتَخظ ةْ  ِمةْؽ َأْرِضةَشا َوَقةاُلؾا ﴿: قؾلةه تعةالىككرد كهلػ في 
ِكؽ   ْزًقا مِّؽ ل ُدن ا َولََٰ  .(3)﴾َيْعَلُسؾنَ َأْ َثَرُهْؼ اَل  ُنَسكِّؽ ل ُهْؼ َحَرًما آِمًشا ُيْجَ ىَٰ ِإَلْيِه َثَسَراُت ُكلِّ َشْ ا  رِّ

ذكػػر أكثػػر مػػؽ كاحػػد مػػؽ السفدػػريؽ أف هػػه  اآليػػة نزلػػت فػػيسؽ قػػاؿ لمشبػػي صػػ  هللا عميػػه 
العػػر  تتخظفشػػا مػػؽ أرضػػشا أف  كسػػمؼ: إنػػا لػػشعمؼ أف الػػهي تقػػؾؿ الحػػ  كلػػؼ يسشعشػػا مػػؽ إتباعػػػ

 .(4)اآلية ه، فشزلت هاتإلجساعهؼ عمى خبلفشا كال طاقة لشا بهؼ
ف مفهػػـؾ االختظػػاؼ فػػي الذػػريعة يتظػػاب  مػػ  السفهػػـؾ الم غػػؾي كثيػػرا فهػػؾ األخػػه يتزػػح أ

، كعميػػه يستػػؽ القػػؾؿ أف بدػػرعة كيقرػػد بػػه خظػػف األشػػخاص حدػػ  مػػا كرد فػػي هػػه  اآليػػات
غػػؾي أك مػػا كرد فػػي القػػراف خظػػف األطفػػاؿ فػػي التذػػري  اإلسػػبلمي ال يخػػرج عػػؽ التعريػػ  الم  

ء عمػػى الظفػػ  بحيػػ  ال يػػتستؽ غيػػر  مػػؽ إنقػػاذ  مػػؽ يػػد االسػػتيبل»الكػػريؼ كيتػػؾف بػػهلػ معشػػا : 
 .(5)«الخاطف
 تساع: تعريف االختظاف عشد علساا الشفس وعلساا االج-2

، حدثػػه الذػػخص لػػد  الزػػحيةيػػر  عمسػػاء الػػشفس أف االختظػػاؼ هػػؾ ذلػػػ الفػػزع الػػهي يع 
كيدػػتؾي األمػر أف يتػػؾف االختظػػاؼ ، كغالبػا مػػا يتػػؾف االختظػاؼ كاقعػػا عمػػى األطفػاؿ كالشدػػاء

 .(6)الزحية أك بغير رضاها برضاء

                                                 
 .26اآلية سؾرة األنفاؿ،  -(1)
، دار ابػػؽ كثيػػر تفدةةير اإلمةةاميؽ الجليلةةيؽجػػبلؿ الػػديؽ دمحم بػػؽ أحسػػد السحمػػي، كجػػبلؿ الػػديؽ عبػػد الرحسػػاف الدػػيؾطي،  -(2)

 .186، ص 2668، 13لمظباعة كالشذر، بيركت، لبشاف، ط
 .57سؾرة القرص، اآلية  -(3)
 .348، ص 1991، 1العمسية، بيركت، ط، دار الستتبة أسباب نزول القرانأبي الحدؽ عمي الؾاحدي،  -(4)
 .114، السرج  الداب ، ص1عبد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ج -(5)
، بحػػؾث كدراسػػات حػػؾؿ عػػاهرة اختظػػاؼ األطفػػاؿ ال يةةدوفيليا وعةةاهرة اختظةةاف األطفةةالدمحم بؾدربالػػة، دليمػػة بؾضػػياؼ،  -(6)

، جؾيميػة 12اإلندػانية كاالجتساعيػة، جامعػة دمحم بؾضػياؼ، السدػيمة، الكتػا  بالجزائر، سمدمة الكت  األكاديسيػة لكميػة العمػـؾ 
 .55، ص 2617
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أمػػا مفهػػـؾ االختظػػاؼ عشػػد عمسػػاء االجتسػػاع فػػارتبط بإنقػػاص الػػهكات االجتساعيػػة بسعشػػى 
فراد، كيقرد بالدكر االجتساعي لؤلفراد هؾ الؾاجبػات تعظي  الدكر االجتساعي كاالقترادي لؤل

كاآلخريؽ لػهلػ يعتبػر االختظػاؼ فػي عمػؼ االجتسػاع عػاهرة  ،جا  السجتس التي يقـؾ بها الفرد تع 
 .(1)تدخ  ضسؽ تخرص عمؼ اجتساع الجريسة كاالنحراؼ

أف عمسػػاء الػػشفس اعتسػػدكا فػػي تعػػريفهؼ لغػػاهرة االختظػػاؼ عمػػى األثػػر مسػػا سػػب  يبلحػػ  
الشفدػػي الػػهي تخمفػػه هػػه  الجريسػػة فػػي نفػػس الزػػحية سػػؾاء كػػاف ذلػػػ االختظػػاؼ برضػػاها أك 

عشهػػا، فػػي حػػيؽ عمػؼ االجتسػػاع يػػر  أف هػػه  الغػػاهرة تػدخ  فػػي اخترػػاص عمػػؼ اجتسػػاع عشػؾة 
 الجريسة كتحدث نتيجة إلقراء الذخص لدكر  اتجا  مجتسعه كاتجا  أفراد .

 :انؾنيةمؽ الشاحية الق: تعريف االختظاف ثالثا
تعػرؼ االختظػاؼ كإنسػا اقترػرت  بالرجؾع لمتذريعات الدكلية مشهػا أك الؾطشيػة نجػدها لػؼ

كفقهػاء ذلػ لجأ الباحثؾف فػي القػانؾف الجشػائي ، كعمى عمى تجريؼ الفع  كتحديد عقؾبات لهلػ
 االختظاؼ: إلى كض  عدة تعريفات لجريسة  القانؾف 
 نؾن : االختظاف ف  الفقه القا -1

ماديػة  هػؾ األخػه الدػري  باسػتخداـ قػؾة " ع د الؾهاب ع د هللا أحسد السعسةر   تعريف - أ
أك معشؾيػػة عػػؽ طريػػ  الحيمػػة كاالسػػتدراج لسػػا يستػػؽ أف يتػػؾف محػػبل لهػػه  الجريسػػة كإبعػػاد  مػػؽ 

 .(2)"متانه أك تحؾي  خط سير  بتساـ الديظرة عميه
سػػػػم  الفػػػػرد حريتػػػػه "كسػػػػا ذهػػػػ  بعػػػػض البػػػػاحثيؽ إلػػػػى أف جريسػػػػة االختظػػػػاؼ هػػػػي  -  

باسػػتخداـ أسػػمؾ  أك أكثػػر مػػؽ أسػػالي  العشػػف، كاالحتفػػا  بػػه فػػي متػػاف مػػا يخزػػ  لدػػيظرة 
 .(3)"كرقابة السختظفيؽ تحكيقا لغرض معيؽ

                                                 
، بحػؾث كدراسػات حػؾؿ عػاهرة التغيير االجتساع  وعالقته بغاهرة اختظةاف األطفةالعمؾطي عاشؾر، لحسيدي عػادؿ،  -(1)

االجتساعيػػة، جامعػػة دمحم بؾضػػياؼ، السدػػيمة، اختظػػاؼ األطفػػاؿ بػػالجزائر، سمدػػمة الكتػػ  األكاديسيػػة لكميػػة العمػػـؾ اإلندػػانية ك 
 .156، ص2617، جؾيمية 12الكتا  

، دراسػػػة قانؾنيػػػة مقارنػػػة بأحتػػػاـ الذػػػريعة اإلسػػػبلمية، الستتػػػ  جةةةرائؼ االختظةةةافعبػػػد الؾهػػػا  عبػػػد هللا أحسػػػد السعسػػػري،  -(2)
 .29، ص2666الجامعي الحدي ، اإلستشدرية، 

، دراسػػػة مقارنػػػػة، دار الفكػػػػر الجػػػػامعي، األشةةةةخاص فةةةة  القةةةةانؾن الجشةةةةائ  أحكةةةةام اختظةةةةافسػػػاماف عبػػػػد هللا عزيػػػػز،  -(3)
 .26، ص2615اإلستشدرية، 
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التعػرض السفػاج  كالدػػري  كاألخػه أك الدػم  لسػػا يستػؽ أف يتػػؾف " كػهلػ بأنػػه كعػرؼ-ج
 .(1)"ةمحبل استشادا إلى قؾة مادية أك معشؾية عاهرة أك مدتتر 

يبلح  عمى هه  التعريفات أنهػا جػاءت متظابقػة نؾعػا مػا مػ  التعريػ  المغػؾي فهػؾ فعػ  
التعريفػات عمػى أف االختظػاؼ قػد هػه  كركػزت ، يستاز بالدرعة كالخفة كاألخػه بػدكف كجػه حػ 

 .كالقؾة كسا يستؽ أف يتؼ عؽ طري  التحاي  كاإلغؾاء، يتؾف باستخداـ العشف
قػػد يتػػؾف إندػػانا تقيػػد حريتػػه أك أي تػػؼ إيػػراد  مػػؽ تعػػاري  حدػػ  مػػا أمػػا محػػ  الجريسػػة 

عمػى األشػخاص فقػط، كسػا بيشػت أف  ؼتقرػر االختظػالؼ  فاف هه  األخيرةشيء آخر، كعميه 
 .غراضمعيشة إال أنها لؼ تدفر عؽ هه  األ أغراضهه  الجريسة لها 

 ؾنية: االختظاف ف  التذريعات القان -2
بالشدػػػػبة لمتذػػػػريعات القانؾنيػػػػة فقػػػػد اقترػػػػرت عمػػػػى تجػػػػريؼ فعػػػػ  االختظػػػػاؼ ككضػػػػ   أمػػػػا

عقؾبػػات لػػه، كسػػشتشاكؿ االختظػػاؼ فػػي القػػانؾف الػػدكلي، ثػػؼ فػػي التذػػري  الجزائػػري فػػي الشقػػاط 
 اآلتية: 
 دول : القانؾن الف   االختظاف-أ

سهػػا ككضػػ  يعتبػػر االختظػػاؼ مػػؽ الجػػرائؼ التػػي سػػعت التذػػريعات الدكليػػة كالؾطشيػػة لتجري
عقؾبػات صػارمة لػه خاصػػة إذا مػا تعمقػت بالظفػػ ، كاعتبػر  القػانؾف الػػدكلي مػؽ الجػرائؼ الساسػػة 
باإلندانية، كيتسث  في نقػ  الظفػ  بغيػر إرادتػه أك إرادة ذكيػه كأهمػه، كسػا أف االختظػاؼ يذػت  

كػهلػ  انتهاكا لحقؾؽ الظف  كاألسرة، لكؾنه يدػعى غالبػا لبلتجػار بالظفػ  كاسػتيباد  كمػؽ أجػ 
 .  (2)القت  كالتذؾيه كاالغترا  كغير  مؽ األغراض
اختظاؼ األطفاؿ مهسػا كػاف الغػرض مشػه  1989كلقد جرمت اتفاقية حقؾؽ الظف  لدشة 

تتخػه دكؿ األطػراؼ جسيػ  التػدابير السبلئسػة  "مؽ االتفاقيػة  (35)كهها ما جاء به نص السادة 

                                                 
، دراسػػػة قانؾنيػػػة مقارنػػػة بأحتػػػاـ الذػػػريعة اإلسػػػبلمية، السرجػػػ  جةةةرائؼ االختظةةةافعبػػػد الؾهػػػا  عبػػػد هللا أحسػػػد السعسػػػري،  -(1)

 .27الداب ، ص 
(2)

- Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit 

armé, Nations Unies Février 2014, P21. 
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اؼ األطفػػاؿ أك بػػػيعهؼ أك االتجػػار بهػػػؼ ألي الؾطشيػػة كالثشائيػػة كالستعػػػددة األطػػراؼ لسشػػػ  اختظػػ
 .(1)"غرض مؽ األغراض أك بأي شت  مؽ األشتاؿ

التػي تهػدؼ  1986كسا تبشى مرتسر الهاي لمقانؾف الدكلي الخاص معاهدة الهاي لدشة 
إلػػى اإلعػػادة الفؾريػػة لؤلطفػػاؿ الػػهيؽ تػػؼ نقمهػػؼ كاحتجػػازهؼ بظريقػػة غيػػر مذػػركعة فػػي إقمػػيؼ أي 

تتعػػاكف الدػػمظات السركزيػػة فيسػػا " مػػايمي:  مػػؽ السػػرتسر عمػػى( 7)دكلػػة طػػرؼ، كنرػػت السػػادة 
التعاكف بيؽ الدمظات السخترة في دكلهػا لزػساف اإلعػادة الفؾريػة لؤلطفػاؿ بيشها كتعزز سب  

 كتحقي  األهداؼ األخر  لهه  االتفاقية.
تتخػػه الدػػمظات السركزيػػة سػػؾاء بذػػت  مباشػػر أك عبػػر كسػػيط جسيػػ  اإلجػػراءات السشاسػػبة 

 مؽ أج : 
 ؛تحديد متاف كجؾد الظف  الهي نق  أك احتجز بظريقة غير مذركعة -أ(

ش  إلحاؽ أي ضرر إضافي بالظف ، أك اإلضرار باألطراؼ السهشية نتيجة اتخػاذ م- ( 
 ؛تدابير مرقتة أك التدب  في اتخاذها

 ؛ضساف اإلعادة الظؾاعية لمظف  أك التؾص  إلى ح  كدي-ح( 

 ؛تبادؿ السعمؾمات الستعمقة بالخمفية االجتساعية لمظف  عشد االقتزاء-د( 

ب  العػػػػاـ الستعمقػػػػة بقػػػػانؾف دكلهػػػػا كالسرتبظػػػػة بتظبيػػػػ  تػػػػؾفير السعمؾمػػػػات ذات الظػػػػا-ق( 
 ؛االتفاقية

البػػدء فػػي الكيػػاـ بػػاإلجراءات القزػػائية أك اإلداريػػة أك تدػػهيمها بهػػدؼ إعػػادة الظفػػ  -ك( 
 ؛ككض  الترتيبات البلزمة لتشغيؼ السسارسة الفعمية بحقؾؽ الزيارة كاالتراؿ أك ضسانها

نيػػػػة أك تدػػػػهيمها عشػػػػد االقتزػػػػاء بسػػػػا فػػػػي ذلػػػػػ تػػػػؾفير السدػػػػاعدة كاالستذػػػػارة القانؾ -ز( 
 االستعانة بالسحاميؽ كالسدتذاريؽ القانؾنيؽ.

                                                 
، صادقت 1996سبتسبر 62كدخمت حيز التشفيه في  1989نؾفسبر 26اتفاقية حقؾؽ الظف  باألمؼ الستحدة الرادرة في  -(1)

ديدػسبر  23فػي  ة، السررخػ91، ج ر، العػدد 1992ديدسبر  19ي  بتار  461-92عميها الجزائر بسؾج  مرسـؾ رئاسي رقؼ 
1992. 
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تػػؾفير الترتيبػػات اإلداريػػة التػػي قػػد تكػػؾف ضػػركرية كمشاسػػبة لزػػساف اإلعػػادة اآلمشػػة -ج( 
 ؛لمظف 

 .(1)"تبادؿ السعمؾمات بذأف تظبي  هه  االتفاقية كإزالة أي عكبات قد تعي  ذلػ
تسر الهػػاي أنػػه ركػػز عمػػى خمػػ  سػػمظات مركزيػػة فػػي كػػ  دكلػػة يتزػػح مػػؽ نرػػؾص مػػر 

متعاهدة حتى تتبادؿ السعمؾمات حؾؿ األطفاؿ السختظفيؽ كيتؼ اسػتعادتهؼ إمػا طؾاعيػة أك عػؽ 
 طري  القزاء.

 جزائر  الاالختظاف ف  التذري  -2
السذػػرع الجزائػػري مثمػػه مثػػ  بػػاقي التذػػريعات لػػؼ يعػػرؼ جريسػػة االختظػػاؼ كإنسػػا اقترػػر 

ة كتذػػديدها إذا مػػا كػػاف الزػػحي  لهػػا كتحديػػد أركػػاف الجريسػػة كإيػػراد عقؾبػػات ، تجػػريؼ الفعػػ عمػػى 
كإذا أفزى االختظاؼ إلى الؾفاة أك كاف بالتهديػد أك االبتػزاز أك الذػعؾذة هها مؽ جهة،  طفبل

يعاقػ  السذػرع الجزائػري فػي جػرائؼ االختظػاؼ حدػ  ، مػؽ جهػة أخػر   أك االتجار باألعزاء
سشؾات كحد أدنػي إلػى السربػد، عمسػا  16مؽ قانؾف العقؾبات بػ  (294)إلى  (129)السؾاد مؽ 

-66أنه كاف يقزي باإلعداـ فػي الحػاالت السذػددة كلكشػه اسػتبدلها بعقؾبػة السربػد فػي تعػدي  
23
كفقا لتجسيد عقؾبة اإلعػداـ بسرػادقة الجزائػر عمػى الئحػة تجسيػد العقؾبػة أمػاـ الجسييػة  (2)

كقد كضػ  عقؾبػات أخػف لجريسػة عػدـ تدػميؼ طفػ  كاعتبرهػا  2666العامة لؤلمؼ الستحدة سشة 
 (3)ع ج قمػػؽ  (329)ك (326)ال يتعػػد  العقػػا  فيهػػا الخسػػس سػػشؾات حدػػ  السػػؾاد  جشحػػة

                                                 
 .1986أكتؾبر  25اتفاقية الهاي، الستعمقة بالجؾان  السدنية لبلختظاؼ الدكلي لؤلطفاؿ السررخة في  -(1)
، السعػػػدؿ 2666ديدػػػسبر 24فػػػي  ة، السررخػػػ84ر، العػػػدد  ج، 2666ديدػػػسبر 26، السػػػررخ فػػػي 23-66القػػػانؾف رقػػػؼ:  -(2)

جػؾاف  11السػررخ فػي  49الستزسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج ر، العػدد 1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66كالستسؼ لؤلمر رقؼ 
1966. 

 11السػررخ فػي  49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، الجريدة الرسػسية رقػؼ  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(3)
يؾنيػؾ  22السررخػة فػي  37، ج ر، العػدد 2616يؾنيؾ  19السررخ في  62-16دؿ كالستسؼ   القانؾف رقؼ السع 1966جؾاف 
 .2616سشة 
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مػػػؽ أجػػػ  التػػػدليس  رسػػػسيالمبػػػاس يرتػػػدي الارس االختظػػػاؼ شػػػخص كاعتبرهػػػا جشايػػػة إذا مػػػا مػػػ
  .(1)ق ع ج (292)كسا كرد في السادة كإحداث االلتباس عشد الزحية 

فغالبػا مػا  هاخاصة عمى األطفػاؿ الػهيؽ هػؼ أكثػر ضػحايااالختظاؼ كأماـ تشامي عاهرة 
انتهػت بالقتػ   اإلعػبلـكسػائ  كمعغػؼ الحػاالت التػي رصػدتها ، هه  الجريسة بقت  الظف  تشتهي

السذػػػرع  أك بتػػػر أحػػػد أعزػػػائهؼ مسػػػا أجبػػػر، االعتػػػداء الجشدػػػي عمػػػيهؼ، ك إضػػػافة إلػػػى التعػػػهي 
فػػػي السػػػادتيؽ  61-14تعػػػدي  نرػػػؾص قػػػانؾف العقؾبػػػات بسؾجػػػ  القػػػانؾف التػػػدخ  ك  الجزائػػػري 

 .(2)مشه (11مكرر 293)و( 326)
خاصػػة (3)الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  12-15رقػػؼ:  قػػانؾف كسػػا عسػػد السذػػرع الجزائػػري فػػي ال

تحقيػػ  أكبػػر حسايػػة لػػه مػػؽ كػػ  أنػػؾاع الجػػرائؼ الؾاقعػػة عميػػه بسػػا فيهػػا  مشػػه إلػػى (143)السػػادة 
هػ  ، كعميػه إلػى قػانؾف العقؾبػاتاالختظاؼ، كسا أحاؿ أمر التجريؼ كالعقا  عمى هه  الجرائؼ 

عقؾبػات أك مػؽ خػبلؿ يستؽ مجابهة جريسػة اختظػاؼ الظفػ  بتعػدي  بعػض السػؾاد فػي قػانؾف ال
 نص في القانؾف الستعم  بحساية الظف ؟

تعػدي  مػادة حد  رأي الباح  لؽ يجابهه  جريسة اختظاؼ األطفاؿإف تشامي كاستفحاؿ 
الظف  الهي كانت كالدته عدػيرة كتػؼ الستعم  بحساية قانؾف ال الك ، أك اثشيؽ مؽ قانؾف العقؾبات

التػػػي  (4)(143) هػػػي السػػػادة احػػػدةعمػػػى مػػػادة ك  ها، حيػػػ  نجػػػد  اقترػػػرإصػػػدار  بعػػػد اسػػػتفحال
ختظػػػف األطفػػػاؿ، كسػػػا اقترػػػر عمػػػى إجػػػراءات تتعمػػػ  بالظفػػػ  ضػػػحية متتحػػػدث عػػػؽ معاقبػػػة 

                                                 
مػؽ ؽ ع "إذا كقػ  الكػبض أك االختظػاؼ مػ  ارتػداء بػزة رسػسية أك إشػارة نغاميػة أك يبػدك عميهػا ذلػػ  292نص السادة  -(1)

  أك بسؾجػػ  أمػػر مػػزكر عمػػى الدػػمظة العسؾميػػة فتكػػؾف العقؾبػػػة أك بانتحػػاؿ اسػػؼ كػػاذ 246عمػػى الشحػػؾ السبػػيؽ فػػي السػػادة 
الدػػػجؽ كنظبػػػ  العقؾبػػػة ذاتهػػػا إذا كقػػػ  الكػػػبض أك االختظػػػاؼ بؾاسػػػظة إحػػػد  كسػػػائ  الشقػػػ  اآلليػػػة أك بتهديػػػد السجشػػػي عميػػػه 

  بالقت ".
كالسػتسؼ  ؿ، السعػد67 العػددج ر، ، السعدؿ كالستسؼ لقانؾف العقؾبات، 2614فيفري  64السررخ في  61-14القانؾف رقؼ  -(2)

جػػػؾاف  11السػػػررخ فػػػي  49الستزػػػسؽ قػػػانؾف العقؾبػػػات، ج ر، العػػػدد  1966يؾنيػػػؾ  68السػػػررخ فػػػي  156-66لؤلمػػػر رقػػػؼ 
1966. 

جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(3)
2615. 

قانؾف الستعم  بحساية الظف " يعاق  عمى الجرائؼ األخر  الؾاقعػة عمػى الظفػ ، السػيسا االسػتغبلؿ الجشدػي   143السادة -(4)
الظفػػػ  طبقػػػا  لمظفػػ  كاسػػػتعساله فػػي البغػػػاء كفػػػي األعسػػاؿ اإلباحيػػػة كاالتجػػػار بػػه كالتدػػػؾؿ بػػه أك تعريزػػػه لمتدػػػؾؿ كاختظػػاؼ

 لمتذري  الداري السفعؾؿ كال سيسا قانؾف العقؾبات"
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عػػؾف قشيػػتهؼ الجدػػدية كضػػعف إدراكهػػؼ العقمػػي يمػػ  أف األطفػػاؿ نتيجػػة لبع ، االعتػػداءات الجشدػػية
 .ة لهؼقار  كِمَسْؽ يفترض فيهؼ تحقي  الرعاياألمؽ ، ضحايا لجرائؼ عديدة

تظبيػػ  عقؾبػػة تفعيػػ  السذػػرع أعػػاد نػػر  مػػؽ األهسيػػة بستػػاف أف يعيػػد  ؛تحكيقػػا لسػػا تقػػدـك 
 باألعزػاء حتػىكاالتجػار  مؾفاة كالتشكي  بالجثةلالسفزية  اإلعداـ في جرائؼ اختظاؼ األطفاؿ

 َوَلُكةؼْ »مرداقا لقؾلػه تعػالى: خاصة كأف اإلعداـ فيه حياة أخر  ، تحق  الردع الخاص كالعاـ
 .(1)«َلَعل ُكْؼ َتت ُقؾنَ  َيا ُأوِل  اأْلَْلَباِب َحَياٌة  اْلِقَراصِ ِف  

  راضهاوأغ خرائص جريسة االختظافالفرع الثان : 
نتعػػػرض فػػػػي هػػػها الفػػػػرع لخرػػػائص جريسػػػػة االختظػػػاؼ أكال ثػػػػؼ نتظػػػرؽ ألغػػػػراض هػػػػه  

 الجريسة ثانيا.
 ختظافأوال: خرائص جريسة اال

تسيزهػػػػػا عػػػػػؽ غيرهػػػػػا مػػػػػؽ الجػػػػػرائؼ كتتسثػػػػػ  هػػػػػه   لجريسػػػػػة االختظػػػػػاؼ خرػػػػػائص عديػػػػػدة
 :  الخرائص فيسا يمي

 دامة: جريسة االختظاف مؽ الجرائؼ ذات ج -1

عميهػػا مػػؽ جهػػة تعتبػػر جػػرائؼ االختظػػاؼ مػػؽ الجػػرائؼ الجدػػيسة نغػػرا لمعقؾبػػات السدػػمظة 
لترػػشي  الثبلثػػػي لمجػػرائؼ الػػهي أخػػػه بػػه السذػػػرع كحدػػ  ترػػشيفها مػػػؽ جهػػة أخػػر ، فحدػػػ  ا

تقدػػػػػؼ الجػػػػػرائؼ تبعػػػػػا لخظؾرتهػػػػػا إلػػػػػى جشايػػػػػات كجػػػػػشح  ( ق ع ج "27)الجزائػػػػػري فػػػػػي السػػػػػادة 
 .(2)"كمخالفات كتظب  عميها العقؾبات السقررة لمجشايات أك الجشح أك السخالفات

تراكحػػت  مػػاالغػػركؼ السرػػاحبة لهػػا فسشهػػا عقؾباتهػػا بتفػػاكت تفػػاكت تجريسػػة االختظػػاؼ ف
إلى السربػد إذا مػا قػاـ الجػاني بإحػداث مشها ما بمغت سشؾات، ك  16سشؾات ك 65عقؾباتها بيؽ 

كسػا  أك إيهامػه بأنػه تػاب  لجهػة نغاميػة معيشػة، لبػاس رسػسي التباس لد  السجشي عميه بارتػداء

                                                 
 .179ؾرة البقرة، اآلية س -(1)
جػػؾاف  11السػػررخ فػػي  49الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، ج ر، العػدد  1966يؾنيػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػر رقػػؼ  -(2)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966



 اإلطار املفاهيني للحناية اجلزائية للطفل ضحية جرمية االختطاف __________ الفصل التنويدي:

 

60 

، أك كػػاف االختظػػاؼ عػػؽ طريػػ  التهديػػد أك عػػؽ (1)ق ع ج (292)هػػؾ كارد فػػي نػػص السػػادة 
مػػػؽ عػػػركؼ الجػػػاني ال يدػػػتفيد ، ففػػػي هػػػه  الحػػػاالت التعػػػهي  أك طمػػػ  فديػػػة أك القتػػػ  طريػػػ 

مػ  مراعػاة االسػتثشاءات الػؾاردة فػي  ق ع جمػؽ  (52)السذرع فػي السػادة  التخفي  التي أقرها
 .(2)( مؽ ق ع ج294)السادة 

كيرجػػػػ  سػػػػب  تذػػػػديد السذػػػػرع الجزائػػػػري لمعقؾبػػػػات الستعمقػػػػة باختظػػػػاؼ األطفػػػػاؿ نتيجػػػػة 
امة الجريسػػػة كشػػػشاعتها كمداسػػػها بػػػأهؼ كأضػػػعف شػػػريحة فػػػي السجتسػػػ ، كتذػػػديد العقؾبػػػة لجدػػػ

2616بسؾجػػ  تعػػدي  قػػانؾف العقؾبػػات لدػػشة 
ض يتعػػر اسػػتهدؼ االختظػػاؼ السرػػاح  لػػه  (3)

، كسؾ  بيؽ االختظاؼ القػائؼ عػؽ طريػ  االسػتدراج، أك كالقت ، كطم  الفدية، لمتعهي الظف  
عمػػػى كاقػػػ  االختظػػػاؼ  ، كال يهػػػؼ إف كػػػافأك بػػػأي كسػػػيمة أخػػػر  أك التهديػػػد ، العشػػػف باسػػػتعساؿ

كمػؽ ، كمشاط هها التذديد هؾ جدػامة الجريسػة الؾاقعػة عمػى الظفػ  مػؽ جهػة، الهكر أك األنثى
   .أج  تحقي  الردع العاـ مؽ جهة أخر  

 لزرر: مؽ جرائؼ اجريسة االختظاف  -2
كجػػػػرائؼ ، جػػػػرائؼ ضػػػػرر: إف الجػػػػرائؼ حدػػػػ  طبيعػػػػة نتائجهػػػػا كركشهػػػػا السػػػػادي تشقدػػػػؼ إلػػػػى

هػػي الجػػرائؼ التػػي تتػػرؾ أثػػر عمػػى الزػػحية كتسػػس بالسرػػمحة محػػ   كجػػرائؼ الزػػرر، (4)خظػػر
تعتبػر مػؽ الجػرائؼ الزػرر  ئؼ التػي نػص عميهػا قػانؾف العقؾبػاتكمعغؼ الجرا، (5)الحساية قانؾنا

                                                 
إذا كق  الكبض أك االختظاؼ م  ارتداء بزة رسسية أك شارة نغامية أك يبدك عميهػا ذلػػ عمػى الشحػؾ » ؽ ع 292السادة  -(1)

 أك بانتحاؿ اسؼ كاذ  أك بسؾج  أمر مزكر عمى الدمظة العسؾمية فتكؾف العقؾبة الدجؽ السربد. 346السبيؽ في السادة 
 «كتظب  العقؾبة ذاتها إذا كق  الكبض أك االختظاؼ بؾاسظة احد  كسائ  الشق  اآللية أك بتهديد السجشي عميه بالقت 

الستزػػػسؽ قػػػانؾف  1966يؾنيػػػؾ  68السػػػررخ فػػػي  156-66األمػػػر رقػػػؼ مػػػؽ  294-291لمتفرػػػي  أكثػػػر انغػػػر السػػػؾاد:  -(2)
 السعدؿ كالستسؼ. 1966جؾاف  11السررخ في  49العقؾبات، ج ر، العدد 

 49الستزػػػسؽ قػػػانؾف العقؾبػػػات، الجريػػػدة الرسػػػسية رقػػػؼ  1966يؾنيػػػؾ  68السػػػررخ فػػػي  156-66تػػػؼ تعػػػدي  األمػػػر رقػػػؼ  -(3)
 22السررخػة فػي  37ر، العػدد  ج، 2616يؾنيػؾ  19السررخ في  62-16ف رقؼ ، بسؾج  القانؾ 1966جؾاف  11السررخ في 
 .2616يؾنيؾ سشة 

جرائؼ الخظر هي: الجرائؼ التي ال يذترط السذرع لكياـ الركؽ السادي فيها تحقػ  نتيجػة معيشػة لػهلػ يظمػ  عميهػا جػرائؼ  -(4)
العػػاـ، شػػرح قػػانؾف العقؾبػػات القدػػؼ العػػاـ، جامعػػة الذػػتمية، لمتفرػػي  أكثػػر انغػػر عسػػر خػػؾري، شػػرح قػػانؾف العقؾبػػات القدػػؼ 

 .34، ص 2611، 2616، كمية الحقؾؽ، 1الجزائر
، الستتبػػة القانؾنيػػة، بغػػداد، السبةةادئ العامةةة فةة  قةةانؾن العقؾبةةاتعمػػي حدػػيؽ الخمػػف، سػػمظاف عبػػد القػػادر الذػػادي،  -(5)

 .34 . كانغر كهلػ عسر خؾري، السرج  الداب ، ص146العراؽ، د.س.ف، د.ط، ص 
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 هػػػاركشفػػػي  اعشرػػػر ، كهػػػه  الشتيجػػػة تذػػػت  سحػػػيط الخػػػارجينتيجػػػة ممسؾسػػػة فػػػي ال تحػػػدثألنهػػػا 
 .(1)السادي

كػػاف كجريسػة االختظػػاؼ كغيرهػػا مػؽ الجػػرائؼ دائسػػا تػتؼ بإحػػداث ضػػرر بػالسخظؾؼ سػػؾاء 
كتحقػ  نتيجػة ماديػة مترتبػة عػؽ الفعػ  اإلجرامػي كإبعػاد  عػؽ متانػه ، ألطفاؿ أك البالغيؽا مؽ

 .(2)أك أهمه أك باالعتداء عميه جشديا بعد اختظافه أك تعهيبه أك قتمه
كراء ؼ مػػؽ جػػرائؼ الزػػرر لكػػؾف السجػػـر يهػػدؼ مػػؽ اظػػتخاال يسػػةتعتبػػر جر  ؛كعمػػى هػػها

الجريسػػة تكػػؾف  غالبػػاك ، الخظػػف إمػػا االعتػػداء الجشدػػي أك طمػػ  الفديػػة أك االنتقػػاـ أك الذػػعؾذة
 مقركنة بأهداؼ معيشة كتحق  نتائ  ممسؾسة.

 ركبة: م جريسة االختظاف مؽ الجرائؼ-3
جريسػػة االختظػػاؼ مػػؽ الجػػرائؼ السركبػػة لكؾنهػػا؛ تقػػـؾ عمػػى أكثػػر مػػؽ فعػػ  مػػادي  تعتبػػر

كحدػػ  تعريػػ  جريسػػة االختظػػاؼ فإنهػػا ، ككػػ  فعػػ  مدػػتق  يذػػت  جريسػػة مدػػتقمة بحػػد ذاتهػػا
 .ستاف السعتاد إلى متاف يريد  الجانيالتقـؾ عمى عدة أفعاؿ مشها الدم  كاإلبعاد عؽ 

فاالسػػػتبل  كحػػػد  ال يذػػػت  جريسػػػة ،   كاحػػػد فقػػػطفجريسػػػة االختظػػػاؼ ال تقػػػـؾ بفعػػػلػػػهلػ 
اختظػػػاؼ كسػػػا أف فعػػػ  اإلبعػػػاد عػػػؽ الستػػػاف أك تغيػػػر مدػػػار  برػػػفة مدػػػتقمة ال يعتبػػػر جريسػػػة 

 .جريسة مركبةلها تعتبر  األفعاؿ مترمة هي ك  هه اختظاؼ؛ كإنسا الجريسة 
صػها أف االختراص في الجرائؼ السركبة يثبت لك  محتسػة كقعػت فػي دائػرة اخترا كسا

 .(3)أحد تمػ األفعاؿ
 عقل : درعة التشفيذ وحدؽ التدبير الجريسة االختظاف مؽ الجرائؼ الت  تستاز بال-4

دػػػػتسد مػػػػؽ تعريفهػػػػا المغػػػػؾي يع تترػػػػف جريسػػػػة االختظػػػػاؼ بالدػػػػرعة فػػػػي التشفيػػػػه كهػػػػها مػػػػا 
الفاعمؾف لمدرعة  أأنها تقـؾ عمى الدرعة في األخه كتقـؾ عمى االستبل ، كيمجأي كالقانؾني؛ 

                                                 
، دراسػػػة قانؾنيػػػة مقارنػػػة بأحتػػػاـ الذػػػريعة اإلسػػػبلمية، السرجػػػ  جةةةرائؼ االختظةةةافعبػػػد الؾهػػػا  عبػػػد هللا أحسػػػد السعسػػػري،  -(1)

 .51الداب ، ص 
 .35عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص -(2)
 .34عشتر عتيػ، السرج  نفده، ص  -(3)
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كعػػدـ نبػػههؼ مػػؽ طػػرؼ مجتسعػػاتهؼ مػػؽ ، فػػي التشفيػػه لزػػساف عػػدـ اكتذػػاؼ أمػػرهؼ مػػؽ ناحيػػة
 .(1)ناحية أخر  
بحدػػػػؽ التػػػػدبير العقمػػػػي لمعسميػػػػة؛ باعتبػػػػار الفػػػػاعمؾف يقؾمػػػػؾف هػػػػه  الجريسػػػػة ستػػػػاز تكسػػػػا 

 عسميػػػةخظػػػؾات التػػػي تدػػػاعدهؼ فػػػي تشفيػػػه الالبػػػالتخظيط السدػػػب  كالسعْحَكػػػؼ كذلػػػػ بتػػػدارس كػػػ  
كهػػػها التػػػدبير قػػػد يدػػػتغرؽ سػػػاعات أك شػػػهؾر بػػػ  كحتػػػى ، كإيقػػػاع الظفػػػ  الزػػػحية بػػػيؽ أيػػػديهؼ

، كهػػؾ يتشاسػػ  طرديػػا مػػ  الزػػحية السػػراد خظفهػػا كالهػػدؼ مػػؽ الجريسػػة فػػي حػػد ذاتهػػا، سػػشؾات
 .(2)كمراكغة كاستدراج لمزحيةخداع، كقد يدتعس  الجاني ك  الؾسائ  السستشة مؽ 

 تظاف: جريسة االخ ثانيا: أغراض
لقػػد ارتبظػػت جريسػػة االختظػػاؼ بالعديػػد مػػؽ الجػػرائؼ سػػؾاء كانػػت هػػه  الجػػرائؼ مرػػاحبة 

كهػػػي فػػػي األسػػػاس تسثػػػ  غػػػرض الجػػػاني مػػػؽ هػػػه  الجريسػػػة ، هلػػػلفعػػػ  االختظػػػاؼ أك الحقػػػة 
الذػشي  إخفػاء فعمػه  كأحيانػا جػاءت نتيجػة لرغبػة الجػاني فػي، كالهدؼ الهي يدػعى إلػى تحكيقػه

كرغػػػػؼ أف السذػػػػرع الجزائػػػػري شػػػػدد ، الختظػػػػاؼ القتػػػػ  كالتعػػػػهي  كالتشكيػػػػ  بالجثػػػػةعػػػػؽ ا فيشػػػػت 
العقؾبات عمى مرتكبي جرائؼ االختظاؼ خاصة إذا ما صاحبها االعتداء أك التعهي  أك القتػ  

الػهي اسػتحدثه السذػرع ( 1مكرر 293)و (مكرر 293) تيؽأك طم  الفدية كهها في نص الساد
2614 قؾبػػات لدػػشةقػػانؾف الع الجزائػػري فػػي تعػػدي 

 (329)ك (326)باإلضػػافة إلػػى السػػؾاد ، (3)
، إال أف هػػها لػػؼ يسشػػ  مرتكبػػي هػػه  الجريسػػة مػػؽ التػػي تخػػص اختظػػاؼ األطفػػاؿ ق ع جمػػؽ 

مػؽ  ألهػؼ األغػراض التػي يدػعى السجػـر لتحكيقهػاهػه  الدراسػة خبلؿ كسشتعرض في ارتكابها، 
 كيشحرر أهسها فيسا يأتي:  جريسة اختظاؼ األطفاؿ في الجزائر

 جشد : اإليذاا الجدد  واالعتداا ال رضاالختظاف بغ-1
أد  إلى تؾسػ  دائػرة اإلجػراـ بتػ  نتيجة انهيار الكيؼ األخبلقية لمسجتس  الجزائري مرخرا 

 األخيػرةككثيرا ما انتهت هػه   ،مؽ اعتداء كقت  كتشكي  بالجثة كاختظاؼ، طاؿ البراءةأشتاله ك 

                                                 
 .3صفؾزية السرابيح، السرج  الداب ،  -(1)
 .156عاشؾر، لحسيدي عادؿ، السرج  الداب ، ص عمؾطي -(2)
 16، السررخػة فػي 67ج ر، العدد، السعدؿ كالستسؼ لقانؾف العقؾبات، 2614فيفري  64السررخ في  61-14القانؾف رقؼ  -(3)

 .2614فيفري 
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سػػؾاء كػػاف مرػػاح  لفعػػ  االختظػػاؼ أك الحػػ  لػػه؛ فػػيسس  باالعتػػداء الجدػػدي عمػػى الزػػحية  
بدػػػبلمة جدػػػد  سػػػؾاء بالزػػػر  أك الجػػػرح أك بتػػػر أحػػػد أعزػػػائه أك تذػػػؾيهه أك حتػػػى بإزهػػػاؽ 

كيدتؾي األمر إف كاف هها اإليهاء داخميا أك خارجيا كإجبار الزحية عمػى تشػاكؿ مػؾاد ، ركحه
عمػػى ، أك باالعتػػداء عميػػه جشدػػيا كهتػػػ عرضػػه كهػػها إف دؿ (1)اخميػػةمػػؽ شػػأنها إحػػداث آالـ د

يػػدؿ عمػػى أف السجتسػ  الجزائػػري اندػػم  مػؽ إندػػانيته كأخبلقػػه كخػالف فظرتػػه التػػي فظػػر  شػيء 
ال يتػػػػؾف محػػػػ  اعتػػػػداءات أك محػػػػؾر جػػػػرائؼ لعرػػػػابات اإلجػػػػراـ،  ذلػػػػػ أف الظفػػػػ ، هللا عميهػػػػا

 .(3)سؾاء كاف ذكر أك أنثى (2)غير مذتهى جشدياكانتقامهؼ كسا أف الظف  
شػت بي  اإلحرائيات التي قدمتها مرالح األمػؽ بذػأف اإلجػراـ الػهي طػاؿ البػراءة غير أف 

تػػدؽ نػػػاقؾس الخظػػر سػػػؾاء تعمػػ  األمػػػر باختظػػػافهؼ أك أف الجػػرائؼ الساسػػػة باألطفػػاؿ أصػػػبحت 
 .االعتداءنؾاع أ ذتىقتمهؼ أك االعتداء عميهؼ ب

مػػػا ال يقػػػ  عػػػؽ  2615الرسػػػسية لدػػشة  إحرػػػاءاتهاحيػػ  سػػػجمت مرػػػالح األمػػؽ ضػػػسؽ 
 16آالؼ طفػ  عش ػف جدػديا خػبلؿ  3ك، 2615أشهر فقػط مػؽ  6طف  اختظف خبلؿ  195

 .(4)كانؾا عرضة االعتداءات جشدية طف  2666كقرابة أشهر، 
أف مرػػالح األمػػؽ خيةةرة مدةةعؾدان كذػػفت مػػديرة السعهػػد الػػؾطشي لمذػػرطة القزػػائية كسػػا 

ة االعتػػػداءات الجدػػػدية كالجشدػػػية؛ مػػػؽ بيػػػشهؼ طفػػػ  ضػػػحي   6193 سػػػجمت 2616خػػػبلؿ سػػػشة 
 .ضحية الزر  كالجرح العسدي 3746ك، طف  كانؾا ضحية االعتداءات الجشدي 1695

الجدػػػػدية كالجشدػػػػية  لبلعتػػػػداءاتة طفػػػػبل  ضػػػػحي   1961دػػػػجمت كقػػػػؾع ف 2617أمػػػا سػػػػشة 
كالجػػػرح العسػػػدي،  ة الزػػػر طفػػػبل  كقعػػػؾا ضػػػحي   1173خػػػبلؿ األشػػػهر األربعػػػة األكلػػػى، بيػػػشهؼ 

حػػػاالت  9طفػػػبل  ضػػػحية سػػػؾء معاممػػػة، ك 173طفػػػ  ضػػػحية االعتػػػداءات الجشدػػػية، ك 666ك

                                                 
 .52عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص -(1)
: دمحم للتفرةةةيل أ ثةةةر انغةةةر Pedophiliaشيػػػة بيػػػديؾفيميا بسعشػػػى السيػػػ  جشدػػػيا لمظفػػػ  كهػػػؾ مػػػا يظمػػػ  عميػػػه بالمغػػػة البلت -(2)

 .49بؾدربالة، دليمة بؾضياؼ، البيدكفيميا كعاهرة اختظاؼ األطفاؿ، السرج  الداب ، 
 .26الظاهر سرايش، السرج  الداب ، ص -(3)
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجزائر، الشهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار أكف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى السؾقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  -األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ -ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   -إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ -سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة -(4)

https://www.ennaharonline.com/2015-  : 68/63/2618تاري  االطبلع عمى السؾق. 
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حاالت اختظاؼ، كحالتاف كزحايا لمزر  كالجرح العسػدي  4أطفاؿ ضحية القت  العسدي، ك
 .(1)السفزي إلى الؾفاة

انتهػػت كجريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ التػػي شػػهدتها الجزائػػر فػػي الدػػشؾات األخيػػرة غالبػػا مػػا 
كهػػؾ مػػا حرػػ  مػػ  الظفمػػيؽ هػػاركف كإبػػراليؼ مػػؽ قدػػشظيشة ، باالعتػػداءات الجدػػدية أك الجشدػػية

المػػهاف تػػؼ االعتػػداء عميهسػػا جشدػػػيا ثػػؼ قتمهسػػا كالتشكيػػ  بجثتيهسػػػا، ككػػها األمػػر بالشدػػبة لمظفمػػػة 
فكمهػػػا انتهػػػت ، سػػػشدس كالظفػػػ  مهػػػدي كالعديػػػد مػػػؽ حػػػاالت االختظػػػاؼ التػػػي شػػػهدتها الجزائػػػر

باالعتػػػداء الجدػػػدي أك الجشدػػػي أك القتػػػ ؛ كهػػػؾ اعتػػػداء صػػػارخ عمػػػى حػػػ  الظفػػػ  فػػػي الحيػػػاة 
كالكبػػػت كالبػػػرس ، كيستػػػؽ إرجػػػاع سػػػب  ذلػػػػ إلػػػى االضػػػظرابات الشفدػػػية، كالدػػػبلمة الجدػػػدية

 .الجشدي الهي يعاني مشه الذبا  اليـؾ
كمداسػها  كسا أف اإلحرائيات التي قدمتها مديرية األمؽ تدؿ عمى اتداع حجؼ الغػاهرة

كمػػا نبلحغػػه فػػي شػػؾارعشا يػػؾحي بحجػػؼ الخػػؾؼ الػػهي تعانيػػه ا، باسػػتقرار األسػػر كزعزعػػة أمشهػػ
أبشػػػػائهؼ  الصػػػػظحا العػػػػائبلت الجزائريػػػػة عمػػػػى فمػػػػهات أكبادهػػػػا فباتػػػػت الذػػػػؾارع تعػػػػ  باآلبػػػػاء 

 لمسدارس ذهابا كإيابا.
 تقام: االناالختظاف بغرض -2

 نتقػػػػاـ مػػػػؽ ذكيػػػػه، كيرجػػػػ  ذلػػػػػ النهيػػػػارغالبػػػػا مػػػػا تػػػػرتبط جريسػػػػة اختظػػػػاؼ األطفػػػػاؿ باال
كطغيػػاف الساديػة حتػػى عمػػى ، العبلقػات االجتساعيػػة كاألسػرية كغيػػا  مبػدأ حفػػ  الجػػار كالجيػرة

ككثػػػػرة السشاكشػػػػات بػػػػيؽ ، لسذػػػػاك  األسػػػػرية كاألحقػػػػاد، باإلضػػػػافة إلػػػػى االعبلقػػػػات االجتساعيػػػػة
 .األقار  أد  إلى االنتقاـ مؽ األطفاؿ رغؼ أنه ال ذن  لهؼ في ذلػ

كحػاالت االختظػاؼ التػي تعػػرض لهػا األطفػاؿ فػي الجزائػػر كانػت مػؽ طػرؼ األقػػار  أك 
الجيراف بدب  االنتقاـ؛ مثمسا حر  م  الظفمة سشدس كانت ضحية حقد زكجػة العػؼ، كالظفػ  

التحكيقػػات معػػه عمػػى أف قتمػػه لفمػػهة كبػػد  يرجػػ  سػػببه  تمهػػدي كػػاف ضػػحية كالػػد  الػػهي أسػػفر 
 .(2)كانتقاما مشها لعبلقة القر  بيشها كبيؽ ابشها لكرهه الذديد لظميقته

                                                 
، متػػؾفرة 2617جػػؾاف  62، الجسعػػة 5855أرقػػاـ مخيفػػة حػػؾؿ تعشيػػ  األطفػػاؿ بػػالجزائر، إيػػبلؼ يؾميػػة الكتركنيػػة، العػػدد -(1)

 .2618، تاري  االطبلع عمى السؾق : أكت ttp://elaph.com/Web/News/2017/6/1151022.htmlhعمى السؾق : 
 .21الظاهر سرايش، السرج  الداب ، ص  -(2)

http://elaph.com/Web/News/2017/6/1151022.html
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 االختظاف بداف  االتجار البذر  باألطفال وتهري هؼ: -3
عتبػػػر االتجػػػار بالبذػػػر كبأعزػػػائهؼ مػػػؽ اإلفػػػرازات التػػػي تسخزػػػت عميهػػػا الثػػػؾرة العمسيػػػة يع 

 أف حققػػتكخاصػػة بعػػد ، التػػي لحقػػت البذػػرية فػػي كػػ  مجػػاالت الحيػػاة كمشهػػا السجػػاؿ الظبػػي
حيػػ  اسػػتغ  هػػها التظػػؾر بعػػض العرػػابات ، ميػػات زرع األعزػػاء البذػػرية نجاحػػا ممحؾعػػاعس

بالبذػر كبأعزػائهؼ،  كبػائعي الزػسير السهشػي كاألغشيػاء مػؽ أجػ  االتجػار األطباء م ر بتؾاط
، كيعتبر الحرؾؿ عمى األعزاء اآلدميػة بظريػ  غيػر مذػركع مػؽ الجػرائؼ الساديػة ال الذػتمية

عسديه أك غير عسديه كهي جريسػة تذػترؾ مػ  جريسػة الجػرح السفزػي  كقد تكؾف هه  الجريسة
 .(1)إلى عاهة مدتديسة

محرػؾؿ عمػى األعزػاء هؼ لكلقد اعتسد السجرميؽ عمى االختظاؼ كاعتبرك  أحػد مرػادر 
االتجػػار فغالبػػا مػػا يػػتؼ اختظػػاؼ األطفػػاؿ مػػؽ عرػػابات متخررػػة سػػؾاء مػػؽ أجػػ  ، البذػػرية

أك بهػؼ،  أك التدػؾؿ اجشدي هؼمؽ أج  استغبلل أك، ار بذري كقظ  غي هااستعسالبأعزائهؼ أك 
، (2)أك غيرهػػػا مػػػؽ األنذػػػظة غيػػػر السذػػػركعة أك لتجشيػػػدهؼ لمعسػػػ  فػػػي الػػػدعارة، العسػػػ  القدػػػري 
ضػبط إحػد  أخظػر السشغسػات اإلجراميػة الدكليػة الستخررػة فػي تجػارة  إيظاليػاحي  تػؼ فػي 

كتتػػزعؼ هػػه  العرػػابة امػػرأة كأقػػرت بأنهػػا ، كاالتحػػاد األكركبػػي األعزػػاء البذػػرية بػػيؽ أككرانيػػا
تقػػػـؾ باختظػػػاؼ حتػػػى األطفػػػاؿ حػػػديثي العهػػػد بػػػالؾالدة مػػػؽ أجػػػ  االتجػػػار بأعزػػػائهؼ كبيعهػػػا 

 .(3)لؤلثرياء
لؤلنترنػت هػؾ االسػتخداـ الؾاسػ  كزيػادة حجػؼ الجػرائؼ ما سػه  عسػ  هػه  العرػابات إف ك 

كمركجػػي األنذػػظة  ار بالبذػػرمسػػا سػػه  عسػػ  سساسػػرة االتجػػ، مػػؽ طػػرؼ األطفػػاؿ هاكاسػػتعسال
 إخزػػػاعهاك ، سػػػؾؽ مفتػػػؾح لعػػػرض السشتجػػػات البذػػػرية اإللكتركنػػػي ، كأصػػػبح الفزػػػاءاإلباحيػػػة

                                                 
 .366، السرج  الداب ، ص1عبد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ج -(1)
دراسػػة مقارنػػة بػػيؽ الفقػػه اإلسػػبلمي كالقػػؾانيؽ ، حسايةةة األطفةةال ضةةحايا االتجةةار بالبذةةرطػػارؽ عفيفػػي صػػادؽ أحسػػد،  -(2)

الؾضيية في الؾطؽ العربي فػي ضػؾء الشغػاـ األساسػي لمسحتسػة الجشائيػة الدكليػة، أعسػاؿ السػرتسر الػدكلي الدػادس، الحسايػة 
 .13-16، ص، ص 2614نؾفسبر  22ك26الدكلية لمظف ، طرابمس، يؾمي 

ص واألعزاا البذرية وعقؾباتها ف  الذريعة والقؾانيؽ العربية والقةانؾن جرائؼ االتجار باألشخاعبد القادر الذػيخمي،  -(3)
 ، ص2669، 1، بيركت، لبشاف، طالدول ، مشذؾرات الحل   الحقؾ ية
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هها مؽ جهة، كمؽ جهة أخر  انتذار األمػراض السدتعرػية كعػدـ  (1)لقانؾف العرض كالظم 
السذػرديؽ دفػ  بػالبعض إلػى اختظػاؼ ، تؾافر األعزاء الكافيػة التػي تدػد احتياجػات السرضػى

 ي بغرض سرقة أعزائهؼ كاستعسالها كقظ  بذرية ألبشػاء األثريػاء مػؽ السرضػى كذك ، كاألطفاؿ
 .(2)العاهات

أما التهري  البذري لؤلطفاؿ فكاف مشتذر مشػه القػدـ كهػؾ يسثػ  خظػؾة نحػؾ االتجػار بهػؼ 
عػه أك فالتهري  عسمية غير مذركعة تشظؾي في حد ذاتها عمى شػراء الظفػ  أك بي، كاستغبللهؼ
 ثػػػؼ تهريبػػػه كتجػػػارة بذػػػرية سػػػؾاء مػػػؽ أجػػػ  انتػػػزاع أعزػػػائه أك اسػػػتغبلله جشدػػػيا أك، اختظافػػػه
 .(3)ألي عس  مؽ األعساؿ غير السذركعة أك، التدؾؿ به
يعتبر التهري  كاالتجار باألطفاؿ كجهاف لعسمػة كاحػدة هػدفها اسػتغبلؿ الظفػ  ى هها كعم

تفيد مشهػا العرػابات ْدػيَ ا كقظػ  غيػار بذػرية لِ كبيعهػ، باستئراؿ أعزػائه أك بدنيا سؾاء جشديا
 كاألطباء كالسرضى األغشياء.

 عؾذة: مسارسة طقؾس الدحر والذ رضاالختظاف بغ-4
أصػػػػػبح  ، فقػػػػػدال تسػػػػػت برػػػػػمة لػػػػػديششا الحشيػػػػػ  أغراضارتبظػػػػػت جريسػػػػػة االختظػػػػػاؼ بػػػػػ

الػببلد حيػ  تحػدثت جريػدة ، االختظاؼ مؽ أج  بعض السسارسات الستعمقة بالدحر كالذػعؾذة
مرػالح بهػا  تأف التحكيقػات التػي قامػ 5175في عػددها  2616اليؾمية الجزائرية في نؾفسبر 

فػي مداخمتػه التػي قػدمها بسدػجد  أعسةر لعةروماألمؽ الؾطشي عمى لدػاف العسيػد األكؿ لذػرطة 
مؾضؾع "رعاية الظف  فػي اإلسػبلـ ككاجػ  السجتسػ  السػدني : الشجاح بالسحسدية بالجزائر حؾؿ

السسارسػػات الخرافيػػة  الغػػرض مشهػػا هػػؾكػػاف تػػه" أف بعػػض حػػاالت اختظػػاؼ األطفػػاؿ فػػي حساي
كالستسثمػػة فػػي مسارسػػة الدػػحر كالذػػعؾذة، كالػػدلي  عمػػى ذلػػػ  التػػي طغػػت عمػػى عقػػؾؿ البذػػر؛
ألرجػ  لسسارسػة أك ا كاقتظاع بعض أعزائهؼ خاصػة األيػدي العثؾر عمى أطفاؿ تؼ اختظافهؼ

ضػػاربيؽ بالتعػػاليؼ الديشيػػة التػػي تحػػـر الدػػحر كالزػػؾابط ، طقؾسػػهؼ الستعمقػػة بالذػػعؾذة كالدػػحر
 القانؾنية التي تجـر هها الفع  عرض الحائط.

                                                 

- 
(1)

  .14طارؽ عفيفي صادؽ أحسد، السرج  الداب ، ص  
 .74عبد القادر الذيخمي، جرائؼ االتجار باألشخاص، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .54بؽ سميؼ الحربي، السرج  الداب ، صخالد  -(3)
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كعمػػى أئسػػػة السدػػػاجد ، لػػهلػ يجػػػ  محاربػػػة هػػه  السسارسػػػات التػػػي ال تسػػت لمػػػديؽ برػػػمة
طغػت كمتافحة هػه  الخرافػات التػي ، التشبيه حؾلها خظؾرتها عمى ديؽ اإلنداف كعمى السجتس 

 .السجتس  عمى
فالدػػحر كالذػػعؾذة يعتبػػر مػػؽ قبيػػ  الكبػػائر التػػي حرمهػػا هللا، إضػػافة إلػػى أنهػػا اسػػتهدفت 

 اإلجرامية. االبراءة لتحقي  أغراضه
 فدية: االبتزاز وطل  ال رضاختظاف األطفال بغ-5

كتتزح أكثػر فػي حالػة ، غالبا ما يتؾف باع  الجاني في جريسة االختظاؼ هؾ االبتزاز
األطفػػاؿ مػػؽ أجػػ  طمػػ  فديػػة ماليػػة مػػؽ أهػػ  الظفػػ  السخظػػؾؼ أك الحرػػؾؿ عمػػى اختظػػاؼ 
فالعديػػد مػػؽ األطفػػاؿ كػػانؾا ضػػحايا االختظػػاؼ بدػػب  الستانػػة االجتساعيػػة التػػي ، (1)مشفعػػة مػػا

أك بدػػػب  السشرػػػ  السهشػػػي الػػػهي يحتمػػػه كالػػػد  فيستشعػػػؾف عػػػؽ اإلفػػػراج عػػػؽ ، تحتمهػػػا عػػػائمتهؼ
 .(2)الظف  إال بالحرؾؿ عمى الفدية

االجتساعيػػة السزريػػة كانتذػػار البظالػػة فػػي أكسػػاط الذػػبا  كالبحػػ  عػػؽ  ككػػهلػ األكضػػاع
بالعديػد مػؽ األفػراد  تكالحرؾؿ عمى الساؿ كعدـ االلتزاـ بالكد  السذركع دفعػ، الربح الدري 

 .(3)إلى سمؾؾ طري  الجريسة لمحرؾؿ عميه
انتذػػػار الجريسػػػة بتػػػ  تعتبػػػر الغػػػركؼ االجتساعيػػػة كانتذػػػار الفقػػػر كالبظالػػػة مػػػؽ عؾامػػػ  

قؾيػا عمػى اختظػػاؼ األطفػاؿ مػؽ أجػػ  الحرػؾؿ عمػى السػػاؿ مػؽ ذكيهػػؼ  دافعػػا ككانػت، أنؾاعهػا
إال أف ، ببيعهؼ مؽ أج  االتجار بهؼ أك بأعزائهؼ كالحرؾؿ عمى مقاب  مػالي جػراء ذلػػإما 
ة اختظافػه القاسية التي يعاني مشها الفرد في مجتسعػه ال تبػرر البتػ كالغركؼ االجتساعية الفقر

 كإقحامهؼ في هه  الجريسة كتركيعهؼ كزعزعة أمؽ العائبلت كاستقرار السجتس  كت .، لؤلطفاؿ

                                                 
، دراسػػػة قانؾنيػػػة مقارنػػػة بأحتػػػاـ الذػػػريعة اإلسػػػبلمية، السرجػػػ  جةةةرائؼ االختظةةةافعبػػػد الؾهػػػا  عبػػػد هللا أحسػػػد السعسػػػري،  -(1)

 .375الداب ، ص 
 .181مرظفى مرباح دبارة، السرج  الداب ، ص  -(2)
، السرج  الداب ، ص  -(3)  .139دمحم عيدى برهـؾ
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 ألطفالاعؾامل انتذار جريسة اختظاف الفرع الثالث: 
، غيػػر أف انتذػػارها فػػي قػػدـ اإلندػػاف نفدػػهمػػؽ الجػػرائؼ القديسػػة تعتبػػر جريسػػة االختظػػاؼ 

راجػػػ  لمعؾامػػ  التػػػي تدػػػهؼ فػػي ذلػػػػ، كالسجتسػػػ  السجتسعػػات يختمػػػف مػػؽ مجتسػػػ  ألخػػػر، كهػػها 
، حيػ  تدػببت فػي في الدػشؾات األخيػرة ا لهاكاسع الجزائري كغير  مؽ السجتسعات شهد انتذارا

كهػػددت أمشػػه خاصػػة فػػزع األكليػػاء عمػػى فمػػهات أكبػػادهؼ كزعزعػػت اسػػتقرار السجتسػػ  الجزائػػري 
ال حػؾؿ لهػا   األخيػرة التػي استهدفت أضعف شػرائح السجتسػ  كهػي شػريحة األطفػاؿ، هػهكأنها 

 ، فسا هي العؾام  التي أسهست في انتذار هه  الجريسة؟كال قؾة لرد االعتداء الؾاق  عميها
، مشهػػػا هشػػػاؾ العديػػػد مػػػؽ العؾامػػػ  التػػػي أسػػػهست فػػػي انتذػػػار جريسػػػة اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ

 عؾام  داخمية كأخر  خارجية، كسشتظرؽ ألهسها فيسا سيأتي: 
 ألطفالية النتذار جريسة اختظاف االداخلعؾامل أوال: ال

 يستؽ حرر هه  العؾام  السداهسة في انتذار جريسة اختظاؼ األطفاؿ فيسايمي: 
 :  فديةاالضظرابات الش-1

يعد العام  الشفدي أحد العؾام  الدافعة الرتكا  الجريسة، فعمساء الشفس يركف أف كجػؾد 
أي خمػػػػ  أك اضػػػػظرا  فػػػػي التكػػػػؾيؽ الشفدػػػػي لمفػػػػرد يتػػػػؾف أسػػػػاس الكيػػػػاـ بالدػػػػمؾؾ اإلجرامػػػػي، 
فبدب  الزغؾطات الشفدػية كاالنفعػاالت كاألمػراض الشفدػية تػدف  برػاحبها لئلجػراـ، فالدػمؾؾ 

ء الػشفس مػػا هػؾ إال داللػة عػؽ صػػراعات نفدػية كدكافػ  الشػعؾرية تدفعػػه اإلجرامػي حدػ  عمسػا
 .(1)لمجريسة

كالعؾامػػػ  الشفدػػػية تغهػػػر جميػػػا بذػػػت  خػػػاص فػػػي جػػػرائؼ القتػػػ  كهتػػػػ العػػػرض كالتعػػػهي  
السفزػػػي لمسػػػؾت كجػػػرائؼ االختظػػػاؼ، أمػػػا جػػػرائؼ التزكيػػػر كاالخػػػتبلس كالتهريػػػ  فتحتػػػاج إلػػػى 

 .(2)تخظيط كعق  غير مذؾش

                                                 
 .29، ص 2668، 1، دار الجامعة الجديدة، مرر، طالدلؾك اإلجرام ندريؽ عبد الحسيد نبيه،  -(1)
دار الشذػػر بػػالسركز العربػػي لمدراسػػات األمشيػػة كالتػػدري ، شخرةةية السجةةرم ودوافةة  الجريسةةة، عبػػد الرحسػػاف الييدػػؾي،  -(2)

 .95-91، ص، ص 1996، 1الرياض، ط
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خبيػػػرة   ةةةؾردورول  سيسؾشةةةةكبالشدػػػبة لجريسػػػة االختظػػػاؼ فػػػي الجزائػػػر أكػػػدت الدػػػيدة 
نفدػػانية بالسديريػػة العامػػة لؤلمػػؽ الػػؾطشي بػػالجزائر أف سػػب  انتذػػار هػػه  الجريسػػة بهػػها الذػػت  
 .السمفت يرج  إلى افتقار الجشاة لمتؾازف الشفدي؛ بدب  نسؾهؼ في بيئة ميزها العشف كالعدكاف

ي عػػايش العديػػد مػػؽ األحػػداث أثػػرت عميػػه كالعذػػرية الدػػؾداء مػػؽ ناحيػػة فالذػػع  الجزائػػر 
لمسجتسعػات مػؽ ناحيػة أخػر ؛ كلػدت الذػعؾر باإلحبػاط فػي أكسػاط شػبابها  كالتظؾرات الدػريعة

 .اجتساعية كغير ككانت أرضا خربة لغهؾر سمؾكات عدكانية
دػيات مزػػظربة كسػا أف التهسػيش كعػدـ السدػاكاة االجتساعيػػة كتعػاطي السخػدرات؛ كلػد نف

فاتجهػػػػت جػػػػرائسهؼ ضػػػػد األطفػػػػاؿ سػػػػؾاء باالعتػػػػداءات الجشدػػػػية أك االختظػػػػاؼ، كتػػػػر  الدػػػػيدة 
الحػػػد مػػػؽ هػػػه  الغػػػاهرة لػػػؽ يتػػػؾف إال بالتكفػػػ  بهػػػرالء السشحػػػرفيؽ  أف سيسؾشةةةة ةةةؾردورول  

حتػػى يػػتؼ دمجهػػؼ مػػرة أخػػر  فػػي السجتسػػ  كيرػػبحؾف قػػادريؽ ، كمتػػابعتهؼ مػػؽ الشاحيػػة الشفدػػية
اعاتهؼ الشفدية كالتأقمؼ م  السحيط الهي يييذؾف فيه كذلػػ بسدػاعدة كػ  شػرائح عمى إدارة صر 

 .  (1)السجتس 
 فالدػير، العؾام  الشفدية لها دكر في حرػؾؿ الفعػ  اإلجرامػيأف  ؛يتزح مسا تؼ طرحه
كحػدة التػؾترات التػي تييذػها ، د الحيػاة الحديثػة فػي شػتى مجاالتهػاقػحؾؿ التحزر كالتسػدف كتع

كهػػػه  االضػػػظرابات ، أف تتػػػرؾ آثػػػار نفدػػػية عمػػػى األفػػػراد تػػػزداد يؾمػػػا عػػػؽ يػػػـؾالذػػػعؾ  البػػػد 
 .جرائؼمؽ ل عديدال االشفدية تردي بالفرد إلى ارتكا  

 ديش : ال وضع  الؾازعاالنحالل الخلق   -3

يعتبػػر ضػػعف الػػؾازع الػػديشي مػػؽ أهػػؼ األسػػبا  جسيعػػا فػػي انتذػػار الجريسػػة فػػي السجتسػػ  
فتخمي الشػاس عػؽ الػديؽ اإلسػبلمي كتعاليسػه كإقرػائه عػؽ مرػادر التؾجيػه سػؾاء ، كاستفحالها
فعػػػؼ القتػػ  كاالعتػػػداء كالفػػؾاحش فػػػي ، الجامعػػة أفقػػػد الشػػاس إندػػانيتهؼ كالسدرسػػػة أكفػػي األسػػرة 

 .(2)فظرتهؼ التي فظرهؼ هللا عميها كانتكدؾا عؽالسجتس  ببل حياء 

                                                 
 .53، 52السرج  الداب ، ص السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي،  -(1)
 .23الظاهر سرايش، السرج  الداب ، ص -(2)
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دكر فعػػاؿ فػػي ضػػبط سػػمؾكات األفػػراد كاسػػتتبا  األمػػؽ فػػي  الهػػ تعػػاليؼ الػػديؽ اإلسػػبلميف
كدكر  كتػػػػأثير  يفػػػػؾؽ دكر أي مرسدػػػػة تربؾيػػػػة أك ، السجتسعػػػػات كمحاربػػػػة الجريسػػػػة كاالنحػػػػراؼ

 .(1)قانؾنية
كلزػساف فاعميػة التعمػيؼ الػديشي ال بػد أف تستػد جػػهكر  فػي األسػرة حتػى يدػه  عميػه تسثػػ  

كتكػؾف سػببا فػي ابتعػاد  عػؽ بػررة ، (2)في تقػؾيؼ سػمؾكه قيسه الديشية التي تمقاها كتكؾف الباع 
الجريسة، كلؽ يتؼ القزاء عمى هػه  الجريسػة أك عمػى األقػ  الحػد مشهػا إال بػالرجؾع إلػى تعػاليؼ 

بػػػػيؽ أفػػػػراد  كبإعسػػػػاؿ أحتامػػػػه كترسػػػػي  مبادئػػػػه كقيسػػػػه فػػػػي الشفػػػػؾس كبالتػػػػآزرالػػػػديؽ اإلسػػػػبلمي 
 مجتسعه.

 طفال: ريسة اختظاف األثانيا: العؾامل الخارجية النتذار ج
 اةية: انهيار مشغؾمة القيؼ االجتس -1

، ب  هي ذات بعػد اجتسػاعي أيزػا ختظاؼ األطفاؿ مذتمة أمشية فحد الؼ تعد جريسة 
كال يخفى عمى أحد أنها أهؼ العؾام  الدافعة لمجريسة، كدلت اإلحرائيات فػي جسيػ  الػدكؿ أف 

٪ مػػؽ السجػػرميؽ أسػػرهؼ تعػػاني مػػؽ الترػػدع كعػػدـ التساسػػػ االجتسػػاعي إمػػا لظػػبلؽ 31ندػػبة 
األطفػاؿ  الختظػاؼكسػا أف تػدني السدػتؾ  السييذػي دفػ  بػالبعض ، الؾالديؽ أك غيا  أحدهسا

 .(3)ةفديالمؽ أج  طم  
كسا تجدر اإلشارة إلى أف األكضاع االجتساعية التػي تييذػها السجتسعػات كاألفػراد تػردي 

كامػتبلؾ الدػيارات ، مشر  عمى الغشػى كجسػ  الثػركة األفراد تركيز ، لكؾف إلى حدكث الجريسة
دفػػ  بالعديػػد إلػػى إتبػػاع طريػػ  ، كغيػػا  الػػؾعي بػػااللتزاـ باألسػػالي  السذػػركعة لمكدػػ ، الفارهػػة
 .(4)الجريسة

                                                 
 .148نؾري سعدكف عبد هللا، السرج  الداب ، ص  -(1)
، دراسػػة تحميميػػة لغػػاهرة عشػػف األطفػػاؿ الدياسةةة الجشائيةةة واألمشيةةة لؾاجهةةة عشةة  األطفةةالعبػػد الرحسػػاف دمحم خمػػف،  -(2)

، أكاديسيػة مبػارؾ لؤلمػؽ، 2668لدػشة  126الظفػ  كتعديبلتػه الرػادرة بالقػانؾف رقػؼ: كمؾاجهتهػا تذػريييا، كأمشيػا كفقػا لقػانؾف 
 .87كمية الذرطة، د.د. ف، د.س. ف، ص 

 .8فؾزية السرابيح، السرج  الداب ، ص  -(3)
(4)- " ، ـؾ ، السجمػػة العربيػػة لمدراسػػات األمشيػػة، جامعػػة نػػاي  لمعمػػقةةرااة اجتساةيةةة فةة  أسةةباب الجريسةةة"دمحم عيدػػى برهػػـؾ

 .139، ص 1992، 13األمشية، السجمد الداب ، العدد
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عػػػدـ التػػػزاـ األسػػػرة بالهػػػدؼ الػػػهي كجػػػدت لػػػه كهػػػؾ التشذػػػئة االجتساعيػػػة الدػػػميسة كسػػػا أف 
الرقيػػ  عمػػى الظفػػ  سػػؾاء فػػي  بديمػػة، كغيػػا عػػؽ األدكار السشػػؾط بهػػا إلػػى مرسدػػات  يهػػاكتخم

األسػرة األمػر التفكػػ األسػري أحػدث شػرخا فػي ، كسػا أف تربيته أك كسائ  الترفيهية الستعمقة به
 .انعتس عمى السجتس  كباقي مرسداتهي اله

السدرسػػػػة كجساعػػػػة الرفػػػػاؽ كمهػػػػا عؾامػػػػ  اجتساعيػػػػة أدت إلػػػػى حػػػػدكث ذلػػػػػ إلػػػػى  إضػػػػافة
، كسػا أف ضػعف كسػائ  الزػبط (1)الجريسة بدب  تخمي هه  السرسدات التربؾية عمػى أهػدافها
ظاؼ سػؾاء كمؽ بيشها جريسة االخت، االجتساعي أسهست كثيرا في انتذار الجرائؼ ضد األطفاؿ

كالسؾرثػػات ، كالكػػيؼ، كالعػػادات، كانػػت هػػه  الؾسػػائ  داخميػػة نابعػػة مػػؽ قمػػ  السجتسػػ  كالزػػسير
أك كانػػػػت كسػػػػائ  ضػػػػبط ، الدػػػػائدة التػػػػي تزػػػػسؽ االسػػػػتقرار كصػػػػيانة البشػػػػاء الهيتمػػػػي لمسجتسػػػػ 

خارجيػػة رسػػسية كالستسثمػػة فػػي قػػؾات الذػػرطة كالقػػؾانيؽ كمرسدػػات اإلصػػبلح االجتسػػاعي فهػػه  
سش  مؽ كقؾع الجريسة كاالنحراؼ في السجتس  لكؽ عجزها يردي إلى عهػؾر الدػمؾؾ الؾسائ  ت
 .(2)اإلجرامي

أف العامػ  االجتسػاعي يعػد أحػد أهػؼ العؾامػ  التػي أسػهست فػي انتذػار  ؛يتزح مسا تقػدـ
الغػػركؼ ، سػػيادة الساديػػة عمػػى العبلقػػات االجتساعيػػةجريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ، خاصػػة بعػػد 

كانعػداـ فػرص العسػ  كانتذػار اآلفػات االجتساعيػة؛ ، ؤلسػعارلالتي يييذها السجتسػ  مػؽ غػبلء 
 باإلضػػافة إلػػى عػػزكؼ، عسمػػت عمػػى انهيػػار قػػيؼ السجتسػػ  كالزنػػا كغيرهػػا، كتعػػاطي السخػػدرات

عػػػؽ الػػػزكاج بدػػػب  غػػػبلء السهػػػؾر كمذػػػػتمة الدػػػتؽ سػػػاعد بذػػػت  كبيػػػر فػػػي انتذػػػػار الذػػػبا  
انذػػغاالت اسػػتيعا  عػػؽ التكفػػ  ك الدكلػػة مرسدػػات  مػػؽ جهػػة أخػػر  عجػػزالجريسػػة مػػؽ جهػػة، ك 

 اإلجراـ.ذبا  كتحقي  متظمباتهؼ أد  بهؼ إلى الؾقؾع في بررة ال
كسػا أف أفػراد السجتسػ  نتيجػة لغيػا  الػؾعي لػػديهؼ أسػهسؾا فػي انتذػار هػه  الجريسػة كفػػي 

حيػ  ، ير السدػركلةتؾفير فرصة لهرك  السجرميؽ مؽ قبزة األمؽ كذلػ بدب  تررفاتهؼ غ
                                                 

، دراسػػة ميدانيػػة ألثػػر العؾامػػ  االجتساعيػػة العؾامةةل االجتساةيةةة السةةلثرة فةة  ارتكةةاب الجريسةةة"نػػؾري سػػعدكف عبػػد هللا، " -(1)
عمػؼ االجتسػاع، العػدد التي تردي إلى ارتكا  الجريسة في مديشة الرمادي، مجمػة األنبػار لمعمػـؾ اإلندػانية، كميػة اآلدا ، قدػؼ 

 .146-142، ص، ص2611، 61
، تذػػخيص حالػػة، مجمػػة اختظةةاف األطفةةال القرةةر فةة  الجزائةةر واإلجةةرااات القانؾنيةةة السجرمةةة للفعةةل"عسػػارة شػػي ، " -(2)

 .49، 48، جامعة بميدة، الجزائر، ص2616، ماي 7، العدد4الحتسة لمدراسات االجتساعية، السجمد
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نجػػد أف معغػػؼ األشػػخاص يقؾمػػؾف فػػي نقػػاط التفتػػيش األمشيػػة سػػؾاء الذػػرطة أك الػػدرؾ بتشبيػػه 
سػه  بظريقػة غيػر مباشػرة فػي مدػاعدة مختظػف ما كهها ، بعزهؼ البعض بؾجؾد نقاط تفتيش

تهؼ ترػرفايدركؾا أنهؼ بف عميهؼ أك ، الظف  بالفرار لهلػ عمى أفراد السجتس  الؾعي بهه  األمؾر
 كاتداع بررة اإلجراـ. في تدهي  عس  السجرميؽيتدببؾا قد كغير السدركلة غير الؾاعية 

 :  ديثةوسائل االترال الحعلى السفرط االنفتاح  -2
يعتبػػر التقػػدـ التكشؾلػػؾجي الػػهي لحػػ  البذػػرية فػػي جسيػػ  مجػػاالت الحيػػاة كمشهػػا الجانػػ  

بذػػتى أنؾاعهػػا السدػػسؾعة كالسرئيػػة  كال يخػػف عمػػى أحػػد تػػأثير كسػػائ  اإلعػػبلـ، العمسػػي كالثقػػافي
فهػػ  هػػها التػػأثير لػػه أثػػر  فػػي ارتفػػاع ندػػبة الجريسػػة برػػفة عامػػة كفػػي ، عمػػى الفػػرد كالسجتسػػ 

 اإلجراـ ضد األطفاؿ برفة خاصة؟
ه لهػػػا كسػػػائ  االترػػاؿ الحديثػػػة كتدػػهيمها لمكثيػػر مػػػؽ أمػػؾر الحيػػػاة إال أنػػ إيجابيػػاترغػػؼ 

حيػػ  أصػػبح الفػػرد يقزػػي ، اسػػتعسالها كالتعامػػ  معهػػادػػمبيات بدػػب  اإلفػػراط فػػي العديػػد مػػؽ ال
معغػػػؼ كقتػػػه أمامهػػػا مسػػػا أثػػػر عمػػػى عسميػػػة التؾاصػػػ  االجتسػػػاعي كاألسػػػري خاصػػػة فػػػي اآلكنػػػة 

كانعتػػس أثػػر  عمػػى الذػػبا  كقمػػ  مػػؽ تػػرابظهؼ العػػائمي كسػػا أف اسػػتعساؿ هػػه  األجهػػزة ، األخيػػرة
كبيشػػت أف حيػػ  ه إحػػد  الدارسػػات كهػػها مػػا أكدتػػ، (1)دكف رقابػػة أثػػر فػػي زيػػادة معػػدؿ الجريسػػة

٪ مػػػؽ الجشػػػاة الػػػهيؽ شػػػسمتهؼ الدراسػػػة اسػػػتسدكا الرغبػػػة فػػػي حسػػػ  الدػػػبلح مػػػؽ أفػػػبلـ 49ندػػػبة 
٪ 12كأف ، ٪ أف األفػػػػبلـ هػػػػي التػػػػي أكدػػػػبتهؼ طريقػػػػة ارتكػػػػا  جريسػػػػة الدػػػػرقة28معيشػػػػة، كأف 

ة فػػي الكدػػ  ٪ اسػػتسدكا الرغبػػ45ك، انػػدفعؾا الرتكػػا  الجػػرائؼ محاكػػاة لسػػا شػػاهدك  فػػي األفػػبلـ
 .(2)الده  كالدري  مؽ مذاهدتهؼ ألفبلـ معيشة

هػػؼ األطفػػاؿ حيػػ  أكػػدت  اإللكتركنػػيكسػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف معغػػؼ ضػػحايا اإلجػػراـ 
٪مػػؽ الفتيػات فػػي 62 مػؽ أف أكثػػر "Youth Barometerيةةؾث بةةاروميتر "الدراسػة التػي قػػاـ بهػا 

يتمقػػػيؽ  األنترنػػػتعامػػػا عشػػػدما يػػػدخمؽ شػػػبتة  18ك 15الدػػػؾيد كالبلتػػػي تتػػػراكح أعسػػػارهؽ بػػػيؽ 
                                                 

السمتقػى الػؾطشي جشػؾح األحػداث قػراءات فػي ، أثةر العؾامةل األسةرية فة  جشةؾح األحةداث، فهيسة بؾهشتالة، أماؿ بؾهشتالة -(1)
 .12، باتشة، صر، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، جامعة الحاج لخز2616ماي  5ك4كاق  كأفاؽ الغاهرة كعبلجها يؾمي 

الػػؾطشي جشػػؾح األحػػداث  ، السمتقػػىاألحةةداثم  عةةاهرة جشةةؾح ودورهةةا فةة  تشةةا واألنترنةة العؾامةةل الثقاةيةةة كليػػد زرقػػاف،  -(2)
، كميػػة الحقػػؾؽ كالعمػػـؾ الدياسػػية، جامعػػة الحػػاج لخزػػر، 2616مػػاي  5ك4قػػراءات فػػي كاقػػ  كأفػػاؽ الغػػاهرة كعبلجهػػا يػػؾمي 

 .6، 7باتشة، ص
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كلقػػد ، دعػػؾات جشدػػية مػػؽ أشػػخاص ال يتذػػفؾف عػػؽ هؾيػػاتهؼ لئليقػػاع بزػػحاياهؼ مػػؽ األطفػػاؿ
 هػػػػه  الذػػػػبتات فػػػػي انتذػػػػار العديػػػػد مػػػػؽ الجػػػػرائؼ ضػػػػد األطفػػػػاؿ كخاصػػػػة االسػػػػتغبلؿ سػػػػهستأ

 .(1)الجشدي
أما بالشدبة لسؾضؾع دراستشا كهؾ اختظاؼ األطفػاؿ أثبتػت اإلحرػائيات التػي قامػت بهػا 

سػػشة تػػؼ اختظػػافهؼ  16طفػػ  تحػػت سػػؽ  1266666جشػػؾ  شػػرؽ أسػػيا أف حػػؾالي الذػػرطة فػػي 
 .(2)الستدراجهؼ األنترنتتجارة الجشس كاستخدمؾا  كاستغبللهؼ في

يئػػػػة الؾطشيػػػػة لترقيػػػػة الرػػػػحة فػػػػي الجزائػػػػر قػػػػاـ مرصػػػػد حقػػػػؾؽ الظفػػػػ  بالتعػػػػاكف مػػػػ  الهك 
كاألطفػػػاؿ فػػػي الجزائػػػر؛ حيػػػ  شػػػسمت الدراسػػػة  األنترنػػػتكتظػػػؾير البحػػػ  بدراسػػػة حػػػؾؿ جػػػرائؼ 

مػػػؾزعيؽ عمػػػى عذػػػر بمػػػديات ، مػػػؽ اإلنػػػاث 427ذكػػػؾر ك 548طفػػػ  مػػػؽ بيػػػشهؼ  975حػػػؾالي 
سػػػراؿ حػػػؾؿ عبلقػػػتهؼ بؾسػػػائ  االترػػػاؿ  16مختمفػػػة فػػػي الجزائػػػر العاصػػػسة كتػػػؼ طػػػرح حػػػؾالي 

يدػػتخدمؾنها  باألنترنػػت٪ مػػؽ أطفػػاؿ األسػػر السربؾطػػة 72.25حػػؾالي : تجؾا  أفككذػػف االسػػ
أف أكليػػػاءهؼ يدػػػسحؾف لهػػػؼ بارتيػػػاد نػػػؾادي  ؾا٪ صػػػرح68.75أف بتػػػ  حريػػػة داخػػػ  السشػػػزؿ، ك 

فػػي مشػػازؿ األصػػدقاء  األنترنػػت٪ يدػػسح لهػػؼ أكليػػاءهؼ اسػػتخداـ 66.25 أف حػػؾاليك األنترنػػت، 
٪ ترػمهؼ عػركض لهػدايا كأسػفار مػؽ 36.5ف أك ، شة٪ يدخمؾف غرؼ الدرد43.5أف  في حيؽ

 .(3)أشخاص مجهؾليؽ
٪ مػػػؽ 45٪ مػػػؽ األطفػػػاؿ صػػػدمؾا بسذػػػاهدة صػػػؾر إباحيػػػة كحػػػؾالي 46.5كسػػػا أف ندػػػبة 
 األنترنت. سسعؾا عؽ جرائؼ  األطفاؿ السبحؾثيؽ

كيدػػػػػسحؾف  األنترنػػػػػتمتفتحػػػػػؾف جػػػػػدا عمػػػػػى  يؽتؾصػػػػػمت الدراسػػػػػة إلػػػػػى أف الجزائػػػػػري كسػػػػػا
الها كبػػدكف فػػرض رقابػػة عمػػيهؼ مسػػا أد  إلػػى ارتفػػاع مخاطرهػػا عمػػى األطفػػاؿ ألطفػػالهؼ باسػػتعس

                                                 
انؾنيػػة مقارنػػة، مجمػػة ، دراسػػة قجريسةةة االسةةتغالل الجشدةة  لألطفةةال ع ةةر شةةبكة االنترنةة "أسػػامة بػػؽ غػػانؼ العبيػػدي، " -(1)

 .77، ص2613، 53الذريعة كالقانؾف، جامعة اإلمارات العربية الستحدة، كمية القانؾف، العدد
 .8كليد زرقاف، السرج  الداب ، ص  -(2)
، مجمػػة العمػػـؾ اإلندػػانية واالنترنةة  السشزلةة ، مجةةاالت االسةةتخدام واإلشةةباعات الستحققةةة" الظفةةلمدػػعؾدة بػػا يؾسػػف، " -(3)

  .8، 7، ص 2616، ديدسبر27كاالجتساعية، جامعة قاصدي مرباح كرقمة، العدد
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رغػػؼ السدػػتؾ  التعميسػػي لؤلكليػػاء ككعػػيهؼ إال أف هػػها الػػؾعي لػػؼ يػػشعتس ، كأصػػبحؾا ضػػحايا لهػػا
 .(1)بالشدبة ألطفالهؼ األنترنتعمى مخاطر 

أسػػهست بذػت  كبيػػر  كاألنترنػت؛ يتزػح أف كسػػائ  اإلعػبلـ بتافػة أنؾاعهػػا كعمػى مػا تقػػدـ
أمػػػػا بالشدػػػػبة لجريسػػػػة األنترنػػػػت، فػػػػي انتذػػػػار الجريسػػػػة كػػػػالتحرش كاالسػػػػتغبلؿ الجشدػػػػي عبػػػػر 

كالتؾاص  االجتساعي لعبت دكرا كبيرا فػي انتذػارها كفػي  األنترنتاالختظاؼ فشجد أف شبتات 
تدػهي  عسػػ  السجػػرميؽ؛ كذلػػػ بدػػب  نقػػص الػػؾعي فػي التعامػػ  مػػ  هػػه  الؾسػػائ  خاصػػة مػػؽ 

، كدكر الحزػػػانة التػػػي يتسدرسػػػؾف بهػػػا، ء حيػػػ  يقؾمػػػؾف بشذػػػر صػػػؾر أبشػػػائهؼ كمدارسػػػهؼاآلبػػػا
فاسػػػػػتغ  محترفػػػػػي اإلجػػػػػراـ هػػػػػه  ، مػػػػػاكؽ التػػػػػي يرتادكنهػػػػػااألباإلضػػػػػافة إلػػػػػى مؾاعيػػػػػد سػػػػػفرهؼ ك 

عمػػػػى البيػػػػؾت كسػػػػرقتها أك حتػػػػى باختظػػػػاؼ  االسعمؾمػػػػات لمكيػػػػاـ بجػػػػرائسهؼ سػػػػؾاء كانػػػػت سػػػػظؾ 
 .أطفالهؼ

 ؛الذاشػػاتتمفزيؾنيػػة التػػي تعيػػد ترػػؾير الجػػرائؼ كعرضػػها عمػػى باإلضػػافة إلػػى البػػرام  ال
اإلجػػراـ فػػي السجتسعػػات كسػػه  طػػرؽ ارتكابهػػا مػػؽ خػػبلؿ محاكػػاة مػػا شػػاهدك  فػػي إعػػادة  حفػػز

السذاهد، كسا أف غيا  الرقابة عمى هه  الؾسائ  سؾاء مؽ طرؼ الدكلػة أك مػؽ طػرؼ اآلبػاء 
سػػاعد بذػػت  كبيػػر فػػي انتذػػار الجريسػػة ضػػد ، اإللكتركنيػػةعمػػى األبشػػاء أثشػػاء كلػػؾجهؼ لمسؾاقػػ  

صػار سػه  الؾصػؾؿ إليػه حتػى  األنترنتاألطفاؿ كسا أسهؼ في انحرافهؼ خاصة كأف استخداـ 
لػهلػ األنترنػت، بدػب  انتذػار الهؾاتػف الهكيػة التػي يدػه  اسػتعساؿ فيهػا ، مؽ طػرؼ األطفػاؿ

ش  دخؾلهؼ إلى مقػاهي كم، يج  فرض رقابة عمى استعساؿ هه  األجهزة خاصة عمى األطفاؿ
 .كتقيد الدخؾؿ لها بدؽ معيؽ كتؾعيتهؼ بسخاطرها األنترنت

كإف كػػاف إجػػراء إيجػػابي كأمشػػي  Kiddeleباألطفػػاؿ كسػػا أف تػػؾفير محركػػات بحػػ  خاصػػة 
، اإللكتركنيػةلحساية الظف  إال أنه غير كافي لتحقي  الحساية الذاممة لمظفػ  مػؽ هػه  األجهػزة 

 دائسا لرقابة األه .كإنسا يج  إخزاعها 

                                                 
 .8، 7مدعؾدة با يؾسف، السرج  الداب ، ص -(1)
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 :  االنفالت األمش  وعجز السشغؾمة القانؾنية ف  مكافحة الجريسة -3
تعتبر جريسة اختظاؼ األطفاؿ جريسة ذات بعػد أمشػي؛ فػاالنفبلت األمشػي لمػببلد كػاف لػه 

عانته خبلؿ العذرية الدؾداء التػي ارتبظػت بغهػؾر جساعػات  أثر  عمى السجتس  الجزائري كما
عسمها خبلؿ تمػ الفترة هؾ االختظاؼ الهي كاف مشر  عمػى جسيػ  شػرائح  كما ميز، إرهابية

 .(1)يدؿ عمى طابعها اإلجراميإنسا  إف دؿالسجتس  كهها 
ففػػي عػػ  الغػػركؼ االجتساعيػػة التػػي تييذػػها الجزائػػر أصػػبح مػػؽ الدػػه  أف تدػػتغ  أي 

 لؤلشػػػراركلػػػبس عباءتهػػػا كتكػػػؾيؽ جساعػػػات ، جساعػػػة الظػػػاب  اإلجرامػػػي لمجساعػػػات اإلرهابيػػػة
كتسغهػر أخػه مشحػى آخػر  فػي الجزائػريسارسؾف ما يحمؾ لهؼ مؽ أشػتاؿ اإلجػراـ، فاالختظػاؼ 

 .كزعزعة استقرار الببلد (2)شت  عرابات مؽ أج  تركي  السؾاطشيؽ في
كلػؼ تعػد ، كسا أف السشغؾمة القانؾنية يستؽ القؾؿ عشها أنها عجزت عمى متافحػة الجػرائؼ

ع العػػاـ كالخػػاص مسػػا زاد فػػي انتذػػار الجػػرائؼ كاسػػتفحالها بذػػت  لهػػا الفعاليػػة فػػي تحقيػػ  الػػرد
فػػػرغؼ الترسػػػانة القانؾنيػػػة التػػػي رصػػػدها السذػػػرع الجزائػػػري لستافحػػػة الجريسػػػة سػػػؾاء مػػػؽ ، ممفػػػت

الستعمػػػ   12-15رقػػػؼ قػػػانؾف مخػػػبلؿ تذػػػديد العقؾبػػػات عمػػػى مرتكبػػػي هػػػه  الجريسػػػة كإصػػػدار  ل
الػػهي يػػتؼ  164خزػػرأللسجػػاني االخػػط ا، ك طشيالػػؾ  إلنػػهاراالظفػػ  كاسػػتحداثه لمسخظػػط بحسايػػة 

 مػؽ األحيػػاف كثيػرفػي  ، كرغػؼ إسػهامهفيػه تبميػ  الذػرطة بحػاالت اختظػاؼ األطفػاؿ كاختفػػائهؼ
إال أنهػػا غيػػر كافيػػة لسجابهػػة ، (3)الؾقػػت السشاسػػ فػػي مػػؽ أيػػدي مختظفيػػه تخمػػيص الظفػػ  فػػي 

 ط.هه  الجريسة فسهسة متافحة هه  الجريسة ليدت مؽ شأف الذرطة فق

                                                 
 .47عسارة شي ، السرج  الداب ، ص -(1)
، السجمػػػػة السغاربيػػػػة لمدراسػػػػات التاريخيػػػػة اختظةةةةاف األطفةةةةال بةةةةالجزائر، دراسةةةةة تذخيرةةةةية وقائيةةةةة"فتيحػػػػة كركػػػػؾش، " -(2)

 .66، ص1، العدد5ساعية، السجمدكاالجت
، سمدػمة الكتػ  األكاديسيػة لكميػة الحساية الجشائيةة للظفةل السجشة  عليةه فة  جريسةة اختظةاف األطفةالسميسة بؽ يظؾ،  -(3)

 . 43، ص2617، جؾيمية 12العمـؾ اإلندانية كاالجتساعية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، الكتا  
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التػػي رصػػدها السذػػرع الجزائػػري لسرتكبػػي (1)الساليػػة العقؾبػػاتتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف كسػػا 
كال تجبػر الزػرر ، اختظػاؼ األطفػاؿ ال تسثػ  البتػة حجػؼ الزػرر الػهي تخمفػه الجريسػة يسةجر 

 .خاصة إذا ما صاح  االختظاؼ القت  كاالعتداء كالتشكي  بالجثة
كسػػا ، معغسهػػا تشتهػػي بالقتػػ  كبتػػر األعزػػاء كالؾاقػػ  يثبػػت ذلػػػ فعسميػػات االختظػػاؼ فػػي

اإلعػداـ الػهي تػػؼ  فعيػػ  عقؾبػةأف االختظػاؼ الزاؿ يظػاؿ البػراءة كلعػ  الحػػ  يتػؾف فػي إعػادة ت
 بدؿ فرض غرامات أك سجؽ مربد. اتعظي  العس  به

  

                                                 
"ك  مؽ خاطف أك أبعد قاصرا لؼ يتس  الثامشة عذرة كذلػ بغير عشف أك تهديد أك تحايػ  أك  ج ع ق 1/ 326السادة  -(1)

ديشػػار" ككػػها السػػادة  166 666إلػػى  26 666شػرع فػػي ذلػػػ فيعاقػػ  بػػالحبس لسػدة مػػؽ سػػشة إلػػى خسػػس سػػشؾات كبغرامػة مػػؽ 
كػ  مػؽ أخفػا  عػؽ الدػمظة التػي "ك  مؽ تعسد إخفاء قاصر كاف قد خظف أك أبعد أك هربػه مػؽ البحػ  عشػه ك ج ع ق 329

ديشػار أك بإحػد  هػاتيؽ  166 666إلػى  26 666يخز  لها قانؾنا يعاق  بالحبس مؽ سشة إلى خسس سػشؾات كبغرامػة مػؽ 
 العقؾبتيؽ، كذلػ فيسا عدا الحاالت التي يتؾف فيها الفع  جريسة اشتراؾ معاق  عميها".
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 ملخص الفصل التنويدي

لمحساية الجزائية لمظف  ضحي ة جريسة  تؼ تخريص هها الفر  لئلطار السفاليسي
االختظاؼ، حي  تؼ التظرؽ أكال لسالية الظف  ضحية االختظاؼ كالتي تسثمت في أف 
الحساية الجزائية لمظف  في التذري  الجزائري تتسث  في الؾسائ  التي أقرها السذرع لحساية 

-15إلى القانؾف رقؼ  حقؾؽ الظف  في ك  مؽ قانؾف العقؾبات كاإلجراءات الجزائية، إضافة
 الستعم  بحساية الظف ، كتتخه الحساية الجزائية لمظف  ضحية االختظاؼ صؾرتيؽ كهسا: 12

األكلى: كتتسث  في الحساية السؾضؾعية كالتي تتجمى في عدـ السداس بالحقؾؽ التي  
 ة.كفمها له القانؾف كالستسثمة في حقه في الحياة كالدبلمة الجددية، كالرحية كاألخبلقي

أما الثانية: فهي التي تجددت في الزسانات الحسائية التي رصدتها معغؼ التذريعات  
 كمؽ بيشها السذرع الجزائري لزساف حقؾؽ الظف  كطرؽ كفالتها في حالة السداس بها.

كسا تؼ تشاكؿ مالية الظف  ضحية جريسة االختظاؼ كتؼ التؾص  إلى أف الظف  أخه 
مختمفة مشها الحدث كالقاصر، كمرظمح الظف  تؼ اعتساد  في في التذري  الجزائري تدسيات 

مشه كالتي بيؽ فيها السذرع  62الستعم  بحساية الظف  في نص السادة  12-15القانؾف رقؼ 
الجزائري أنه مرظمح مرادؼ لمحدث، كتظرؽ كهلػ لمظف  البلج  كالجانح كالظف  في خظر 

ه الهي كاف عرضة لمجرائؼ سؾاء مؽ كلي  كعدد صؾر  كاعتبر الظف  الزحية هؾ ذلػ الظف  
 أك مؽ غير ، كاعتبر الظف  الزحية أحد صؾر الظف  في حالة خظر.

أف الظف  هؾ  الستعم  بحساية الظف قانؾف الكسا تؾصمشا مؽ خبلؿ استقراء نرؾص  
سشة حد  قانؾف الظف  الجزائري كهؾ ما يتؾاف  م  اتفاقية حقؾؽ  18مؽ لؼ يبم  سؽ 

 .1989الظف  لدشة 
أما البح  الثاني مؽ هها الفر  فتؼ تخريره لسفهـؾ الظف  الزحي ة كعؾام  كقؾعه 

ة يعتبر مرظمح حدي  كارتبط بغهؾر عمؼ ضحي ة لمجريسة، كاتزح أف مرظمح الزحي  
الزحايا، أما عؾام  كقؾع الظف  ضحية فسشها ما له عبلقة بهاتية الظف  كرغر سشه كجشده 

سئشانه لآلخريؽ، أما العؾام  االجتساعية فتسثمت في السركز كقمه إدراكه العقمي كاط
االجتساعي لعائمة الظف  أك كاف ضحية لترفية حدابات عائمية بدب  أحقاد كضغائؽ 

 الكبار.
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كسا تؼ تشاكؿ جريسة االختظاؼ في هها الفر  لمؾقؾؼ عمى عؾام  انتذارها 
يسة، فتبيؽ أف هشاؾ عؾام  داخمية كاألغراض التي يدعى الجاني لتحكيقها مؽ كراء هه  الجر 

كأخر  خارجية كتسثمت أهسسها: في ضعف الؾازع الديشي كاالضظرابات الشفدية التي يعاني 
 مشها الجاني.

أما العؾام  الخارجية فيستؽ قررها في االنفتاح السفرط عمى كسائ  االتراؿ دكف  
ة كعدـ تحقي  الردع الكافي رقابة، ككها ضعف السشغؾمة القانؾنية عمى مؾاجهة هه  الجريس

 لمسجرميؽ.

أما الغايات التي يدعى الجاني لتحكيقها مؽ كراء هه  الجريسة فهي عديدة كنهكر 
أهسها: االنتقاـ مؽ أه  الظف  الزحية كطم  الفدية بغية الحرؾؿ عمى الساؿ، إضافة إلى 

ات عمى هها استعساؿ أعزاء الظف  إما في أعساؿ الدحر كالذعؾذة بدب  سيظرة الخراف
السجتس ، أك نتيجة األمراض السدتعرية التي تري  األشخاص كيرع  معها الحرؾؿ 

 عمى متبرعيؽ إلنقاذ حياتهؼ.  
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 ويد: مت

باألطفػػػػاؿ باعتبػػػػارهؼ أضػػػػعف فئػػػػات أكلػػػػت التذػػػػريعات الدكليػػػػة كالؾطشيػػػػة عشايػػػػة خاصػػػػة 
السجتسػػػػ  لزػػػػػعف تكػػػػػؾيشهؼ الجدػػػػساني، كقمػػػػػة إدراكهػػػػػؼ العقمػػػػػي كعػػػػدـ قػػػػػدرتهؼ عمػػػػػى مؾاجهػػػػػة 
االعتداءات الؾاقعة عميهؼ، كعمػى الػرغؼ مػؽ الترسػانة القانؾنيػة سػؾاء عمػى السدػتؾ  الػدكلي أك 

 سمشهػػا مػػا يسػػالػػؾطشي إال أف االعتػػداءات الزلػػت تدػػتهدؼ فئػػة األطفػػاؿ، كاتخػػهت صػػؾرا عػػدة 
 بتيانه السعشؾي.  سبتيانه السادي كمشها ما يس

ة جريسػػة االختظػػاؼ مػػػؽ كندػػتعرض فػػي هػػها البػػػا  الحسايػػة السؾضػػؾعية لمظفػػ  ضػػػحي  
حقػه فػي الحيػاة كسػبلمته ك ؛لمظفػ كيػاف السػادي خبلؿ تدارس مختمف الجػرائؼ التػي قػد تسػس ال

الجػػرح كبتػر بعػػض أعزػائه لغػػرض ك ، تعػرض لمقتػػ  كاالعتػداءات البدنيػػة كالزػر يالجدػدية ف
كالتبشػػي  مػػؽ أجػػ  اسػػتغبلله فػػي عسالػػة األطفػػاؿلبيػػ  األطفػػاؿ كاالتجػػار بهػػؼ أك ، االتجػػار بهػػا

ؼ، كهتػػػ عرضػػهؼ كخػػدش حيػػائه ؼبػػأخبلقه اسسدػػكالالسعشػػؾي  ؼكيػػانه كقػػد تسػػس أيزػػا، الزائػف
 كاستغبللهؼ في شبتات الدعارة، كتحريزهؼ عمى الفد .

 كلهلػ سيتؼ تقديؼ هها البا  إلى فرميؽ: 
 الفر  األكؿ: الجرائؼ الساسة بالكياف السادي لمظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ.
 الفر  الثاني: الجرائؼ الساسة بالكياف السعشؾي لمظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ.
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 الفصل األول:

 ةــضحّياجلرائه املاسة بالكيان املادي للطفل 

 ختطافجرمية اال

مرحمػػػة الظفؾلػػػة أهػػػؼ مرحمػػػة فػػػي حيػػػاة اإلندػػػاف لػػػهلػ كجػػػ  العشايػػػة بهػػػا، كحسايػػػة تعتبػػػر 
الظف  مؽ ك  ما يتعرض له مؽ أشتاؿ االعتداء، فهؾ بحاجة لعشايػة خاصػة حتػى نزػسؽ لػه 
الييش الدؾي، كالحياة الستؾازنة صػحيا كنفدػيا كاجتساعيػا كأخبلقيػا، فزػعف الظفػ  الجدػدي، 

ة لمعديػد مػؽ الجػرائؼ، لػها سػشتعرض فػي هػها الفرػ  مػؽ الدراسػة ضػحي  الشفدي كالعقمػي يجعمػه 
لحسايػػة الكيػػاف السػػادي لمظفػػ  ضػػحية جريسػػة االختظػػاؼ، كنقرػػد بالكيػػاف السػػادي هػػؾ حسايػػة 
الظفػػ  مػػؽ كػػ  الجػػرائؼ الساسػػة بػػه مػػؽ الشاحيػػة الجدػػدية كالقتػػ  كاالختظػػاؼ كالزػػر  كالجػػرح 

 كاالتجار بأعزائه.
 الفر  كمعالجة هه  الجرائؼ مؽ خبلؿ ثبلث مباح  كاآلتي: لهلػ سيتؼ تقديؼ هها 

 السبح  األكؿ: جريسة اختظاؼ األطفاؿ كصؾرها
 السبح  الثاني: ح  الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ في الحياة

 الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ في الدبلمة الجددية  السبح  الثال : ح
 وصؾرها السبحث األول: جريسة اختظاف األطفال

ت التذػػػريعات الؾضػػيية بالظفػػػ  كأكلتػػه عشايػػػة خاصػػة سػػػؾاء كانػػت التذػػػريعات اهتسػػلقػػد 
سػػػعى لتػػػؾفير حسايػػػة لقػػػانؾف الػػػدكلي دكليػػػة أك الؾطشيػػػة، فبالشدػػػبة لمتذػػػريعات الدكليػػػة نجػػػد أف ا

لمظفػػػ  مػػػؽ كػػػ  أشػػػتاؿ االعتػػػداءات الؾاقعػػػة عميػػػه كمػػػؽ بيشهػػػا االختظػػػاؼ كذلػػػػ بػػػشص السػػػادة 
، كسػػا تبشػػى مػػرتسر الهػػاي لمقػػانؾف الخػػاص الػػدكلي معاهػػدة (1)الظفػػ مػػؽ اتفاقيػػة حقػػؾؽ  (35)

                                                 
 62، دخمػػت حيػػز التشفيػػه فػػي 1989نػػؾفسبر  26امػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة فػػي اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كافقػػت عميهػػا الجسييػػة الع -(1)

 66-92، كتست السؾافقة م  ترػريحات تفدػيرية عمػى اتفاقيػة حقػؾؽ الظفػ ، بسؾجػ  السرسػـؾ التذػريعي رقػؼ 1996سبتسبر 
 .11/1992/ 18السررخة في  83، ج ر، العدد 17/11/1992السررخ في 



 احلناية املوضويية للطفل ضحّية جرمية االختطاف _______________________ الباب األول:

 

82 

التػػػي تهػػػدؼ إلػػػى اإلعػػػادة الفؾريػػػة لؤلطفػػػاؿ الػػػهيؽ تػػػؼ نقمهػػػؼ كاحتجػػػازهؼ  1986الهػػػاي لدػػػشة 
 .(1)مشه( 7)بظريقة غير مذركعة في إقميؼ أي دكلة طرؼ، كذلػ بشص السادة 

  طفػػػ  دكف الثامشػػػة عذػػػرة أك نقػػػ "أمػػػا اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ فعرفتػػػه األمػػػؼ الستحػػػدة بأنػػػه: 
حجػػػز  أك الكػػػبض عميػػػػه أك أخػػػه  أك اعتقالػػػػه أك احتجػػػاز  أك أسػػػر  برػػػػفة مرقتػػػة أك دائسػػػػة أك 

 .(2)"باستعساؿ القؾة أك التهديد أك الخداع

مثمػػه مثػػ  بػػاقي التذػػريعات لػػؼ السذػػرع الجزائػػري كبػػالرجؾع لمتذػػريعات الؾطشيػػة نجػػد أف 
كإنسػػػا برػػػفة خاصػػػة،  عامػػػة أك اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ جريسػػػة االختظػػػاؼ برػػػفةيتظػػػرؽ لتعريػػػ  

 .ترؾ أمر تعريفها لمقزاء
نجػد التعريػػ  التػػي سػشتظرؽ لهػػا مػؽ خػػبلؿ هػه  الدراسػػة التعريفػػات القزػائية بػيؽ مػؽ ك  

جريسػػػػة االختظػػػاؼ تقػػػػ  حػػػػيؽ "الػػػػهي يقزػػػػي بسػػػايمي:  محتسػػػة الػػػػشقض السرػػػريةالػػػهي تبشتػػػػه 
مػؽ هػؾ تحػت رعػايتهؼ مػؽ كلػي أك كصػي أك  يختظف الظفػ  مػؽ البقعػة التػي جعمهػا مػرادا  لػه

أك غيرهؼ، كلؼ يدتهدؼ السذرع بالعقا  عمى جريسػة الخظػف حسايػة الظفػ   يحاضشه أك مرب
 .(3)"فحد ، كإنسا قرد أيزا حساية سمظة العائمة

ككػػػػػػها التعريػػػػػػ  الػػػػػػهي تبيتػػػػػػه محتسػػػػػػة التسييػػػػػػز األردنيػػػػػػة فعرفػػػػػػت الخظػػػػػػف بأنػػػػػػه:"انتزاع 
بها كنقمه إلى مح  آخر كاحتجاز  فيه بقرد إخفاء  عػؽ ذكيػه،  السخظؾؼ مؽ البقعة السؾجؾد

1977لدشة  81كهها في حػ رقؼ 
(4). 

كعميه فاالختظاؼ هؾ انتزاع الظف  مؽ ذكيه أك مؽ مؾقعه الظبيعي أيا كػاف هػها السؾقػ  
خػػػر قدػػػرا كمػػػؽ غيػػػر رغبتػػػه أك إرادتػػػه كتعتبػػػر جريسػػػة آالستؾاجػػػد بػػػه بسػػػ ء إرادتػػػه إلػػػى متػػػاف 

كهػؾ عسميػة نقػ  الظفػ  الزػحي ة مػؽ متانػه إلػى متػاف آخػر،  اإليجابيػةاالختظاؼ مػؽ الجػرائؼ 

                                                 
 .1986أكتؾبر  25ؾان  السدنية لبلختظاؼ الدكلي لؤلطفاؿ، السررخة في اتفاقية الهاي، الستعمقة بالج -(1)
، 4األمػػؼ الستحػػدة، تقريػػر مفؾضػػية األمػػؼ الستحػػدة الدػػامية لحقػػؾؽ اإلندػػاف عػػؽ اختظػػاؼ األطفػػاؿ فػػي إفريكيػػا، الػػدكرة  -(2)

 .26، ص2613، مارس 2البشد
 .296دمحم سعيد نسؾر، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .28السرج  الداب ، ص  عشتر عتيػ، -(4)
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ف الػػػػركؽ السػػػػادي فيهػػػػا مدػػػػتسر مػػػػاداـ الذػػػػخص كسػػػػا أنهػػػػا ترػػػػشف مػػػػؽ الجػػػػرائؼ السدػػػػتسرة أل
 .(1)السخظؾؼ في حؾزة خاطفه

صػدكر قػانؾف العقؾبػات تسامػه بجريسػة االختظػاؼ مشػه ؼ يغف  عػؽ اهلالجزائري  السذرعك 
مةؽ ق ع  (مكرر 293-291) مؽ حي  تظرؽ إلى اختظاؼ األشخاص في السؾادالجزائري، 

 كاعتسد عمى تجريؼ الفع  كتحديد العقؾبات السقررة له. ج
 329، 329، 328، 326، كالسػؾاد 1مكرر 293)أما اختظاؼ األطفاؿ فؾرد في السػؾاد 

 ع ج. مؽ ؽ (مكرر
كاالختظػػػاؼ فػػػي التذػػػري  الجزائػػػري أخػػػه صػػػؾرتيؽ كهسػػػا االختظػػػاؼ بػػػالعشف كالتهديػػػد، 

 كاالختظاؼ بغير عشف، لهلػ سشتشاكؿ صؾر االختظاؼ مؽ خبلؿ مظمبيؽ اآلتييؽ: 
 السظم  األكؿ: جريسة اختظاؼ األطفاؿ بغير عشف أك تحاي 

 السظم  الثاني: جريسة اختظاؼ األطفاؿ بالعشف كالتهديد
 تحايل جريسة اختظاف األطفال بغير عش  أوالسظل  األول: 

اتخػػهت جريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ صػػؾرا عديػػدة فسشهػػا مػػا هػػؾ كاقػػ  عمػػى الػػهكر دكف لقػػد 
السذرع الجزائري لؼ يفرؽ بػيؽ اختظػاؼ األنثػى األنثى كاالختظاؼ ألغراض جشدية، كإف كاف 

السرػػػرية عمػػػى أف فعػػػ   حيػػػ  قزػػػت محتسػػػة الػػػشقض، كالػػػهكر كسػػػا فعػػػ  السذػػػرع السرػػػري 
مهسػا يقػ  أمػا عمػى األنثػى ف، عمى األشخاص الهكؾر دكف سؽ الدادسػة عذػرةيق  االختظاؼ 

 .(2)أف يتؾف بالتحاي  كاإلكرا   ةظيكاف سش ها شر 

                                                 
، د.س. ف، 2، دار العمػؼ لمجسيػ ، بيػركت، لبشػاف، ط الربا فةاحش ؼ، جرائ3السؾسؾعة الجشائية، ج عبد السمػ جشدي،  -(1)

 .284ص 
، دار الكت  القانؾنيػة، جرائؼ االختظاف، األحكام العامة والخاصة والجرائؼ السرتبظة بهاعبد الؾها  عبد هللا السعسري،  -(2)

 .27، ص 2616دار شتات لمشذر كالبرمجيات، مرر، 
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كسا تظرؽ كهلػ السذػرع السرػري الختظػاؼ األطفػاؿ حػديثي العهػد بػالؾالدة سػؾاء كػانؾا 
الجزائػري ، فػي حػيؽ السذػرع (1)قانؾف العقؾبػات السرػري  (283)أك أمؾات بشص السادة  أحياء
اعتبر الجرائؼ الؾاقعة عمى الظف  حػدي  العهػد بػالؾالدة مػؽ قبيػ  الجػرائؼ الساسػة بالشدػ    نجد

 .كلؼ يدرجها ضسؽ جرائؼ االختظاؼ
ز بػػػيؽ كبػػػالرجؾع لمتذػػػري  الجزائػػػري كنرػػػؾص قػػػانؾف العقؾبػػػات نجػػػد  رغػػػؼ أنػػػه لػػػؼ يسي ػػػ

بيؽ االختظاؼ الحاص  بعشػف كبغيػر عشػف مػؽ ناحيػة  زاإلناث، إال أنه مي  اختظاؼ الهكؾر ك 
يظبػػػ  فػػػي ذلػػػػ األحتػػػاـ العامػػػة الختظػػػاؼ األشػػػخاص كلػػػؼ يخػػػص الظفػػػ  ضػػػحية ، ك العقؾبػػػة

أك عقؾبات أشد إال بعد االنتذار الؾاس  لجريسة اختظاؼ األطفػاؿ ، االختظاؼ بأحتاـ خاصة
عسػػػد السذػػػرع ، حيػػػ  اء كسػػػشدس كانتهػػػت بقتمهسػػػاكالتػػػي بػػػدأ فتيمهػػػا مػػػؽ اختظػػػاؼ الظفمػػػة شػػػيس
2614الجزائػػري فػػي تعديمػػه لقػػانؾف العقؾبػػات لدػػشة 

إلػػى تذػػديد العقؾبػػات فػػي نػػص السػػػادة  (2)
التػػي ( 1مكةةرر 293)السػػادة ، ك التػػي تحتػػؼ اختظػػاؼ األشػػخاص برػػفة عامػػة ق ع ج (293)

أك  تظػػاؼ بػػالعشفاالخ لهػػا، كيدػػتؾي األمػػر إف كػػاف الظفػػ  ضػػحي ة إذا كػػافالعقؾبػػات  تشػػدد
اإلعػػداـ إذا مػػا صػػاح  االختظػػاؼ تعػػهي  أك قتػػ  إلػػى كترػػ  العقؾبػػة ، التهديػػد أك االسػػتدراج

كهػػػػها مػػػػا سػػػػشتظرؽ إليػػػػه بالتفرػػػػي  فػػػػي  ق ع ج (326)أك طمػػػػ  فديػػػػة، ككػػػػها أحتػػػػاـ السػػػػادة 
 العقؾبة السقررة الختظاؼ األطفاؿ.

دكف اسػتعساؿ العشػف أك التهديػد  أف االختظػاؼ ( ق ع ج326)يتزح مػؽ نػص السػادة 
كاألمػػػػر لػػػػيس ، برضػػػػاء الظفػػػػ  الزػػػػحيةاالختظػػػػاؼ الػػػػهي يػػػػتؼ ؛ يقرػػػػد بػػػػه أك حتػػػػى التحايػػػػ 

كعػػػدـ اكتسػػػاؿ نسػػػؾ  يدػػػه  اقتيػػػاد  ، غريػػػ  فالظفػػػ  نتيجػػػة لرػػػغر سػػػش ه كقمػػػة إدراكػػػه العقمػػػيالب
 لمجػاني نػهالطسئشا هػها األمػر يستػؽ إرجػاع، ك خاصة إذا ما كانت هشاؾ عبلقة تربظه بالجػاني

                                                 
ؽ ع ـ نرت عمى "أنه كػ  مػؽ خظػف طفػبل حػدي  العهػد بػالؾالدة أك أخفػا  أك أبدلػه بػآخر أك عػزك  زكرا  283السادة  -(1)

ثبت أنػه إلى غير كالدته يعاق  بالحبس فاف لؼ يثبت أف الظف  كلد حيا تكؾف العقؾبة الحبس مدة ال تزيد عؽ الدشة، أما إذا 
نظةاق الحسايةة الجشائيةة لؼ يؾلد حيا فتكؾف العقؾبة الحبس مػدة ال تزيػد عػؽ الذػهريؽ" أنغػر أنػيس حدػي  الدػيد السحػبلكي، 

، دراسػة مقارنػة بػيؽ الفقػه الجشػائي اإلسػبلمي كالقػانؾف الجشػائي، دار الكتػ  القانؾنيػة، دار شػتات لمشذػر كالبرمجيػات، لألطفال
 . 117، السرج  الداب ،، ص1بد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري،، ج. ككهلػ ع128، ص2611مرر، 

 11السػررخ فػي  49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، الجريدة الرسػسية رقػؼ  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)
لقػانؾف العقؾبػات، ج. ر،  ، السعػدؿ كالسػتسؼ2614فيفػري  64السػررخ فػي  61-14السعدؿ كالستسؼ بالقانؾف رقػؼ  1966جؾاف 
 .2614فيفري  16السررخة في  67العدد
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باعتبار  مؽ أقاربه، كجيرانه خاصػة كأف جػرائؼ االختظػاؼ فػي كقتشػا الحػالي أصػبحت يزػظم  
فيهػػا األقػػار  كالجيػػراف أكثػػر مػػؽ كقؾعهػػا مػػؽ الغربػػاء، كالحغشػػا فػػي الفرػػ  التسهيػػدي أف مػػؽ 

 عؾام  كقؾع الظف  ضحية االختظاؼ هؾ اطسئشانه لمجاني كعدـ ترؾر األذية مشه.
ا السظم  ألركاف جريسة االختظاؼ بغير عشف كالعقؾبات التػي قررهػا كسشتعرض في هه

السذػػػرع لهػػػا كذاؾ مػػػؽ خػػػبلؿ فػػػرعيؽ: بحيػػػ  نتشػػػاكؿ أركػػػاف الجريسػػػة بػػػالفرع األكؿ، فػػػي حػػػيؽ 
 نخرص الفرع الثاني لمعقؾبات جريسة االختظاؼ بغير عشف أك تحاي .

 تحايل بغير عش  أوالظفل أركان جريسة اختظاف الفرع األول: 
لكيػػػاـ أي جريسػػػة كحتػػػى يعتػػػد بهػػػا قانؾنػػػا البػػػد مػػػؽ تػػػؾافر أركانهػػػا كهػػػي الػػػركؽ الذػػػرعي 

 :  تيكالسادي كالسعشؾي كهي كاآل
 حايل: لجريسة اختظاف الظفل بغير عش  أو ت الركؽ الذرع أوال: 

لكياـ الجريسة البد مؽ تؾافر الركؽ الذرعي كالهي يتسث  في الػشص القػانؾني الػهي يجػـر 
عال  جريسػة السذرع الجزائري إلى عدـ تؾافر سب  مؽ أسبا  اإلباحة لمفع ، ك  الفع ، إضافة

التػػػي نرػػػت فػػػي ق ع ج  (326)السةةةادة بسقتزػػػى نػػػص االختظػػػاؼ بغيػػػر عشػػػف أك تحايػػػ  
غيػر عشػف بك  مؽ خظف أك أبعد قاصرا لؼ يتس  الثامشة عذػرة كذلػػ  ": يما يمفحؾاها عمى 

فيعاق  بالحبس لسدة مؽ سشة إلى خسػس سػشؾات كبغرامػة أك تهديد أك تحاي  أك شرع في ذلػ 
 .ديشار 166 666إلى  26 666مؽ 

كإذا تزكجػػػت القاصػػػرة السخظؾفػػػة أك السبعػػػدة مػػػؽ خاطفهػػػا فػػػبل تتخػػػه إجػػػراءات الستابعػػػة 
الجزائية ضد األخير إال بشاء عمى شتؾ  األشخاص الهيؽ لهػؼ صػفة فػي طمػ  إبظػاؿ الػزكاج 

 .(1)"عد القزاء بإبظالهكال يجؾز الحتؼ عميه إال ب
إف جريسػػة االختظػػاؼ بغيػػر عشػػف أك تحايػػ  ال تقػػـؾ عمػػى إبعػػاد الظفػػ  عػػؽ ذكيػػه كعػػؽ 
متػػاف تؾاجػػد  فقػػط، كإنسػػا تقػػـؾ كػػهلػ فػػي حالػػة مػػا إذا رافػػ  الظفػػ  الزػػحية الجػػاني بسحػػض 

 .(2)إرادته

                                                 
الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، السعػػدؿ كالسػػتسؼ بالقػػانؾف، ج ر، العػػدد  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػػر رقػػؼ  -(1)

 .1966جؾاف  11السررخة في  49
 .268أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(2)
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ز بػػيؽ تحػػريض الظفػػ  عػػؽ هجػػر عائمتػػه كبػػيؽ مرافقػػة الظفػػ  لخاطفػػه إال أف القزػػاء مي ػػ
عػػؽ طريػػ  اإلغػػراء بهديػػة أك متافئػػة كاعتبرهػػا مػػؽ قبيػػ  االختظػػاؼ بالتحايػػ ، فرضػػاء الظفػػ  

 .(1)انررؼ لمحرؾؿ عمى الهدية ال لئلبعاد عؽ أهمه كمتاف تؾاجد 
  خاطفهػا تعػد ضػسؽ كسا اعتبر السذػرع الجزائػري اختظػاؼ القاصػرة كالػزكاج بهػا مػؽ ِقبػ

 جرائؼ االختظاؼ التي تتؼ بغير عشف أك تحاي ، ب  اعتبر زكاجها مشه سببا لعدـ الستابعة.
 تحايل بغير عش  أوالظفل اختظاف جريسة الركؽ الساد  لثانيا: 

لمجريسػػة العشاصػػر الساديػػة التػػي يحتػػاج إليهػػا البشػػاء الشسػػؾذجي يتسثػػ  الػػركؽ السػػادي فػػي 
مػػػة كيتحقػػػ  بهػػػا العػػػدكاف عمػػػى الحقػػػؾؽ كالسرػػػالح السحسيػػػة مػػػؽ السع  ؛ كػػػ  الدػػػمؾكاتكيزػػػؼ جر 

 .(2)كيردي إلى تحقي  نتيجة تكؾف بيشها كبيؽ الفع  اإلجرامي عبلقة سببية، طرؼ القانؾف 
 فعل الساد  ف  االختظاف:  -1

انتػزاع الظفػػ   فػيالسػادي فػي جريسػػة خظػف األطفػاؿ بغيػر عشػػف أك تحايػ  يتسثػ  الفعػ  
، أك إبعػػاد  عشهػػا، كهػػها مػػا يعدػػتقرأ مػػؽ ؾاجػػد بهػػا إلػػى متػػاف آخػػر أراد  الخػػاطفمػػؽ البقعػػة الست
كػ  مػؽ خظػف أك أبعػد قاصػرا لػؼ يتسػ  الثامشػة  " 11فػي فقرتهػا  ( ق ع ج326)نص السادة 
غيػػر عشػػف أك تهديػػد أك تحايػػ  أك شػػرع فػػي ذلػػػ فيعاقػػ  بػػالحبس لسػػدة مػػؽ سػػشة بعذػػرة كذلػػػ 

 ."ديشار 166 666إلى  26 666إلى خسس سشؾات كبغرامة مؽ 
كعميػػػه فجريسػػػة االختظػػػاؼ تػػػتؼ بفعػػػ  االختظػػػاؼ كاإلبعػػػاد، االختظػػػاؼ يتسثػػػ  فػػػي أخػػػه 

 الظف  الزحية مؽ األشخاص الهيؽ يتؾلؾف عشايته إلى متاف آخر كلؾ تؼ األخه برضا .
ة عؽ متاف إقامته السعتاد كعدـ تدميسه لسؽ بػه أما اإلبعاد فيقتزي إبعاد الظف  الزحي  

 .(3)الح  في السظالبة به

                                                 
 .144فخار، السرج  الداب ، صحسؾ بؽ إبراليؼ  -(1)
، السرج  الدػاب ، ص جرائؼ االختظاف، األحكام العامة والخاصة والجرائؼ السرتبظة بهاعبد الؾها  عبد هللا السعسري،  -(2)

169. 
 .269أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(3)



 احلناية املوضويية للطفل ضحّية جرمية االختطاف _______________________ الباب األول:

 

87 

إال أنػػه يذػػترط أف ال إكراهػػا أك عشفػػا،  طؾاعيػػة هاتبػػ  الظفػػ  خاطفػػإذا  تقػػ  الجريسػػةكسػػا 
 .(1)كهؾ انتزاع الظف  السخظؾؼ مؽ أيدي مؽ لهؼ سمظه عميه إيجابييقـؾ الجاني بفع  

 حايل: عش  أو ت ة ف  جريسة االختظاف بغيرالزحيّ  -2

أف يتػؾف الزػحي ة فػي جريسػة االختظػاؼ دكف عشػف أك تحايػ   السذػرع الجزائػري يذترط 
فػي اختظػاؼ لػؼ يذػترط السذػرع الجزائػري غيػر أف طفبل لؼ يبم  مؽ العسر ثساني عذػرة سػشة، 

فبسجػػرد اختفػػاء ، الفعػػ  يذػػت  جريسػػة العتبػػارالظفػػ  بغيػػر عشػػف كتحايػػ  مػػدة معيشػػة يعتػػد بهػػا 
لػػد  مرػػالح الذػػرطة كالػػدرؾ عمػػى األرقػػاـ السجانيػػة التػػي  يستػػؽ لؤلفػػراد التبميػػ  عشهػػاالظفػػ  

الػػػهي تػػػؼ  164الخػػػط األخزػػػر السؾحػػػد  يؾفركنهػػػا لكػػػ  السػػػؾاطشيؽ دكف اسػػػتثشاء إضػػػافة إلػػػى
 .(2)استحداثه بسؾج  مخظط اإلنهار الؾطشي لمتبمي  عؽ اختظاؼ األطفاؿ كاختفائهؼ
مؽ السػادة  12كسا يق  االختظاؼ كهلػ عمى الظفمة القاصرة كهؾ ما نرت عميه الفقرة 

كإذا تزكجت القاصرة السخظؾفة أك السبعدة مؽ خاطفهػا فػبل تتخػه إجػراءات  » ( ق ع ج326)
الستابعػػػة الجزائيػػػة ضػػػد األخيػػػر إال بشػػػاء عمػػػى شػػػتؾ  األشػػػخاص الػػػهيؽ لهػػػؼ صػػػفة فػػػي طمػػػ  

نجػد أف السذػرع الجزائػري تظػرؽ  «الحتؼ عميه إال بعد القزاء بإبظالهإبظاؿ الزكاج كال يجؾز 
لرؾرة أخر  تدخ  ضػسؽ االختظػاؼ بغيػر عشػف أك تحايػ  كهػي اختظػاؼ القاصػرة كزكاجهػا 
مػػػؽ خاطفهػػػا، كاعتبػػػر زكاجهػػػا مشػػػه سػػػببا لعػػػدـ اتخػػػاذ إجػػػراءات الستابعػػػة لمخػػػاطف، إال إذا تػػػؼ 

كسا اشػترطت السػادة عػدـ متابعػة الخػاطف إال بعػد إبظاؿ هها الزكاج بذتؾ  مؽ كلي الظفمة، 
 الحتؼ عميه بإبظاؿ الزكاج.
أف زكاج القاصػػرة مػػؽ خاطفهػػا يبقػػى حػػائبل أمػػاـ متابعػػة الجػػاني أك  ؛كعميػػه يستػػؽ القػػؾؿ

معاقبتػػه كيدػػتفيد كػػهلػ الذػػريػ مػػؽ نفػػس الغػػركؼ، باعتبػػار أف السذػػرع الجزائػػري أخػػه بتبييػػة 
" يعاقػػػ   ( ق ع ج44)ة التجػػػريؼ كالعقػػػا  بػػػشص السػػػادة الذػػػريػ لمفاعػػػ  األصػػػمي مػػػؽ ناحيػػػ

 الذريػ في الجشاية أك الجشحة بالعقؾبة السقررة لمجشاية أك الجشحة.

                                                 
 .285عبد المػ جشدي، السرج  الداب ، ص  -(1)
 . 43داب ، صسميسة بؽ يظؾ، السرج  ال -(2)
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كال ترثر الغركؼ الذخرية التي يشت  عشهػا تذػديد أك تخفيػ  العقؾبػة أك اإلعفػاء مشهػا 
 .(1)"إال بالشدبة لمفاع  أك الذريػ الهي تتر  به هه  الغركؼ

يستػػػؽ القػػػؾؿ؛ أنػػػه إذا كػػػاف الحتػػػؼ عمػػػى الفاعػػػ  األصػػػمي فػػػي جريسػػػة اختظػػػاؼ  كعميػػػه
مة لجريسػػػة الخظػػػف فػػػإف الحتػػػؼ يقتزػػػي إثبػػػات تػػػؾافر ، القاصػػػر يتظمػػػ  إثبػػػات األركػػػاف السذػػػت 

نة لم  .(2)سذترؾ كهلػاألركاف الستؾ 
كطالسػػا السذػػرع الجزائػػري أعفػػى مختظػػف القاصػػرة مػػؽ العقػػا  إذا تزكجهػػا خاطفهػػا، كال 

الحتػؼ عميػه إال بعػد الحتػؼ بإبظػاؿ الػزكاج، فالدػراؿ الػهي يشبغػي طرحػه فػي هػها السقػاـ مػا يتؼ 
 هؾ الحتؼ إذا كانت هي مؽ هربت معه بإرادتها كدكف تأثير مشه؟

بالرجؾع إلى قانؾف العقؾبات لؼ نعثر عمى إجابة عمى هها الؾضػ  لكػؽ بػالرجؾع لقػرارات 
هػػػػؾ اشػػػػتراط تػػػػؾافر فعػػػػ  فػػػػي جشحػػػػة الخظػػػػف ته سػػػػمك السحتسػػػػة العميػػػػا نجػػػػد أف االتجػػػػا  الػػػػهي

بالشدػػػبة لمقاصػػػرة التػػػي  ع ج ق( 326)االختظػػػاؼ كاإلبعػػػاد حتػػػى يستػػػؽ تظبيػػػ  نػػػص السػػػادة 
تعسدت الهرك  مؽ كالػديها مػؽ تمقػاء نفدػها كدكف تػدخ  الجػاني أك تػأثير مشػه كبالتػالي تشتفػي 

أف القاصػػػرة التػػػي  1995، كنفػػػس األمػػػر أثبتػػػه القزػػػاء فػػػي القػػػرار الرػػػادر لدػػػشة (3)الجريسػػػة
تعسدت الهرك  مؽ بيت أهمها كمؽ تمقاء نفدػها كدكف تػدخ  الجػاني أك بتػأثير مشػه يشفػي قيػاـ 

 .(4)جريسة االختظاؼ
   ية: الشتيجة والعالقة الد -3

 ، الفعػ هػا كبػيؽقيػاـ عبلقػة سػببية بيشتحقػ  الشتيجػة ك كسا يذترط فػي قيػاـ الػركؽ السػادي 
جريسة االختظاؼ الظف  يغير عشف أك تحاي  هي تحق  إبعاد الظفػ  عػؽ متانػه  كالشتيجة في

السعتػػاد، كلػػؼ يذػػترط السذػػرع الجزائػػري زمػػؽ محػػدد لئلبعػػاد، أمػػا الفقػػه الفرندػػي فػػاعتبر الغيػػا  
                                                 

جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)
 السعدؿ كالستسؼ. 1966

مجمػة جيػ  األبحػػاث صػميحة مميػاني، اإلطػار القػانؾني لجريسػة لسفهػـؾ جريسػة اختظػػاؼ األطفػاؿ فػي القػانؾف الجزائػري،  -(2)
 .56، ص2617، الرادر في شهر مارس 12السعسقة، العدد القانؾنية 

، غ.ج، الثانيػػة، 62، السجمػػة القزػػائية لمسحتسػػة العميػػا، العػػدد65/61/1988القػػرار الرػػادر بتػػاري   49521ممػػف رقػػؼ  -(3)
 .214، ص 1991

 .1995، 1عدد، السجمة القزائية ال63/61/1995قرار صادر عؽ السحتسة العميا، بتاري   128928قزية رقؼ  -(4)
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، كيجػػػ  أف يتػػػؾف اإلبعػػػاد دكف عشػػػف أك تحايػػػ  كإال يػػػتؼ (1)ليمػػػة كاحػػػدة كػػػافي لكيػػػاـ الجريسػػػة
كالعبلقة الدببية هي مدألة مؾضؾعية يترؾ أمػر تقػديرها . ق ع ج (293)تظبي  نص السادة 

 .(2)لمقاضي بسا يتؾفر لديه مؽ دالئ  عميها
 :  حايلختظاف الظفل بغير عش  أو تجريسة االسعشؾ  ل ؽثالثا: الرك

 صؾر : تعريف الركؽ السعشؾ  و  -1

لكيػػاـ أي جريسػػة ال بػػد مػػؽ تػػؾافر أركانهػػا الػػثبلث الذػػرعي كالسػػادي كالسعشػػؾي، فػػبل يتفػػي 
ة لكيامهػػػا تػػػؾافر الػػػركؽ السػػػادي كالكيػػػاـ بالدػػػمؾكات الساديػػػة لمجريسػػػة، كإنسػػػا يذػػػترط تػػػؾافر الشي ػػػ

اإلجراميػػة لػػد  الجػػاني فػػي ارتكػػا  الفعػػ  مػػ  العمػػؼ بعشاصػػر الجريسػػة كاتجػػا  اإلرادة لتحقيهػػا، 
تسثػػػػ  كػػػػهلػ فػػػػي اتجػػػػا  نيػػػػة الجػػػػاني إلػػػػى ارتكػػػػا  الجريسػػػػة مػػػػ  العمػػػػؼ بتػػػػؾافر أركانهػػػػا كسػػػػا ي

 .(3)القانؾنية
كيتخػػػه الػػػركؽ السعشػػػػؾي صػػػؾرة الخظػػػػأ بدػػػب  اإلهسػػػػاؿ كالرعؾنػػػة كعػػػػدـ األخػػػه بالحيظػػػػة 

 فالركؽ السعشؾي يتخه صؾرتيؽ:  ؛كالحهر كبهها
 صؾرة الخظأ العسدي كهؾ القرد الجشائي. -
 .(4)العسدي الستسث  في اإلهساؿ كعدـ االحتياطصؾرة الخظأ غير  -

كجريسػػػػة االختظػػػػاؼ مػػػػؽ الجػػػػرائؼ العسديػػػػة التػػػػي ال يترػػػػؾر فيهػػػػا أف تػػػػتؼ نتيجػػػػة الخظػػػػأ 
كاإلهسػػاؿ، كعميػػه لكيػػاـ هػػه  الجريسػػة يذػػترط القػػانؾف أف يتػػؾف مرتكػػ  الجريسػػة بالغػػا كمتستعػػا 

 .(5)كإرادة حرة بأهمية جشائية كاتجهت إرادته إلى ارتكا  هها الفع  عؽ كعي

 

                                                 
 .216أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص -(1)
، 6، ديػػػؾاف السظبؾعػػػات الجامييػػػة، الجزائػػػر، ط شةةةرح قةةةانؾن العقؾبةةةات الجزائةةةر ، القدةةةؼ الخةةةاصدمحم صػػػبحي نجػػػؼ،  -(2)

 .68، ص2665
، ص 2666، دار العمػـؾ لمشذػر كالتؾزيػ ، عشابػة، الجزائػر، د.ط، الؾجيز فة  القةانؾن الجشةائ  العةاممشرؾر رحساني،  -(3)

168. 
 .116عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص -(4)
 .199، ص2666، 61، دار السظبؾعات الجاميية، طشرح قانؾن العقؾبات، القدؼ العامدمحم زكي أبؾ عامر  -(5)
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 عشاصر القرد الجشائ :  -2

لؼ تعرؼ التذريعات القرد الجشائي كإنسا أككمت السهسة لمفقه، هػها األخيػر الػهي أعظػا  
تعػػاري  عديػػدة معغسهػػا تتفػػ  حػػؾؿ اتجػػا  إرادة الجػػاني إلػػى ارتكػػا  الفعػػ  مػػ  ضػػركرة العمػػؼ 

اني قػػاـ القرػػد الجشػػائي كإذا انتفػػى بتافػػة أركانهػػا القانؾنيػػة، كإذا تحقػػ  العمػػؼ كاإلرادة لػػد  الجػػ
 .(1)أحدهسا أك كميهسا انتفي القرد الجشائي

كعميػػػه فعشاصػػػر القرػػػد الجشػػػائي فػػػي جريسػػػة االختظػػػاؼ تتسثػػػ  إمػػػا فػػػي الكيػػػاـ بعسػػػ  أك 
االمتشػػاع عػػػؽ الكيػػاـ بعسػػػ ، كالقرػػد فػػػي جريسػػة االختظػػػاؼ هػػؾ اتجػػػا  إرادة الجػػاني الرتكػػػا  

كالشتيجة كهلػ كالستسثمة في إبعاد الظف  عؽ أهمػه كمتانػه الفع ، كهي أف يقرد فع  الخظف 
 .(2)السعتاد

، كهػػؾ أف يتػػؾف السػػتهؼ قػػد ارتكػػ  الفعػػ فػػي القرػػد الجشػػائي لجريسػػة االختظػػاؼ فيذػترط 
، فالسذػػرع يذػػترط العمػػؼ بسؾضػؾع الحػػ  السعتػػد  عميػػه ألنػػه عمػؼ بساليػػة الجريسػػة السقػػدـ عميهػا
، كعميه ففػي جريسػة االختظػاؼ يتػؾف الجػاني عمػى عمػؼ (3)شرط ضركري لكياـ القرد الجشائي

بساديػػات الجريسػػة كمػػػدركا لشتائجهػػا كالستسثمػػػة فػػي إبعػػػاد الظفػػ  عػػػؽ أهمػػه كعػػػؽ متانػػه السعتػػػاد 
 التؾاجد فيه.

كسػا يتػػؾف عمػى عمػػؼ بػأف فعمػػه مشرػرؼ إلػػى اختظػاؼ طفػػ  لػؼ يتسػػ  الثامشػة عذػػر مػػؽ 
 .(4)عسر 

لقرد الجشائي، كتتسثػ  فػي اتجػا  الجػاني عػؽ كعػي أما اإلرادة فهي العشرر الثاني في ا
لئلضػػرار بالسرػػمحة التػػي يحسيهػػا القػػانؾف، فػػبل يعقػػ  أف يحتػػؼ كيعاقػػ  الجػػاني عمػػى فعػػ  إال 

                                                 
، 2665، ديػػػؾاف السظبؾعػػػات الجامييػػػة، الجزائػػػر، يسةةةةشةةةرح قةةةانؾن العقؾبةةةات، القدةةةؼ العةةةام، الجر عبػػػد هللا سػػػميساف،  -(1)

 .249ص
  .112عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .251صعبد هللا سميساف، السرج  الداب ،  -(3)
شةةةرح قةةةانؾن العقؾبةةةات : دمحم صػػػبحي نجػػػؼ، انغةةةر كةةةذلػ.137أنػػػيس حدػػػي  الدػػػيد السحػػػبلكي، السرجػػػ  الدػػػاب ، ص  -(4)

 .67ص، السرج  الداب ، الجزائر  
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، كفػػي جريسػػة اختظػػاؼ طفػػ  بغيػػر عشػػف أك تحايػػ  تتجػػه إرادة (1)إذا أقػػدـ عميػػه بػػإرادة ككعػػي
 .(2)عؽ أهمه كقظ  صمته به مهسا كاف الباع  عمى االختظاؼ  بعادالجاني إل

 أنؾاع القرد الجشائ :  -3
 القرد الجشائي يقدؼ إلى نؾعيؽ القرد العاـ كالقرد الخاص.

القرد العاـ كهؾ الستؾافر في ك  الجرائؼ العسديػة، كالستسثػ  فػي اتجػا  إرادة الجػاني إلػى 
 ائجها.ارتكا  الجريسة م  العمؼ بتافة عشاصرها كنت

فالقرػػػد العػػػاـ فػػػي جريسػػػة اختظػػػاؼ الظفػػػ  إذف هػػػؾ ارتكػػػا  فعػػػ  االختظػػػاؼ كتحقيػػػ  
 الشتيجة السرجؾة مؽ الجريسة، م  شرط تؾافر العمؼ كاإلرادة.

الشفدػػي الرتكػػا  الفعػػ  عػػؽ  الػػداف  أك الباعػػ القرػػد الخػػاص فهػػؾ الباعػػ  أك ذلػػػ  أمػػا
معغػػؼ الحػػاالت يتػػؾف ألف ال يعتػػد بػػه ك  ،(3)إدراؾ كترػػؾر لمغايػػة التػػي يدػػعى الجػػاني لتحكيقهػػا

الباعػػػػ  غيػػػػر شػػػػري  ألف الباعػػػػ  لػػػػيس عشرػػػػرا فػػػػي بشػػػػاء القرػػػػد الجشػػػػائي إذ يتفػػػػي تػػػػؾافر 
 .(4)القرد الجشائي كاإلرادة لكياـعشرري العمؼ 
أك القرػػد الجشػػائي الخػػاص يقػػـؾ عمػػى نفػػس العشاصػػر التػػي يقػػـؾ عميهػػا القرػػد  كالباعػػ 
القرػػػػد الخػػػػاص لػػػػه هػػػػدؼ معػػػػيؽ يدػػػػعى إلػػػػى تحكيقػػػػه مػػػػؽ كراء إال أف كاإلرادة العػػػػاـ العمػػػػؼ 

كفػػي جريسػػة االختظػػاؼ القرػػد الخػػاص هػػؾ نيػػة الجػػاني فػػي إبعػػاد الزػػحية كقظػػ  (5)جريستػػه
 بغرض بتر أعزائه أك االتجار بها أك طم  الفدية مؽ أهمه. صمته بأهمه

نيػػػػة القرػػػػد الجشػػػػائي متػػػػؾافرا متػػػػى مػػػػا بي ػػػػت الجػػػػاني أف  ؛كعميػػػػه يتزػػػػح مسػػػػا تػػػػؼ طرحػػػػه
كسػػػا يدػػػتؾي األمػػر أف يتػػػؾف باعثػػػه عمػػػى ، اختظػػاؼ الظفػػػ  حتػػػى كلػػؾ بػػػدكف عشػػػف أك تحايػػ 

قتمػػه أك االعتػػداء غيػػر شػػري  كمػػؽ بػػررة الفدػػاد أك غػػرض  الظفػػ  االختظػػاؼ شػػريفا كانتذػػاؿ
 أك طم  الفدية. عميه

                                                 
 .199دمحم زكي أبؾ عامر، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .62محسؾد أحسد طه، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .119عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .122.121ساماف عبد هللا عزيز، السرج  الداب ، ص  -(4)
 .116، 115ساماف عبد هللا عزيز، السرج  نفده، ص -(5)
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كاألنثػى كسػؾ   كلؼ يفػرؽ السذػرع الجزائػري إذا مػا كػاف هػها االختظػاؼ كاقػ  عمػى الػهكر
عتػػس مػػا فعمػػه السذػػرع السرػػري الػػهي شػػدد العقؾبػػات فػػي حالػػة مػػا إذا ، مػػر بػػيؽ الجشدػػيؽاأل

ككػهلػ لكػؾف  تهػاكانت السختظفة أنثػى كمهسػا كػاف سػش ها العتبػارات عديػدة مشهػا ضػعف مقاكم
 .(1)تسث  في الدكؿ العربية كالذرقية شرؼ العائمةالفتاة 

 أو تحايل:  ف الظفل بغير عش اظتخجريسة اعقؾبة الفرع الثان : 
فػػػػػي العقؾبػػػػػات الػػػػػؾاردة عمػػػػػى  ق ع ج (326)لقػػػػػد فػػػػػرؽ السذػػػػػرع الجزائػػػػػري فػػػػػي السػػػػػادة 

كبػيؽ مػؽ اختظػف قاصػرا كتػزكج بهػا حيػ  جػاء فػي ، اختظاؼ األطفاؿ بغيػر عشػف أك تحايػ 
ك  مؽ خظف أك أبعػد قاصػرا لػؼ يتسػ  الثامشػة عذػرة كذلػػ يغيػر عشػف  " (326)نص السادة 

شرع في ذلػ فيعاق  بالحبس لسدة مؽ سشة إلى خسػس سػشؾات كبغرامػة أك تهديد أك تحاي  أك 
 ديشار 166 666إلى  26 666مؽ 

كإذا تزكجػػػت القاصػػػرة السخظؾفػػػة أك السبعػػػدة مػػػؽ خاطفهػػػا فػػػبل تتخػػػه إجػػػراءات الستابعػػػة 
األخيػػر إال بشػػاء عمػػى شػػتؾ  األشػػخاص الػػهيؽ لهػػؼ صػػفة فػػي طمػػ  إبظػػاؿ هػػها الجزائيػػة ضػػد 

 .(2)"حتؼ عميه إال بعد القزاء بإبظالهالزكاج كال يجؾز ال
اختظػػاؼ  اعتبػػر جريسػػة الجزائػػري  السذػػرع؛ أف ( ق ع ج326السةةادة )يتزػػح مػػؽ نػػص 

كعقؾبتها بدنية كمالية كهي الحبس مػؽ سػشة إلػى ، جشحالظف  يغير عشف أك تحاي  مؽ قبي  ال
ابػػ  أعفػػى كبالسق، دج166 666إلػػى  26 666أمػػا الغرامػػة الساليػػة فقػػدرت مػػؽ ، خسػػس سػػشؾات

كأنػػه ال يستػػؽ فػػي أي حػػاؿ ، مختظػػف األنثػػى الزػػحية مػػؽ العقؾبػػة كالستابعػػة إذا مػػا تػػزكج بهػػا
 .مؽ األحؾاؿ متابعة الخاطف إال إذا تؼ إبظاؿ الزكاج ِمس ْؽ له مرمحة بإبظاله

كحتػى تحقػ  يػر  الباحػ  أف العقؾبػات بعد االنتذار الؾاسػ  لجريسػة االختظػاؼ كسا أنه 
 نػهكالرفػ  مػؽ مقػدارها ألمشهػا،  الساليػة خاصػة هػاالشغػر فيإعػادة ا عمػى السذػرع الردع لسرتكبيه

                                                 
ؽ ع ـ " كػػ  مػػؽ خظػػف مػػؽ غيػػر تحايػػ  كال إكػػرا  طفػػبل لػػؼ تبمػػ  سػػشه سػػت عذػػرة سػػشة كاممػػة بشفدػػه أك  289السػػادة  -(1)

بؾاسظة غير  يعاق  بالدجؽ مؽ ثبلث إلى عذرة سشؾات، فػاف كػاف السخظػؾؼ أنثػى فتكػؾف العقؾبػة األشػغاؿ الذػاقة السرقتػة 
ة السربدة إذا اقترنت بها جريسة مؾاقعه السخظؾفػة" انغػر عبػد كم  ذلػ يحتؼ عمى فاع  جشاية خظف األنثى باألشغاؿ الذاق

 .118، السرج  الداب ، ص 1الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ج
 49الستزػػػػسؽ قػػػػانؾف العقؾبػػػػات، السعػػػػدؿ كالسػػػػتسؼ، ج.ر، العػػػػدد  1966يؾنيػػػػؾ  68السػػػػررخ فػػػػي  156-66األمػػػػر رقػػػػؼ  -(2)

 .1966جؾاف  11السررخة في 
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يعبر البتػة عػؽ جدػامة الجريسػة كال تجبػر الزػرر البل حػ  بالظفػ  ضػحية االختظػاؼ، كسػا ال 
نه حبها لؾ يعاد الشغر بالشدبة الختظاؼ األنثى فكي  زكاج الزحية مؽ خاطفها يز  حػدا أ

فػػي هػػه  الحالػػة؟ هػػ  هػػؾ زكاج بسبشػػي عمػػى الرضػػاء كأركانػػه  نتحػػدثلمستابعػػة عػػؽ أي زكاج 
 كاممة؟ 
كال يتػػػؾف صػػػحيحا إال بتػػػؾافر أركانػػػه ، ف الػػػزكاج سػػػسا  الذػػػارع الحتػػػيؼ بالسيثػػػاؽ الغمػػػي إ

كرضا الظػرفيؽ كرضػا ة، كبيؽ أنؾاع الزكاج غير السذركع هتفري  بيشالكاإلعبلف عشه حتى يتؼ 
كمػؽ ، صػر يحتػاج إلػى حتػؼ مػؽ القزػاء لقبؾلػه هػها مػؽ ناحيػةككػهلػ زكاج القا، كلي  الزكجػة
ف الجاني يقـؾ بتدجي  عقد الزكاج عمى الزػحية مػؽ أجػ  الػتسمص مػؽ كاقييا فإناحية أخر  

بالجريسػة، عػدـ متابعتػه بعػدها الجػاني يزػسؽ  حتػى عمى الؾرؽ فقط كالعقؾبة، كيتؾف الستابعة 
 .فيه إهدار لح  الزحيةهها ك ، سؽ الظفؾلةمظمقة في  نفدهابظبلقها لتجد الفتاة كيقـؾ 

هػػػه  السػػػادة كتذػػػديد العقؾبػػػة عمػػػى مرتكػػػ  نػػػص الشغػػػر فػػػي إعػػػادة  السذػػػرع لػػػهلػ عمػػػى
االختظػػاؼ ضػػد األنثػػى كسػػا فعػػ  السذػػرع السرػػري حػػيؽ شػػدد العقؾبػػة عمػػى مختظػػف األنثػػى 

متابعػػػة ، كسػػػا أنػػػه اشػػػترط أف يتػػػؾف الػػػزكاج شػػػرعيا لعػػػدـ (1)تهػػػااقترنػػػت بسؾاقعمػػػا خاصػػػة إذا 
كسػا أف اختظػاؼ األنثػى لػه ، ؤلنثػى لزػعفها مقارنػة مػ  الػهكرلكهها حساية ، (2)خاطف األنثى

ف الباعػػ  مػػؽ اختظػػاؼ أأثػػار  عميهػػا كعمػػى عائمتهػػا كعمػػى الكيػػاف االجتسػػاعي كتػػ  خاصػػة ك 
كإشباع غرائز جشدية ككهلػ لؾض  حػد لكػ  مػؽ سػؾلت ، األنثى دائسا يتؾف االعتداء الجشدي

 .(3)ارتكا  هه  الجريسةله نفده 
  جريسة اختظاف األطفال بالعش  والتهديدالسظل  الثان : 

بعػػػد االنتذػػػار الؾاسػػػ  لجريسػػػة االختظػػػاؼ فػػػي السجتسػػػ  الجزائػػػري كالتػػػي أصػػػبحت تػػػزرع 
لجػػػأ السذػػػرع الجزائػػػري إلػػػى تعػػػدي  قػػػانؾف ، الرعػػػ  فػػػي أكسػػػاط العػػػائبلت بػػػ  كالسجتسػػػ  كتػػػ 

                                                 
عبػػد الفتػػاح عبػػد الػػدايؼ عمػػي  انغةةر كةةذلػ:، 2611لدػػشة  11مػػؽ ؽ ع ـ، السعػػدؿ بسؾجػػ  السرسػػـؾ 289 سةةادةالانغػػر  -(1)

 .141: أنيس حدي  الديد السحبلكي، السرج  الداب ، ص أنغر كذلػ.118، السرج  الداب ، ص 1العؾاري، ج
الػػدف  أف الػػزكاج غيػػر شػػرعي يػػتؼ  إذا تبػػيؽ مػػؽ ق ع م 291لسةةادة يذػػترط السذػػرع السرػػري أف يتػػؾف الػػزكاج شػػرعي ا -(2)

 .291: عبد السمػ جشدي، السرج  الداب ، ص انغرالحتؼ به كمعاقبة الخاطف 
 .49ساماف عبد هللا عزيز، السرج  الداب ، ص  -(3)
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2614 سشةالعقؾبات 
فعدؿ الفقػرة الثانيػة مػؽ ، ه لؾض  حد لهه  الجريسة الذشعاءمحاكلة مش (1)

 293)السةةادة بالشدػػبة لؤلحتػػاـ العامػػة لبلختظػػاؼ كجػػاء بػػشص  ق ع ج (مكةةرر293) السةةادة
 »متعمقػػػة بحسايػػػة األطفػػػاؿ مػػػؽ االختظػػػاؼ كهػػػها مػػػا نػػػص عميػػػه السذػػػرع الجزائػػػري  (1مكةةةرر

( 18يعاقػػ  بالدػػجؽ السربػػد كػػ  مػػؽ يخظػػف أك يحػػاكؿ خظػػف قاصػػر لػػؼ يتسػػ  ثسػػاني عذػػرة)
 «.  سشة عؽ طري  العشف أك التهديد أك االستدراج أك غيرها مؽ الؾسائ 

سشتشاكؿ في هػها السظمػ  أركػاف جريسػة اختظػاؼ األطفػاؿ بػالعشف كالتهديػد، كذلػػ مػؽ ك 
األكؿ، لشتشػػاكؿ فػػي الفػػرع الثػػاني لمعقؾبػػة خػػبلؿ فػػرعيؽ: حيػػ  نتظػػرؽ ألركػػاف الجريسػػة بػػالفرع 

 السقرة لهه  الجريسة. 
 لتهديدالفرع األول: أركان جريسة اختظاف الظفل بالعش  وا

تقـؾ جريسػة اختظػاؼ الظفػ  عمػى نفػس األركػاف لكيػاـ جريسػة االختظػاؼ دكف عشػف إال 
 أف األمر يختمف في الركؽ الذرعي كالسادي كهؾ ما سيتؼ تؾضيحه كاآلتي: 

 : هديداختظاف الظفل بالعش  والت الذرع  لجريسة ؽوال: الركأ
يتسثػػ  الػػركؽ الذػػرعي لجريسػػة اختظػػاؼ الظفػػ  بػػالعشف كالتهديػػد فػػي الػػشص الػػهي يجػػـر 

يعاق  بالدجؽ السربد كػ  مػؽ يخظػف أك يحػاكؿ  " (1مكرر293)السادة نص هها الفع  كهؾ 
أك التهديػد أك االسػتدراج أك  عػؽ طريػ  العشػف، ( سشة18خظف قاصر لؼ يتس  ثساني عذرة)

 .غيرها مؽ الؾسائ 
مػػؽ  263كتظبػػ  عمػػى الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػؽ السػػادة 

هػػها القػػانؾف، إذا تعػػرض القاصػػر السخظػػؾؼ إلػػى تعػػهي  أك عشػػف جشدػػي أك إذا كػػاف الػػداف  
 إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه كفاة الزحية.

                                                 
السررخػػة فػػي  49الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، الجريػػدة الرسػػسية رقػػؼ  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػػر رقػػؼ  -(1)

، السعػػدؿ كالسػػتسؼ لقػػانؾف العقؾبػػات، 2614فيفػػري  64السػػررخ فػػي  61-14السعػػدؿ كالسػػتسؼ بالقػػانؾف رقػػؼ  1966جػػؾاف  11
 .2614فيفري  16، السررخة في 67ج.ر، العدد 
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تفيد الجػػاني مػػؽ عػػركؼ التخفيػػ  السشرػػؾص عميهػػا فػػي هػػها القػػانؾف مػػ  مراعػػاة ال يدػػ
 .(1)"أدنا  294أحتاـ السادة 

أف السذػرع اعتبػر جريسػة اختظػاؼ  ؛ق ع ج( مػؽ 1مكةرر293)يبلح  مؽ نص السػادة 
الظفػػ  عػػؽ طريػػ  العشػػف كالتهديػػد مػػؽ قبيػػ  الجشايػػات، كهػػها نتيجػػة لمجػػرائؼ السرػػاحبة لهػػه  
الجريسػػة أك البلحقػػة لبلختظػػاؼ كالقتػػ  كاالعتػػداء الجشدػػي كغيرهػػا، كسػػا جعػػ  عقؾباتهػػا أشػػد 

الجريسػة التػي  مقارنة م  جريسة اختظاؼ طفػ  دكف عشػف، خاصػة بعػد االنتذػار الؾاسػ  لهػه 
   استهدؼ بالدرجة األكلى األطفاؿ كهددت أمشهؼ كاستقرار عائبلتهؼ كمجتسعهؼ.

 لتهديدوابالعش  الظفل ختظاف جريسة ال الركؽ الساد ثانيا: 
كالسغػػػػاهر الخارجيػػػػة إذ ال يستػػػػؽ  الػػػػركؽ السػػػػادي لهػػػػه  الجريسػػػػة عمػػػػى الدػػػػمؾكات يقػػػػـؾ

االعتػػداد بالشؾايػػا كاألفكػػار مػػا لػػؼ تتػػرجؼ إلػػى أفعػػاؿ يقػػـؾ بهػػا الجػػاني، كجريسػػة اختظػػاؼ الظفػػ  
 .عمى فع  االختظاؼ كإبعاد الظف  إلى متاف يريد  الجانيتقـؾ 

كال يقػػػـؾ الػػػركؽ السػػػادي لهػػػه  الجريسػػػة إال إذا كانػػػت كاقعػػػة عمػػػى طفػػػ  لػػػؼ يتجػػػاكز عسػػػر  
ق ( 1مكةرر 293ثسانية عذر سشة، كيبلح  أف صػؾرة االختظػاؼ السػهكؾرة فػي نػص السػادة )

الزػحية كيدػتؾي األمػر إف  مػؽ حيػ  سػؽ   ( ق ع ج326)تتف  مػ  الرػؾرة فػي السػادة  ع ج
كاف الظف  ضػحية االختظػاؼ ذكػرا أك أنثػى، كتتفػ  الجريستػاف فػي الفعػ  السػادي الستسثػ  فػي 

 .(2)الستؾاجد فيه أك عؽ األشخاص الهيؽ يتؾلؾف حراسته األخه كاإلبعاد عؽ الستاف
فػػػػي جريسػػػػة خظػػػػف طفػػػػ  بػػػػالعشف ( مةةةةؽ ق ع ج 1مكةةةةرر293)كسػػػػا اشػػػػترطت السػػػػادة 

عشرػػرا إضػػافيا كهػػؾ أف يػػتؼ فعػػ  االختظػػاؼ إمػػا بػػالعشف أك التهديػػد أك االسػػتدراج أك كالتهديػػد 
 كاالستدراج؟العشف كالتهديد ب السقرؾدبأي كسيمة أخر  فسا 

                                                 
، السعػدؿ كالسػتسؼ لقػانؾف العقؾبػات، 2614فيفػري  64السررخ فػي  61-14بالقانؾف رقؼ:  1مترر 293ة السادة تؼ إضاف -(1)

 .2614فيفري  16السررخة في  67ج.ر، العدد
 .215أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص -(2)
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غيػػر مذػػركعا كغيػػر مظػػاب  لمقػػانؾف  اسػػتخداـ القدػػؾة كالقػػؾة اسػػتخداما   : هػػؾشةة الع -1
يسارسػػه الجػػاني الػػهي كػػرا  ذلػػػ اإل، كعميػػه فػػالعشف هػػؾ (1)بهػػدؼ التػػأثير عمػػى الذػػخص كقهػػر 

 .غير قادر عمى السقاكمة بحعمى الظف  الزحية بغية إخزاعه إلرادته فير

أك ضػرر قػد يمحػ  ، بإنػهار  بخظػرلجؾء الجاني إلػى تخؾيػ  الزػحية  هؾالتهديد:  -2
، كالعشػف (2)أك ماله إذا لػؼ يشرػاع إلرادتػه فيرتكػ  الخػاطف جريستػه بتػ  سػهؾلة، به أك بأهمه

 الحػػرؽ قػػد يتػػؾف كػػهلػ لجػػه  بقػػؾة أك الكدػػرالحػػرؽ ك اكسػػا يتػػؾف جدػػدي يتسثػػ  فػػي الزػػر  ك 
نسػػؾ  الشفدػػي كالعػػاطفي كإحداسػػه بهاتػػه كيعتبػػر أخظػػر أنػػؾاع العشػػف ألنػػه  ، كيػػرثر عمػػىنفدػػي

باإلضػػافة إلػػػى العشػػػف الجشدػػي الػػػهي يخمػػف أثػػػارا جدػػػدية كنفدػػية عمػػػى حػػػد ، صػػع  التحديػػػد
 .(3)رنه غالبا ما يهدد مؽ قب  السعتديؽ إلخفاء الدأسؾاء خاصة ك 

كالترغيػ  كلػيس  هؾ عبارة عؽ خداع الظفػ  الزػحية عػؽ طريػ  الحيمػة: االستدراج -3
مػػؾر األتقػدير  سػهاجته فػي كالؾاقػ  يركػد أف الظفػػ  نتيجػة لتكؾيشػه كضػعف إدراكػػه ك ، (4)بػاإلكرا  

حمؾ  أك نزهة أك غيرها، كسا صرح السذػرع الجزائػري أف المع  أك اليده  استدراجه كغؾايته ب
"أك  مةةؽ ق ع ج (1مكةةرر293)السةةادة مػػؽ  1الفقةةرة االختظػػاؼ قػػد يػػتؼ بػػأي كسػػيمة أخػػر  فػػي

كهػػؾ بهػػه  الظريقػػة يؾسػػ  مػػػؽ ، غيرهػػا مػػؽ الؾسػػائ " كلقػػد أصػػا  السذػػرع الجزائػػري فػػي ذلػػػ
يعتبػػػػػر اختظػػػػػاؼ كيػػػػػدخ  ضػػػػػسؽ جريسػػػػػة  ىنظػػػػاؽ حسايػػػػػة الظفػػػػػ  ضػػػػػحية االختظػػػػػاؼ، بسعشػػػػ

ختظاؼ حتى لؾ اعتسد الجاني فػي جريستػه عمػى الهديػة أك الؾعػد أك بػأي كسػيمة مػؽ شػأنها الا
 جاني لتحكيقها.تحقي  الشتيجة التي يدعى ال

أف السذػرع الجزائػري شػدد العقؾبػات ككسػ  مػؽ نظػاؽ الحسايػة إذا  ؛يتزح مسا تؼ طرحه
ما صاح  اختظاؼ الظف  استعساؿ العشف كالتهديد أك التعهي  أك غيرهػا مػؽ الؾسػائ ، كهػها 

                                                 
، إدارة ألعلةةى لذةةلون األسةةرةاإلسةةااة والعشةة  ضةةد األطفةةال، السجلةةس انػػؾرة ناصػػر السريخػػي، سػػارة إبػػراليؼ السريخػػي،  -(1)

 .23، ص 2613، 1الدراسات كالبحؾث، دكلة قظر، ط، 
 تشفيةذ وتجسيةد السختظة  الظفةل قتةل جريسةة فغاعةة االختظةاف وعقؾبةة اإلعةدام، إشةكالية جريسةدمحم الرالح ركاف، " -(2)

، جػػانفي 16، مجمػػة دفػػاتر الدياسػػة كالقػػانؾف، العػػدداإلندةةان" لحقةةؾق  الةةدول  والقةةانؾن  العقؾبةةات قةةانؾن  اإلعةةدام فةة  عقؾبةةة
 .261، ص2617

، أطركحة دكتؾرا  في القػانؾف العػاـ، جامعػة أبػي تجريؼ التعد  على حقؾق الظفل ف  القانؾن الدول ميدـؾ بؾصؾار،  -(3)
 .87-84، ص، ص 2617، 2616بتر بمقايد، تمسداف، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، 

 .62هديات حساس، السرج  الداب ، ص  -(4)
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( بسؾجػػػ  1مكةةةررر 293السةةةادة )األمػػػر لػػػؼ يتظػػػرؽ لػػػه السذػػػرع الجزائػػػري إال عشػػػد اسػػػتحداث 
2114تعػػػدي  

لقػػػانؾف العقؾبػػػات، ككانػػػت قبػػػ  ذلػػػػ يخزػػػ  االختظػػػاؼ بػػػالعشف كالتعػػػهي   (1)
 مترر سؾاء كاف الزحية طفبل أك بالغا.  293ألحتاـ السادة 
 بالعش  والتهديد الظفل ف اظتاخ لجريسةلركؽ السعشؾ  اثالثا: 

ؾافر ال يتفػي لكيػػاـ الجريسػػة أف يػػأت الجػػاني بسادياتهػػا كتحقيػ  نتيجتهػػا، كإنسػػا البػػد مػػؽ تػػ
تهػػػا الجػػػاني لمكيػػػاـ بجريسػػة كالستسثمػػػة فػػػي القرػػػد الجشػػػائي، كهػػػؾ اتجػػػا  الشيػػة اإلجراميػػػة التػػػي بي  

إرادتػػه لفعػػ  اختظػػاؼ الظفػػ ، كاسػػتعساله لمعشػػف كالتهديػػد مػػؽ أجػػ  إبعػػاد  عػػؽ متػػاف تؾاجػػد ، 
 كعمسه السدب  بأف هها الفع  قد جرمه القانؾف، كمعاق  عميه قانؾنا. 

 لتهديدبالعش  واالظفل جريسة اختظاف  ةالفرع الثان : عقؾب
كسا حدد السذرع الجزائري لجرائؼ االختظاؼ بغير عشف عقؾبػات حػدد بالسقابػ  عقؾبػات 

 كتسثمت فيسا يمي: كالتهديد أشد لبلختظاؼ باستعساؿ العشف 
بالدػجؽ السربػد كػ  مػؽ يخظػف أك يحػاكؿ خظػف قاصػر  يعاقػ " (1مكرر 293)السادة 

( سػػػشة عػػػؽ طريػػػ  العشػػػف أك التهديػػػد أك االسػػػتدراج أك غيرهػػػا مػػػؽ 18لػػػؼ يتسػػػ  ثسػػػاني عذػػػرة)
 الؾسائ .

مػػؽ  263الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػؽ السػػادة  كتظبػػ  عمػػى
جشدػػي أك إذا كػػاف الػػداف   هػػها القػػانؾف، إذا تعػػرض القاصػػر السخظػػؾؼ إلػػى تعػػهي  أك عشػػف

 إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه كفاة الزحية.
يدػػتفيد الجػػاني مػػؽ عػػركؼ التخفيػػ  السشرػػؾص عميهػػا فػػي هػػها القػػانؾف مػػ  مراعػػاة كال 

 ."أدنا  294أحتاـ السادة 
2114الهي أستحدثه السذرع الجزائري عمى قانؾف العقؾبات لدػشة  تعدي البعد 

 لمسػادة (2)
مػػػػؽ ر غي ػػػ، لعقػػػػا  مرتكػػػ  اختظػػػػاؼ األطفػػػاؿ بػػػػالعشف كالتهديػػػد كاالسػػػػتدراج( 1مكةةةرر 293)

                                                 
، السعػدؿ كالسػتسؼ لقػانؾف العقؾبػات، 2614فيفػري  64السػررخ فػي  61-14السزػافة بالقػانؾف رقػؼ:  1مترر 293السادة  -(1)

 .2614فيفري  16السررخة في  67ج.ر، العدد 
السررخػػة فػػي  49يػػدة الرسػػسية رقػػؼ الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، الجر  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػػر رقػػؼ  -(2)

، السعػػدؿ كالسػػتسؼ لقػػانؾف العقؾبػػات، 2614فيفػػري  64السػػررخ فػػي  61-14السعػػدؿ كالسػػتسؼ بالقػػانؾف رقػػؼ  1966جػػؾاف  11
 .2614فيفري  16، السررخة في 67ج.ر، العدد 
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كسػػا تفاكتػػت العقؾبػػات حدػػ  جدػػامة الجريسػػة كاألثػػر ، كصػػف الجريسػػة مػػؽ جشحػػة إلػػى جشايػػة
حيػ  قػدر عقؾبػة اإلعػداـ لكػ  مػؽ اختظػف طفػبل باسػتعساؿ العشػف ، الهي تخمفه هه  الجريسة
كمقػػػدار الفػػػزع الػػػهي ، بعػػػيؽ االعتبػػػار الزػػػعف الػػػهي يعتػػػري الظفػػػ  آخػػػهاكالتهديػػد كاالسػػػتدراج 

 .يتعرض له مؽ جراء هه  الجريسة الذشعاء
فػػي حالػػة مػػا إذا أفزػػى االختظػػاؼ إلػػى  ع ج ( ؽ263)السػػادة كسػػا أحػػاؿ السذػػرع إلػػى 

أك إذا كػاف الغػػرض مػػؽ اختظافػػه هػػؾ طمػػ  ، كفػاة الظفػػ  الزػػحية أك تعهيبػػه أك تعشيفػػه جشدػػيا
 .مقاب  اإلفراج فدية مالية

عمػى القتػ  باإلعػداـ إذا   يعاقػ"عمػى نجدها تػشص  ق ع ج ( مؽ263)لمسادة كبالرجؾع 
سػب  أك صػاح  أك تمػػي جشايػة أخػػر ، كسػا يعاقػػ  عمػى القتػػ  باإلعػداـ إذا كػػاف الغػرض مشػػه 
إمػػا إعػػداد أك تدػػهي  أك تشفيػػه جشحػػة أك تدػػهي  فػػرار مرتكبػػي هػػه  الجشحػػة أك الذػػركاء فيهػػا أك 

 ربد.القات  في غير ذلػ مؽ الحاالت بالدجؽ الس  عقؾبتها. كيعاقضساف تخمرهؼ مؽ 
كفػي جسيػػ  الحػػاالت السشرػػؾص عميهػػا فػػي هػه  الفقػػرة يجػػ  القزػػاء بسرػػادرة األسػػمحة 

 ."كاألشياء كاآلالت التي استعسمت في ارتكا  الجشاية م  حف  حقؾؽ الغير حدؽ الشية
عقؾبػػػػػة اإلعػػػػػداـ إذا مػػػػػا  قػػػػػررت( ق ع ج 263)نػػػػػص السػػػػػادة  كتجػػػػػدر اإلشػػػػػارة إلػػػػػى أف

يػػتؼ أف  دكف كيػػتؼ الشظػػ  بهػػه  العقؾبػػة ، ف جشدػػيصػػاح  االختظػػاؼ تعػػهي  أك قتػػ  أك عشػػ
 .1993حتؼ بها مشه تجسيد العس  باإلعداـ في سشة ال

كلقػػد أصػػا  السذػػرع لجزائػػري فػػي إنرػػاؼ الظفػػ  الزػػحي ة بػػإقرار  هػػه  العقؾبػػات التػػي 
دكف  –عقؾبػة اإلعػداـ –تتشاس  م  جدامة الفعػ  اإلجرامػي كلكػؽ هػ  هػي كافيػة لمشظػ  بهػا 

كهػػ   النتذػػارها؟ هػػ  فػػي اإلمتػػاف أف تحقػػ  الػػردع كتحفػػ  األركاح كتزػػح حػػدا  الحتػػؼ بهػػا؟ ك 
يحقػػػ   كإف كػػػاف ؟الحتػػػؼ بالدػػػجؽ السربػػػد يزػػػ  حػػػدا لهػػػه  الجريسػػػة مثمػػػه مثػػػ  حتػػػؼ باإلعػػػداـ

 زهقت أركاحها؟العدالة فسا هؾ ذن  هه  البراءة التي أع 
لػهيؽ أزهقػت أركاح لقد عهػر فريقػاف هشػاؾ مػؽ يريػد تظبيػ  عقؾبػة اإلعػداـ عمػى الجشػاة ا

األطفاؿ ضحايا االختظاؼ كنكمؾا بجثثهؼ إضافة إلى التعهي  كالتجؾي  كاالعتػداءات الجشدػية 
   عػػز التػػي تعرضػػؾا لهػػا، كهشػػاؾ مػػؽ يعػػارض تظبيػػ  اإلعػػداـ كلكػػ  فريػػ  أدلتػػه كحججػػه التػػي يع 

 .أك معارضته كسيتؼ تؾضيح أدلة كبل الفريقيؽ  تأييدلها 
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 قؾبة اإلعدامالسشادون بنلغاا عأوال: 
تعتبر عقؾبة اإلعداـ مؽ العقؾبات األصمية فػي الجشايػات فػي التذػري  الجزائػري كنرػت 

 العقؾبات األصمية في مادة الجشايات هي: " ع ج ( ق1/ 15)السادة ها ميع
 اإلعداـ،  -1
 الدجؽ السربد،  -2
، مػا عػدا فػي ه( سػش26كعذػريؽ) ت( سػشؾا5الدجؽ السرقت لسدة تتػراكح بػيؽ خسػس) -3

 .(1)"الحاالت التي يقرر فيها القانؾف حدكدا أخر  قرؾ  
كبذػػت   العتبػػارات سياسػػية 1993مشػػه فػػي الجزائػػر جسػػد العسػػ  بهػػا ف عقؾبػػة اإلعػػداـ إ

 تؼ تجسيد العس  بها العتبارات عديدة مشها: ، ك (2)طؾعي مؽ طرؼ الدكلة
 (13)السةادة أف عقؾبة اإلعداـ عقؾبػة قاسػية تتعػارض مػ  الحػ  فػي الحيػاة حدػ   -1

 .مؽ اإلعبلف العالسي لحقؾؽ اإلنداف

أف إلغاؤهػػػا هػػػؾ حسايػػػة لسرػػػمحة الجػػػاني كضػػػساف حقػػػه فػػػي الحيػػػاة قػػػرر اإلعػػػبلف  -2
 149/62رقػؼ كػ  مػؽ التؾصػية  إصػدار 2668ك 2667ديدػسبر  في العالسي لحقؾؽ اإلنداف

عػػػػاـ السركػػػػدة لمتؾصػػػػية األكلػػػػى ل 436/63كالتؾصػػػػية رقػػػػؼ ، 2667ديدػػػػسبر  18السػػػػررخ فػػػػي 
لفػػػرض حغػػػر عقؾبػػػة اإلعػػػداـ كمبػػػرراتهؼ فػػػي ذلػػػػ هػػػؾ أف هػػػاتيؽ التؾصػػػيتيؽ تػػػدعؾ ، 2668

 .عقؾبة اإلعداـ عقؾبة تسس بقدسية الح  في الحياة

بهػػػػها الحػػػػ  حتػػػى كلػػػػؾ كانػػػػت  ال إندػػػانية كال يحػػػػ  ألي أحػػػػد السدػػػاسعقؾبػػػػة أنهػػػا  -3
 .الدكلة

 ال لخظػػأ فػػػي تؾقيعهػػػاكاحتساليػػػة ا، إلغائهػػا كػػػهلػ أنهػػا ال تحقػػػ  الػػردعفػػػي كاعتسػػدكا  -4
الدػابقتيؽ صػدر  لتؾصػيتيؽ، كتػدعيسا (3)لترحيحه أك مراجعته عتػس العقؾبػات األخػر   سبي 

                                                 
 49تسؼ، ج.ر، العػػػػدد الستزػػػػسؽ قػػػػانؾف العقؾبػػػػات، السعػػػػدؿ كالسػػػػ 1966يؾنيػػػػؾ  68السػػػػررخ فػػػػي  156-66األمػػػػر رقػػػػؼ  -(1)

 .1966جؾاف  11السررخة في 
 .259دمحم الرالح ركاف، السرج  الداب ، ص -(2)
، مجمػة الدراسػات تعارض عقؾبة اإلعدام م  الحق ف  الحياة ف  القةانؾن الةدول  لحقةؾق اإلندةان"عزيزة بؽ جسي ، " -(3)

 .26، ص2616، جؾاف 65الحقؾقية، جامعة سعيدة، العدد
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متعمػػ  بؾقػػف  2615فيفػػري  64السػػررخ فػػي  168/69مػػرخرا عػػؽ الجسييػػة العامػػة قػػرار رقػػؼ 
ف كانػػت ال تمػػـز الحتؾمػػات بهػػا إال أنهػػا تعتبػػر األسػػاس الػػهي تعتسػػد إك ، العسػػ  بعقؾبػػة اإلعػػداـ

 عميه مؽ يشادي بإلغاء عقؾبة اإلعداـ كتدتثشى هه  العقؾبة مؽ القانؾف الدكلي. 
عمػػى جريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ  عػػدـ تظبيػػ  عقؾبػػة اإلعػػداـأمػػا بػػالرجؾع لمجزائػػر فدػػب  

السػػررخ فػػي  149/62عمػػى التؾصػػية رقػػؼ الجزائػػر التػػي انتهػػت بالقتػػ  كالتعػػهي ؛ إلػػى ترػػؾيت 
كالتػػػي  2668السركػػػدة لمتؾصػػػية األكلػػػى لعػػػاـ  436/63كالتؾصػػػية رقػػػؼ ، 2667ديدػػػسبر  18

مػيؽ العػاـ ككها تقػديؼ التقػارير الدكريػة بذػأف هػها االلتػزاـ لؤل، تظال  بعدـ تشفيه عقؾبة اإلعداـ
هػػا الجزائػػر التػػي صػػؾتت دكلػػة مػػؽ بيش 164لؤلمػػؼ الستحػػدة هػػه  التؾصػػية التػػي صػػؾتت عميهػػا 

 .عميها دكف أي تحفغات
حػػػػػيؽ تػػػػػؼ عػػػػػرض قتمػػػػػة الظفمػػػػػيؽ  الؾاقييػػػػػةكاتزػػػػػح مؾقػػػػػف الجزائػػػػػر جميػػػػػا مػػػػػؽ الشاحيػػػػػة 

كرفػػض البرلسػاف دراسػػة مقتػػرح عزػػؾ ، عمػػى القزػػاءكإبػراليؼ السختظفػيؽ فػػي قدػػشظيشة هػػاركف 
عيػػػ  عقؾبػػػة مسثػػػ  حػػػز  العدالػػػة كالتشسيػػػة بذػػػأف طمبػػػه بإعػػػادة تف "ؼالظػػػاهر خػػػبل "البرلسػػػاف

 .(1)اإلعداـ كرف  التعمي  عشها نتيجة الجريسة البذعة التي تعرض لها الظفبلف
 إلعدامثانيا: السظال ؾن بتؾ ي  عقؾبة ا

عقؾبػػػة إلػػػى جانػػػ  السظػػػالبؾف بإلغػػػاء عقؾبػػػة اإلعػػػداـ عهػػػر فريػػػ  آخػػػر يظالػػػ  بتؾقيػػػ  
 :  أهسها يؽبرر مدتشديؽ عمى جسمة مؽ السبررات ماإلعداـ 
فػػػي الجػػػرائؼ الخظيػػػرة التػػػي ال تحقػػػ  فيهػػػا العقؾبػػػات الدػػػالبة لمحريػػػة الػػػردع  حرػػػرها -1

 .الهي يحققه اإلعداـ
الزػحايا  الـآتدػتيؽ  اإلبقاء عمى عقؾبة اإلعػداـ يحقػ  عدالػة لمزػحايا كمػؽ شػأنه -2
إضػافة ، (2)التي تجرعؾها بدب  الفقد كسا أنها مؽ شأنها كض  حػد لبلنتقػاـ الذخرػي كذكيهؼ
 ر العقؾبة الشاجعة لستافحة الجرائؼ الخظيرة.تعتب إلى أنها

                                                 
 .259الرالح ركاف، السرج  الداب ، صدمحم  -(1)
، 2665، 1، دار الكتػا  الجديػد الستحػدة، بيػركت، لبشػػاف، طعقؾبةة اإلعةدام بةيؽ اإلبقةاا واإللغةااساسػي سػالؼ الحػاج،  -(2)

 .164، 162ص، ص 
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إال  تؾصػػيتيؽ الدػػابقتيؽعمػػى ال تهامرػػادقعمػػى الػػرغؼ مػػؽ أف الجزائػػر  ؛مسػػا تقػػدـ يتزػػح
تظبقػػه لػػهلػ عميهػػا إعػػادة تفعيمهػػا مػػؽ جديػػد ، كإف كانػػت ال أنهػػا الزالػػت تشظػػ  بحتػػؼ اإلعػػداـ

ف الشظػػ  بػػه لػػؼ يحقػػ  الػػردع كالؾاقػػ  الجزائػػري يركػػد ذلػػػ فسازالػػت جػػرائؼ االختظػػاؼ أخاصػػة ك 
تظػػاؿ البػػراءة إلػػى يؾمشػػا هػػها، كسػػا أنػػه لػػؾ فرضػػشا عقؾبػػة اإلعػػداـ تسػػس بػػالح  فػػي الحيػػاة كسػػا 

االختظػاؼ فػي جريسػة األطفػاؿ ضػحايا  فػأيؽ حػ دعا لهلػ اإلعبلف العػالسي لحقػؾؽ اإلندػاف 
 الحياة؟

األطفػػاؿ ضػػحايا جريسػػة االختظػػاؼ هػػؾ مدػػاس كػػهلػ بحقهػػؼ فػػي الحيػػاة  إف إزهػػاؽ ركح
تظبيػػػ  اإلعػػػداـ فػػػي هػػػه  الجريسػػػة التػػػي اسػػػتفحمت فػػػي السجتسػػػ  الجزائػػػري هػػػؾ مشػػػاط  كيعتبػػػر

 هػػػؾ مرػػػادقة عمػػػى السبػػػدأ القاضػػػي بتعميػػػ  تؾصػػػيةالعػػػدؿ، كسػػػا أف مرػػػادقة الجزائػػػر عمػػػى ال
بلت التػػػي طػػػرأت عمػػػى قػػػانؾف العقؾبػػػات مػػػازاؿ كالػػػدلي  رغػػػؼ التعػػػدي، ال إلغائهػػػا عقؾبػػة اإلعػػػداـ

مجسػدة العتبػارات سياسػية  هها إف دؿ إنسا يدؿ عمى أنهػاك اإلعداـ، السذرع يشص عمى عقؾبة 
 .  (1)تؾصيتيؽ كليس إلغائهابدب  السرادقة عمى ال

كتسػػادي ، ف العفػػؾ الرئاسػػي عػػؽ الجريسػػة يعتبػػر سػػببا مػػؽ أسػػبا  اسػػتفحاؿ الجريسػػةكسػػا أ
كبالتػالي ، جرامهؼ كهها لكؾف الجاني عمى عمؼ مدبقا أف العقؾبة ال تظبػ  عميػهالسجرميؽ في إ

الػهي تتركػه عقؾبػة  األثػرنفػس كسا أف عقؾبة الدػجؽ السربػد لػؽ يتػؾف لهػا ، غيا  الردع العاـ
اإلعػػداـ كالدػػب  يرجػػ  إلػػى أف الجػػاني دائسػػا عمػػى أمػػ  حرػػؾؿ عمػػى العفػػؾ الرئاسػػي كبالتػػالي 

األطفػاؿ  االسجػرميؽ الػهيؽ قتمػؾ  د لؽ تظب  عميه، لػهلػ يجػ  اسػتثشاءحتى عقؾبة الدجؽ السرب
ف العفػػػؾ لمقتػػػ  العػػػادي قػػػد ال يتعػػػد  كتػػػؼ التشكيػػػ  بجثػػػثهؼ مػػػؽ العفػػػؾ الرئاسػػػي أليؽ، ختظفػػػسال

مرػػػمحة الظػػػرؼ الزػػػحية كأكليػػػاؤ  بيشسػػػا قتػػػ  األطفػػػاؿ فهػػػؾ تعػػػد  السرػػػمحة الفرديػػػة ليرػػػ  
 .(2)لمسجتس  كيهدد كيانه كاستقرار 

السظػػػالبؾف إلغػػػاء عقؾبػػػة مػػػؽ الحجػػػ  التػػػي تسدػػػػ بهػػػا رغؼ عمػػػى الػػػ ؛مسػػػا يتقػػػدـ يتزػػػح
اإلعداـ إال أنها اآلف أصبحت مظمبا شعبيا لتؾقي  هه  العقؾبة مػؽ أجػ  كضػ  حػد الختظػاؼ 

                                                 
 .267، 266دمحم الرالح ركاف، السرج  الداب ، ص  -(1)
، سمدػػمة بحةؾث ودراسةةات حةةؾل عةةاهرة اختظةاف األطفةةال بةةالجزائر اختظةةاف األطفةةال واالعتةةداا الجشدةة ،هذػاـ ذبػيح،  -(2)

 .117، ص2617، جؾيمية 12الكت  األكاديسية لكمية العمـؾ اإلندانية كاالجتساعية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، الكتا  
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األطفػػاؿ الػػهي مػػس كػػ  كاليػػات الػػؾطؽ تقريبػػا، فتجسيػػد العسػػ  بهػػا لػػؼ يزػػ  حػػدا لئلجػػراـ بػػ  
 .ات األخيرةاستفح  بذت  ممفت في الدشؾ 

كيبلحػػ  أف السذػػرع الجزائػػري بقػػي يتخػػبط بػػيؽ مظرقػػة السظالػػ  الذػػعبية بتؾقيػػ  عقؾبػػة 
كبػيؽ ِسػْشداف السرػادقة عمػى االتفاقيػة كتجسيػد ، اإلعداـ عمى قتمة األطفاؿ ضػحايا االختظػاؼ

عميه إعادة الشغػر فػي قػرار تجسيػد العسػ   كالسظال  الذعبية بإعادة تفعيمه، لها الحتؼ باإلعداـ
مػؽ جهػة، كمػؽ جهػة  العدالػة جدػدذػفي غميػ  أهػ  الزػحية كتبعقؾبة اإلعػداـ كتفعميهػا حتػى تع 

اآلليػػػػات الستػػػػؾفرة عمػػػػى أخػػػػر  تحقػػػػ  كػػػػ  مػػػػؽ الػػػػردع الخػػػػاص كالعػػػػاـ، خاصػػػػة أمػػػػا ضػػػػعف 
َوَلُكةْؼ ِفة  اْلِقَرةاِص َحَيةاٌة ﴿: مؾاجهتها، كسا أف تظبي  اإلعداـ فيػه حيػاة كسػا قػاؿ عشػه تعػالى

 ، (1)﴾َيْا ُأوِلْ  اأَلْلَباِب َلَعل ُكْؼ َتت ُقؾنَ 
  

                                                 
القاتػػ  إذا عمػػؼ أنػػه  ، جػػاء فػػي تفدػػيرها أف القرػػاص هػػؾ القتػػ  كفيػػه حيػػاة أي بقػػاء عغػػيؼ، ألف179سػػؾرة البقػػرة، اآليػػة  -(1)

: جبلؿ الديؽ دمحم بؽ أحسد السحمي، كجبلؿ الديؽ عبد انغرسيقت  ارتدع فأحيا نفده كمؽ أراد قتمه، فذرع القت  تجشبا لمعؾد، 
 .27الرحساف الديؾطي، السرج  الداب ، ص 

http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy1/albakara/179.htm
http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy1/albakara/179.htm
http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy1/albakara/179.htm
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 االختظاف ف  الحياةجريسة ة السبحث الثان : حق الظفل ضحيّ 
السزػػػسؾنة فػػػي التذػػػريعات الدػػػساكية الحقػػػؾؽ أسػػػسى فػػػي الحيػػػاة مػػػؽ الظفػػػ  يعتبػػػر حػػػ  

، كمعغػؼ هػه  التذػريعات تزػسؽ حقػه فػي كالؾضيية معا، كسا كفمته القػؾانيؽ الدكليػة كالؾطشيػة
شاكؿ فػي سػشتالحياة كهؾ جشيؽ في بظػؽ أمػه كقبػ  كالدتػه، كتستػد هػه  الحسايػة بعػد ذلػػ، لػهلػ 

ظفػ  فػي حالػة اختظافػه كهػها هها السبح  إلى ح  الظف  في الحياة كالعقؾبات السقررة لقتػ  ال
 ما سيتؼ معالجته مؽ خبلؿ الشقاط التالية: 

 في الحياة في التذري  اإلسبلمي كالسؾاثي  الدكلية.الزحي ة السظم  األكؿ: ح  الظف  
 السظم  الثاني: ح  الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ في الحياة في التذري  الجزائري.

والسؾاثيةةق  ذةةري  اإلسةةالم تالحيةةاة فةة  الفةة  الزةةحية الظفةةل : حةةق األولالسظلةة  
 لدوليةا

نتظػػرؽ مػػؽ خػػبلؿ هػػها السظمػػ  إلػػى حػػ  الظفػػ  فػػي الحيػػاة فػػي التذػػري  اإلسػػبلمي فػػي 
 الفرع األكؿ في حيؽ نتظرؽ في الفرع الثاني لحقه في الحياة في السؾاثي  الدكلية.

 سالم الفرع األول: حق الظفل الزحية ف  الحياة ف  التذري  اإل
ر الذػػريعة اإلسػػبلمية الدػػباقة لحفػػ  كرامػػة اإلندػػاف كضػػساف كافػػة حقؾقػػه مػػؽ بيشهػػا تعتبػػ

كحرمػػت قتػػ  اإلندػػاف بغيػػر حػػ  حيػػ  بيشػػت أف اإلندػػاف متػػـر عمػػى بػػاقي ، حقػػه فػػي الحيػػاة
السخمؾقات كالدلي  عمى ذلػ أنػه بعػد خمػ  آدـ عميػه الدػبلـ أمػر هللا سػبحانه كتعػالى السبلئكػة 

ْرَناُ ْؼ ُثؼ  ُقْلَشةا ِلْلَسالِئَكةِة اْسةُجُدوا آلَدَم َفَدةَجُدوا  َوَلَقدْ ﴿ :بالدجؾد له فقاؿ تعػالى َخَلْقَشاُ ْؼ ُثؼ  َصؾ 
اِجِديؽَ ِمَؽ  ِإال ِإْبِليَس َلْؼ َيُكؽْ     .(1) ﴾الد 

ْيُتُه َوَنَفْخُ  ِةيِه ِمْؽ ُروِح  َفَقُعؾا َلُه َساِجِديؽَ  َفِنَذا﴿تعالى: كقؾله   .(2) ﴾َسؾ 
ْمَشا َبِشة  آَدَم َوَحَسْلَشةاُهْؼ ِفة  اْلَ ةرِّ  َوَلَقدْ ﴿كجاء كهلػ في كتابه العزيز في قؾله تعالى:  َكر 

س ْؽ َخَلْقَشا َتْفِزياًل  ْلَشاُهْؼ َعَلىَٰ َكِثير  مِّ َباِت َوَفز  َؽ الظ يِّ  .(3) ﴾َواْلَبْحِر َوَرَزْقَشاُهؼ مِّ
                                                 

 .11سؾرة األعراؼ، اآلية  -(1)
 .29سؾرة الحجر، اآلية  -(2)
  .76سؾرة اإلسراء، اآلية  -(3)
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غير ح  كجعمت قت  الػشفس مػؽ بحف  الشفس كتحريؼ قتمها الذريعة اإلسبلمية ت فملقد ك
َقَتةةَل َنْفًدةةا ِبَغْيةةِر َنْفةةس  َأْو َفَدةةاد  ِفةة   َمةةؽْ ﴿كتعػػالى: الجػرائؼ ضػػد اإلندػػانية حيػػ  قػاؿ سػػبحانه 

 .(1) ﴾اأْلَْرِض َفَكَأن َسا َقَتَل الش اَس َجِسيًعا َوَمْؽ َأْحَياَها َفَكَأن َسا َأْحَيا الش اَس َجِسيًعا
ُ ِإال  ِبةاْلَحقِّ َوَمةؽ ُقِتةَل َمْغُلؾًمةا َفَقةْد َجَعْلَشةا  الَ ﴿تعػالي: كقؾله   ُ َم  َتْقُتُلؾْا الش ْفَس ال ِتة  َحةر 

  (2) ﴾ِلَؾِليِِّه ُسْلَظاًنا َفاَل ُيْدِرف فِّ  اْلَقْتِل ِإن ُه َكاَن َمْشُرؾًرا
خاصػػة كحرمػػت قتمػػه  كسػػا حفغػػت حػػ  الظفػػ  عمػػى كجػػه الخرػػؾص كأخزػػعته ألحتػػاـ

كقزػػػى عمػػػى العػػػادات الجاهميػػػة التػػػي تقزػػػي بػػػؾأد األكالد خاصػػػة ، سػػػؾاء كػػػاف ذكػػػرا أك أنثػػػى
ا» في قؾله تعالى:  (3)اإلناث َر َأَحةُدُهؼ ِبةاأْلُنَثىَٰ َعةل  َوْجُهةُه ُمْدةَؾدث  َوُهةَؾ َكِغةيٌؼ َيَتةَؾاَرىَٰ  َوِإَذا ُبذِّ

ةةُه ِفةة  التُّةةَراِب َأاَل َسةةاَا َمةةا  ةةَر ِبةةِه َأُيْسِدةةُكُه َعَلةةىَٰ ُهةةؾن  َأْم َيُدسُّ ِمةةَؽ اْلَقةةْؾِم ِمةةؽ ُسةةؾِا َمةةا ُبذِّ
 .(4)« َيْحُكُسؾنَ 

 َواَل »تعػػػالى قػػتمهؼ كػػهلػ خذػػية الفاقػػة كالفقػػػر كهػػها مػػا جػػاء كاضػػحا فػػي قؾلػػه  كسػػا حػػـر
 .(5)«َتْقُتُلؾا َأْواَلَدُ ْؼ َخْذَيَة ِإْماَلق  َنْحُؽ َنْرُزُقُهْؼ َوِإي اُ ْؼ ِإن  َقْتَلُهْؼ َكاَن ِخْظًئا َكِ يًرا

كعميػػه فالذػػػريعة اإلسػػػبلمية كانػػػت الدػػػب اقة فػػػي العشايػػة بالظفػػػ  مػػػؽ الػػػشغؼ الحديثػػػة كمػػػؽ 
،  كني ػػػ قرنػػػا 14مػػػؽ  كطشيػػػة بػػػأكثرالسشغسػػػات كاالتفاقيػػػات كالػػػشغؼ القانؾنيػػػة سػػػؾاء الدكليػػػة أك 

، كحتػى الحقػؾؽ الستعمقػة 1956فؾثيقة حقؾؽ الظف  لؼ تردر عؽ األمؼ الستحدة إال  فػي سػشة 
باإلندػػػاف لػػػؼ تمقػػػى االهتسػػػاـ إال بعػػػد اإلعػػػبلف العػػػالسي لحقػػػؾؽ اإلندػػػاف الرػػػادر عػػػؽ األمػػػؼ 

 .1966كالعهد الدكلي بذأف الحقؾؽ السدنية كالدياسية  1948الستحدة 

                                                 
 .32سؾرة السائدة، اآلية  -(1)
 .33سؾرة اإلسراء، اآلية  -(2)
، بحػ  مقػدـ لشػدكة الظفؾلػة السبتػرة، حقؾق الظفل ف  اإلسالم ف  مرحلةة الظفؾلةة السبكةرةمحسؾد بؽ إبراليؼ الخظيػ ،  -(3)

 .3، ص2664خرائرها كاحتياجاتها، المجشة الؾطشية الدعؾدية لمظفؾلة، الرياض، 
 .59لشح ، اآلية سؾرة ا -(4)
  .31سؾرة اإلسراء، اآلية  -(5)



 احلناية املوضويية للطفل ضحّية جرمية االختطاف _______________________ الباب األول:

 

105 

 لدوليةا السؾاثيق الحياة ف  الظفل ف  حقالثان :  فرعلا
عمى الرغؼ مؽ الدػب  الػهي أحرزتػه الذػريعة اإلسػبلمية فػي حسايػة حقػؾؽ الظفػ  ككفالػة 
حقػػػػػه فػػػػػي إال أف االعتػػػػػداءات ال زالػػػػػت تظػػػػػاؿ الظفؾلػػػػػة، لػػػػػهلػ تدػػػػػارعت التذػػػػػريعات الدكليػػػػػة 

مشرػ  فػي بدايتػه عمػى حقػؾؽ الػدكلي  االهتسػاـكالؾطشية لبلهتساـ به ككفالة حقؾقه، كإف كاف 
، كلػػؼ (1)بحقػػؾؽ الظفػػ  بذػػت  خػػاص جػػاء متػػأخرااإلندػػاف البػػال  ككفالػػة حقؾقػػه، أمػػا االهتسػػاـ 

يشتبػػه العػػاممؾف فػػي مجػػاؿ الظفؾلػػة إلػػى حسايػػة هػػها الظفػػ  الػػهي يعتبػػر محػػؾر حيػػاة كػػ  دكلػػة 
كنؾاة مدتقبمها إال في الشرف الثاني مػؽ القػرف العذػريؽ، كهػها مػا سػشعالجه مػؽ خػبلؿ الشقػاط 

 التالية: 
 بجشيف 1924أوال: إعالن حقؾق الظفل لدشة

هػػػؾ أكؿ إعػػػبلف لبلهتسػػػاـ  (2)قػػػد بجيشيػػػ السشع 1924يعتبػػػر إعػػػبلف حقػػػؾؽ الظفػػػ  لدػػػشه 
أكد في معغؼ نرؾصه عمى ح  الظف  في الش سؾ الدػميؼ مػؽ الشاحيػة الركحيػة بالظف ، كالهي 

إال أنه لؼ يتظػرؽ صػراحة ، ككها حقه في عدـ االستغبلؿ كضركرة تقديؼ له يد العؾف ، كالسادية
ها القػػانؾف بػػادرة حدػػشة لمفػػت لحػػ  الظفػػ  فػػي الحيػػاة كعػػدـ التعػػرض لحياتػػه بالقتػػ ، كيعتبػػر هػػ

 .االنتبا  لحقؾؽ الظف  رغؼ قرؾر  كشسمه لجسي  حقؾؽ الظف 
 1959ر ثانيا: إعالن حقؾق الظفل نؾفس 

في كثير مؽ البمػداف كحرمػؾا حتػى مػؽ أهػؼ  كاآلالـبعد السعاناة التي تعرض لها األطفاؿ 
حػ  لهػؼ هػؾ تػؾفير الغػهاء تػؼ اإلعػبلف عػؽ حقػؾؽ الظفػ  بسؾجػ  قػرار الجسييػة العامػة لؤلمػػؼ 

تػؼ اإلقػرار فيػه عمػى حػ   الػهي 1959نػؾفسبر  26( السػررخ فػي 14-)د1386الستحدة الظفػ  
مػػػي كالهػػػدؼ مػػػؽ هػػػها كقمػػػة إدراكػػػه العق، الظفػػػ  فػػػي الحسايػػػة الذػػػاممة نتيجػػػة لزػػػعفه الجدػػػدي

                                                 
  .4، 3محسؾد بؽ إبراليؼ الخظي ، السرج  الداب ، ص -(1)
، كتػػػؼ 1923فبرايػػػر  23هػػػها اإلعػػػبلف معتسػػػد مػػػؽ السجمػػػس العػػػاـ لبلتحػػػاد الػػػدكلي إلغاثػػػة األطفػػػاؿ فػػػي جمدػػػة بتػػػاري   -(2)

، كالسؾقػػ  عميػػه مػػؽ أعزػػاء السجمػػس العػػاـ فػػي 17/65/1923 الترػػؾيت عميػػه نهائيػػا مػػؽ قبػػ  المجشػػة التشفيهيػػة فػػي جمدػػتها
 .1924فبراير 
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كتستعػه بػالحقؾؽ الػؾاردة فػي اإلعػبلف ، اإلعبلف حدػ  ديباجتػه هػؾ تستػ  الظفػ  بظفؾلػة هشيئػة
 .(1)كضركرة التعاكف بيؽ األه  كمرسدات الدكلة مؽ أج  تحقي  هه  الحساية

  1989 اتفا ية حقؾق الظفل لدشةثالثا: 
السػررخ  44/25اعتسدت الجسييػة العامػة لؤلمػؼ الستحػدة اتفاقيػة حقػؾؽ الظفػ  فػي قرارهػا 

، ككػاف األسػاس األكؿ الػهي تقػـؾ عميػه هػؾ الظفػ  أكال، ككانػت أكؿ اتفاقيػة 1989في نؾفسبر 
كأكدت عمى ح  الظفػ  فػي الحيػاة حيػ  نرػت تتظرؽ لتعري  الظف  في الجزء األكؿ مشها، 

 الدكؿ األطراؼ بأف لك  طف  حقا أصيبل في الحياة. تعترؼ: »يميماعمى  66السادة في 
 .(2)«تكف  الدكؿ األطراؼ إلى أقرى حد مستؽ بقاء الظف  كنسؾ 

حيػػ  نجػػد أنهػػا فػػي الجػػزء األكؿ فقػػط مشهػػا تػػؼ ، تعتبػػر هػػه  االتفاقيػػة أشػػس  مػػؽ سػػابقتها
كبحقػػػؾؽ ، مػػػادة تتحػػػدث عػػػؽ حقػػػؾؽ الظفػػػ  باعتبػػػار  إندػػػاف مػػػؽ جهػػػة (42)تخرػػػص حػػػؾالي 

خاصة به باعتبار  طف  مؽ جهة أخر  حدػ  احتياجاتػه كدكر األسػرة كالدكلػة فػي تػؾفير هػه  
 الحساية دكف تسييز عرقي أك ديشي أك غير .

إضػػػافة لهػػػه  االتفاقيػػػات تؾجػػػد اتفاقيػػػات أخػػػر  مشهػػػا مػػػا هػػػؾ متعمػػػ  بحغػػػر كػػػ  أشػػػتاؿ 
سػيتؼ التظػرؽ ك ، غبللهؼ فػي البغػاءكالبرتؾكػؾؿ الستعمػ  بسشػ  بيػ  األطفػاؿ كاسػت، عسالة األطفاؿ

 .في باقي أجزاء البح لهؼ 
نداف كما يتست  بػه أي إندػاف فػي إيتزح أف االتفاقيات الدكلية اهتست بالظف  بحقؾقه ك

مػػؽ ركػػزت عمػػى حقػػه فػػي الحيػػاة كحػػ  الؾحيػػدة هػػي  1989حػػيؽ اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  لدػػشة 
 أساسي كأكلي عتس االتفاقيات األخر .

                                                 
، 61طهيػػػثؼ مشػػػاع، حقػػػؾؽ الظفػػػ ، الؾثػػػائ  اإلقميسيػػػة كالدكليػػػة األساسػػػية، السرسدػػػة العربيػػػة األكركبيػػػة لمشذػػػر، بػػػاريس،  -(1)

 .28، ص2665
 62، دخمػػت حيػػز التشفيػػه فػػي 1989نػػؾفسبر  26اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كافقػػت عميهػػا الجسييػػة العامػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة فػػي  -(2)

 66-92، كتست السؾافقة م  ترػريحات تفدػيرية عمػى اتفاقيػة حقػؾؽ الظفػ ، بسؾجػ  السرسػـؾ التذػريعي رقػؼ 1996سبتسبر 
، تسػػػت السرػػػادقة مػػػ  الترػػػريحات التفدػػػيرية 11/1992/ 18السررخػػػة فػػػي  83، ج .ر، العػػػدد 17/11/1992السػػػررخ فػػػي 

، 23/11/1992السررخػة فػي  91، الجريدة الرسسية رقػؼ 11/12/1991السررخ في  461-92ي رقؼ بسؾج  السرسـؾ الرئاس
، 64/1997-65السػررخ فػي:  162-97بسؾج  السرسـؾ الرئاسي  43مؽ السادة  62كسا تست السرادقة عمى تعدي  الفقرة 

 .66/64/1997، السررخة في 26ج.ر، العدد
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 : حةةق الظفةةل ضةةحّية جريسةةة االختظةةاف فةة  الحيةةاة فةة  التذةةريعات السظلةة  الثةةان
 لؾطشيةا

لقػػد اهػػتؼ السذػػرع الجزائػػري بالظفػػ  مشػػه االسػػتقبلؿ، لسػػا تعػػرض لػػه مػػؽ جػػراء االسػػتعسار 
مػػؽ حرمػػاف كتهسػػيش فػػي جسيػػ  مجػػاالت الحيػػاة كحرمانػػه مػػؽ التسػػدرس كمػػؽ العشايػػة الرػػحية 

يػه معغػؼ العػائبلت الجزائريػة آنػهاؾ، لػهلػ انرػ  كاالجتساعية، إضافة لمفقػر الػهي كانػت تعان
اهتسػػاـ السذػػرع الجزائػػري بالظفػػ  كتػػؾفير الحسايػػة الجزائيػػة لػػه مػػؽ كافػػة أشػػتاؿ االعتػػداء التػػي 
يتعػرض لهػا، إضػػافة إلػى أهػؼ حػػ  كهػؾ الحػ  فػػي الحيػاة، إال أف الدػراؿ الػػهي يظػرح فػي هػػها 

ألحتػػاـ األطفػػاؿ لمقؾاعػػد كاألحتػػاـ العامػػة أك  خزػػ  جػػرائؼ قتػػ أ السقػػاـ: هػػ  السذػػرع الجزائػػري 
 ؟باعتبارها جريسة مدتقمةخاصة 

لئلجابػػة عمػػى هػػها التدػػاؤؿ يػػتؼ تقدػػيؼ هػػها السظمػػ  إلػػى ثػػبلث فػػركع، نؾضػػح فػػي الفػػرع 
األكؿ إخزاع جرائؼ قت  الظف  لؤلحتػاـ العامػة، أمػا الفػرع الثػاني فشتشػاكؿ فيػه إخزػاع جػرائؼ 

، فػػي حػػيؽ يػػتؼ تخرػػيص الفػػرع الثالػػ  لمعقؾبػػات السقػػررة لقتػػ  قتػػ  األطفػػاؿ لؤلحتػػاـ الخاصػػة
 األطفاؿ. 

 العامةالفرع األول: إخزاع جرائؼ قتل األطفال لألحكام 
 مػػػؽ بػػالرجؾع لقػػانؾف العقؾبػػػات الجزائػػري نجػػػد  أنػػه تحػػػدث عػػؽ جريسػػػة القتػػ  فػػػي السػػؾاد

عػؽ القتػ  فػي  كسػا تحػدث، كهي جرائؼ قت  برفتها جشايػة ق ع ج (261)السادة  إلى (254)
 ق ع ج (254)، حيػ  نرػت السػادة (1)باعتبار  قتػ  خظػأ كهػؾ جشحػة ق ع ج (288)السادة 

 .(2)"هؾ إزهاؽ ركح إنداف عسدا القت "كهؾ: عمى تعري  القت  
ق  (255) عمػػى سػػب  اإلصػػرار كالترصػػد فػػي السػػادةً أف هػػها القتػػ  قػػد يتػػؾف بشػػاء تكأكػػد

ندػػػاف عمػػػى قيػػػد محػػػ  الجريسػػػة إاشػػػترط السذػػػرع لكيػػػاـ جريسػػػة القتػػػ  أف يتػػػؾف  حيػػػ ، (3)ج ع
بسعشى الشتيجة التي تترت  عؽ سمؾؾ الجػاني هػؾ إنهػاء حيػاة الذػخص كيدػتؾي األمػر ، الحياة

                                                 
 .55، السرج  الداب ، ص ات الجزائر  شرح قانؾن العقؾبدمحم صبحي نجؼ،  -(1)
جػؾاف  11فػي  ة، السررخ49 ج.ر، العددالستزسؽ قانؾف العقؾبات،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966
 ؽ ع ج "القت  قد يقترف بدب  اإلصرار أك الترصد". 255السادة  -(3)
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إذا حدثت الؾفاة مباشرة أك بعد مػدة زمشيػة محػددة، كسػا يشبغػي أف تقػ  الؾفػاة عمػى نفػس الغيػر 
 .(1)كإال اعتبرت انتحارا

كيدػػتؾي ، الرػػغير أك الراشػػد، سػػا أف السذػػرع الجزائػػري لػػؼ يفػػرؽ بػػيؽ الػػهكر أك األنثػػىك
 (262)( و261)كهها ما جاء كاضحا في السػادتيؽ، أف يتؾف القت  بالتدسيؼ أك التعهي األمر 
 .ق ع ج

أخزػػ  جػػرائؼ قتػػ  األطفػػاؿ لمقؾاعػػد حيػػ  يتزػػح مػػؽ نػػص السػػادة أف السذػػرع الجزائػػري 
 .العامة

ؾ إزهػاؽ ركح طفػ  حػدي  عهػد هقت  األطفاؿ " ق ع ج (259)جاء في نص السادة ثؼ 
 .(2)"بالؾالدة

تحػػػػدث عػػػػؽ قتػػػػ  أف السذػػػػرع الجزائػػػػري عشػػػػدما نػػػػص هػػػػه  السػػػػادة؛ يتزػػػػح مػػػػؽ اسػػػػتقراء 
يعتبػر جريسػة قتػ   ، فػي حػيؽ قتػ  هػها األخيػرحدي  عهد بالؾالدةالالظف  هؾ  األطفاؿ، اعتبر

تػؾافر القرػد الجشػائي العػاـ كالخػاص كسػا يذػترط فيهػا تػؾافر  م  فيهاقائسة بهاتها كيتظعسدية 
 شرطيؽ كهسا: 

 .شريتة أكأصمية  ةأف تتؼ هه  الجريسة مؽ طرؼ األـ سؾاء كانت فاعم-1
 .(3)كأف تق  عمى طف  حدي  عهد بالؾالدة -2

إف السذػػرع الجزائػػري جانبػػه الرػػؾا  حػػيؽ اعتبػػر أف جريسػػة القتػػ  تقػػ  فقػػط عمػػى الظفػػ  
كاعتبػار القتػ  كاقػ  ، سػشة 18 حدي  العهد بػالؾالدة، فػي حػيؽ مرحمػة الظفؾلػة مستػدة إلػى غايػة

، (4)فقط عمى حديثي العهد بالؾالدة يدؿ عمى أنػه فيسػا عػدا ذلػػ ال كجػؾد لجريسػة قتػ  األطفػاؿ
 .في حيؽ أف القت  يق  عمى الظف  في مراح  عسرية مختمفة

                                                 
 .12، 11، ص2615، 18، دار هؾمة، الجزائر، ط1، جالقانؾن الجشائ  الخاصالؾجيز ف  أحدؽ بؾسكيعة،  -(1)
جػؾاف  11فػي  ة، السررخ49 ج.ر، العددالستزسؽ قانؾف العقؾبات،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)

 السعدؿ كالستسؼ بالقانؾف. 1966
 .38، 37أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(3)
، مجمػة التؾاصػ  فػي االقترػاد كاإلدارة كالقػانؾف، الجشائية لحق الظفل ف  الحياة، دراسة مقارنة" الحسايةسشة، "رابح بؾ  -(4)

 .56، ص2616، ديدسبر 48العدد 
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جريسػػة قتػػ  الظفػػ  لؤلحتػػاـ الجزائػػري أخزػػ  أف السذػػرع  ؛عميػػه يتزػػح مسػػا تػػؼ طرحػػهك 
الجشػػػػائي قتػػػػ  الظفػػػػ   ، كإخزػػػػاع السذػػػػرعق ع ج (254)العامػػػػة السػػػػهكؾرة فػػػػي نػػػػص السػػػػادة 

لؤلحتاـ العامة هؾ مؽ قبي  حساية السذرع ككفالته لمحػ  فػي الحيػاة لكػ  إندػاف بغػض الشغػر 
، لكػػػؽ هػػػها ال (1)يػػػةأك سػػػشه ألف األفػػػراد سؾاسػػػية أمػػػاـ القػػػانؾف فيسػػػا يخػػػص الحسا، عػػػؽ جشدػػػه

حتػى نزػسؽ إقرار حساية خاصػة  ، لهلػ يج مظف  كال يحق  الردع العاـلاية كاممة حس يحق 
 لهؼ حساية أكثر. 

 م خاصةالفرع الثان : إخزاع جرائؼ قتل األطفال لألحكا
إف مؽ التذػريعات مػؽ أخزػ  جػرائؼ قتػ  األطفػاؿ لؤلحتػاـ العامػة التػي يخزػ  لهػا أي 
إنداف بغض الشغر عؽ سػشه أك جشدػه غيػر أنػه تبػيؽ أنهػا ال تحقػ  الػردع الكػافي لمسجػرميؽ، 
فمجػأت هػه  التذػػريعات إلػى إخزػػاع األطفػاؿ لؤلحتػػاـ الخاصػة مػػؽ أجػ  تػػؾفير حسايػة أكبػػر، 

د السذػػرع الفرندػػي الػػهي أخزػػ  جػػرائؼ قتػػ  األطفػػاؿ لشرػػؾص كمػػؽ بػػيؽ هػػه  التذػػريعات نجػػ
كال يستؽ إخزاع السحتـؾ عميػه بالدػجؽ  (2)عرفا مذددا لمعقؾبة،  ًخاصة كاعتبر صغر الدؽ

السربد لئلفراج السذركط، ماعدا العفؾ مؽ قب  رئيس الجسهؾرية بعد قرار لجشػة مدتذػاريؽ مػؽ 
اإلجػػراء مػػؽ جػػراء ضػػغط الػػرأي العػػاـ بدػػب   ، كالسذػػرع الفرندػػي لجػػأ لهػػها(3)محتسػػة الػػشقض

الجرائؼ البذعة التي مدت األطفاؿ، كعدـ ارتداع الجشاة بدػب  اإلفػراج عػشهؼ بعػد مػدة قرػيرة، 
 .(4)كعؾدة الجشاة الرتكا  نفس لمجريسة

كهشاؾ مؽ التذريعات التي سعت إخزاع قت  الظف  ألحتاـ خاصة فجعمت مؽ جريسػة 
السذرع الجزائػري فػي الدة جريسة مدتقمة كمؽ هه  التذريعات نجد قت  الظف  حدي  العهد بالؾ 

حيػػػ  حرػػػر جريسػػػة قتػػػ  األطفػػػاؿ فػػػي حػػػديثي العهػػػد بػػػالؾالدة،  ع ج ( ق259)نػػػص السػػػادة 
كجعػػػ  السذػػػرع الجزائػػػري العقؾبػػػة عمػػػى جػػػرائؼ القتػػػ  العسػػػدي فػػػي صػػػؾرته البدػػػيظة بالدػػػجؽ 

 السربد، أما إذا صاح  الجريسة عركؼ التذديد تكؾف العقؾبة اإلعداـ.

                                                 
 .76شري  سيد كام ، السرج  الداب ، ص -(1)
 .66رابح بؾسشة، السرج  الداب ، ص  -(2)

(3)
- Jean Christophe CROCQ, Le Guide infractions,15 éme Edition,Dalloze,2013N20.3,P537. 

 .81الديد شري  كام ، السرج  الداب ، ص  -(4)
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تػػي الاألـ غيػػر أف السذػػرع مػػشح لػػبعض األشػػخاص عػػركؼ التخفيػػ ، كمػػؽ هػػرالء نجػػد 
كمػػ  ذلػػػ تدػػتفيد األـ سػػؾاء كانػػت  " ( ق ع ج261/2)السػػادة كهػػها مػػا كرد فػػي قتمػػت طفمهػػا 

فاعمة أصمية أك شريتة في قت  ابشها حدي  العهػد بػالؾالدة بالدػجؽ السرقػت مػؽ عذػر سػشؾات 
يظب  هها الشص عمػى مػؽ سػاهسؾا أك اشػتركؾا معهػا فػي ارتكػا   أف الإلى عذريؽ سشة عمى 

 .(1)"الجريسة
 كلكياـ لجريسة قت  األـ لظفمها الحدي  عهد بالؾالدة البد مؽ تؾافر أركاف الجريسة كهي: 

 لجريسة قتل الظفل حديث العهد بالؾالدة: الذرع الركؽ أوال: 
 ( ق259)السادة شص لقد جـر السذرع الجزائري قت  الظف  الحدي  عهد بالؾالدة كذلػ ب

 ."ركح طف  حدي  عهد بالؾالدة إزهاؽ ؾهقت  األطفاؿ  "نص عمى أف:  ع ج
كمػػػ  ذلػػػػ تدػػػتفيد األـ سػػػؾاء كانػػػت فاعمػػػة أصػػػمية أك " ع ج ( ق261/2) نػػػص ككػػػهلػ

شريتة في قت  ابشها حدي  العهد بالؾالدة بالدجؽ السرقت مؽ عذػر سػشؾات إلػى عذػريؽ سػشة 
 (2)"عمى أف ال يظب  هها الشص عمى مؽ ساهسؾا أك اشتركؾا معها في ارتكا  الجريسة

 لجريسة قتل الظفل حديث العهد بالؾالدة: الساد الركؽ ثانيا: 
فػػي الدػػمؾؾ اإلجرامػػي الػػهي تقػػـؾ بػػه األـ كالستسثػػ  فػػي إزهػػاؽ ركح الػػركؽ السػػادي تسثػػ  ي

لػؼ تذػترط أف يتػؾف  ق ع ج( 259)السادة ف أكبسا ، أك سمبية إيجابيةطف  سؾاء كاف بظريقة 
األـ عػػػؽ إرضػػػاع كليػػػدها أك عػػػدـ  كامتشػػػاع ةمبيسػػػالجريسػػػة بظريقػػػة كػػػؾف تأف  يترػػػؾر إيجابيػػػا

 االعتشاء به: كسا يذترط كهلػ: 
أف يؾلػػد الظفػػ  حيػػا ألنػػه مػػؽ غيػػر السستػػؽ كقػػؾع هػػه  الجريسػػة عمػػى مؾلػػؾد كلػػد ميتػػا  -

كيقػػ  عػػ ء اإلثبػػات فػػي هػػه  الحالػػة عمػػى الشيابػػة التػػي عميهػػا إثبػػات إذا مػػا كلػػد حيػػا كسػػا أف 
حالػة كالدة الظفػ  ميتػا ال تقػـؾ جريسػة  حيا، كفيد بها ماداـ كلد الحالة الرحية لمسؾلؾد ال يعت

                                                 
جػؾاف  11فػي  ة، السررخ49 ج.ر، العددالستزسؽ قانؾف العقؾبات،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966
جػؾاف  11فػي  ة، السررخ49 ج.ر، العددالستزسؽ قانؾف العقؾبات،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966
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قت  طف  حدي  العهد بالؾالدة كسا هؾ الذأف إذا تؼ قت  الظفػ  كهػؾ فػي بظػؽ األـ أك إخراجػه 
 .(1)قب  مؾعد كالدته

أف يقػػ  القتػػ  عمػػى طفػػ  حػػدي  عهػػد بػػالؾالدة إال أف السذػػرع الجزائػػري لػػؼ يحػػدد متػػى  -
الؾالدة كبالتالي تترؾ لتقدير قزػاة السؾضػؾع عتػس التذػريعات السقارنػة فالسذػرع تشتهي حداثة 

الفرندػػي اعتبػػر الظفػػ  حػػدي  عهػػد بػػالؾالدة هػػؾ الػػهي لػػؼ يسػػض عمػػى كالدتػػه أكثػػر مػػؽ ثػػبلث 
 .(2)أياـ

ق ع  261 مػؽ السػادة 2أف يق  القت  مؽ أـ الظف  الزحية كسا هؾ مبيؽ فػي الفقػرة  -
مػػؽ قامػػت بالفعػػ  أك هشػػاؾ مػػؽ اشػػترؾ معهػػا غيػػر أنهػػا تدػػتفيد هػػي كال يهػػؼ إف كانػػت هػػي  ج

 فقط مؽ عركؼ التخفي  عتس الذريػ.
ف كػاف سػب  قتػ  إالدراؿ السظركح ه  يختمف األمر بالشدبة لمعقؾبة كلؾصػف الجريسػة 

 األـ لظفمها حدي  العهد بالؾالدة ه  هؾ كلد شرعي أك نتيجة حس  غير شرعي؟ 
ف كػػاف قتػػ  الظفػػ  مؾلػػؾد إ لػػؼ يسيػػزنجػػد  بػػالرجؾع لمشرػػؾص القانؾنيػػة السذػػرع الجزائػػري 

مؽ زكاج شرعي أك زكاج غير شرعي كإذا كاف الباع  عمى القتػ  هػؾ اتقػاء الفزػيحة كالعػار 
رؾ األمػػػر لقزػػػاة السؾضػػػؾع لمفرػػػ  فيػػػه، لكػػػؽ بػػػالرجؾع لمتذػػػريعات السقارنػػػة نجػػػد أف لػػػهلػ تعػػػ

ة أخهت بعهر اتقاء العار بالشدبة لػؤلـ التػي حسمػت حسػ  غيػر شػرعي بعض التذريعات العربي
كقتمت كليدها كسا هؾ الذأف بالشدبة لمسذرع المبشػاني كالكػؾيتي كالعراقػي، كسػا أخػهت بػه كػهلػ 

إال أف األـ فقػػط مػػؽ يدػػتفيد مػػؽ العػػهر السخفػػف  اإليظػػاليبعػػض التذػػريعات الغربيػػة كالسذػػرع 
 .(3)لتررفها ريها مؽ أثر الؾالدة كنغرة الزدراء السجتس نتيجة الحالة الشفدية التي تعت

لكؽ هشاؾ مؽ ير  أف السذرع السرري قد أصا  لسا جع  قت  األـ لؾليدها عػرؼ مػؽ 
عركؼ التذديد خاصة إذا ما اقترفت جريسػة الزنػا برضػاها كحسمهػا كػاف غيػر شػرعيا ألف األـ 

                                                 
، ديؾاف السظبؾعات الجاميية، الجزائر، شرح قانؾن العقؾبات الجزائر ، جرائؼ األشخاص، جرائؼ األمؾالحديؽ فريجة،  -(1)

 .83، ص2667
  .85كام ، السرج  الداب ، ص شري  سيد -(2)
 دمحم عزكزي، السرج  الداب ، عمى السؾق :  -(3)

http://www.droitetentreprise.com/ السعس  -العميا -الدراسات -دبمـؾ -لشي  -بح_#/ftnref14  

http://www.droitetentreprise.com/بحث-لنيل-دبلوم-الدراسات-العليا-المعمق/#_ftnref14
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 .(1)قت  كليدها بدـ باردال يستؽ أف تتخمى عؽ مذاعر األمؾمة كتتسمص مشها كت
 لجريسة قتل الظفل حديث العهد بالؾالدة: لركؽ السعشؾ  ثالثا: ا
مػػؽ الجػػرائؼ العسديػػة التػػي يتظمػػ  جريسػػة قتػػ  األـ لؾليػػدها الحػػدي  عهػػد بػػالؾالدة  تعتبػػر

كهػػػؾ اتجػػا  إرادة األـ إلػػى إزهػػاؽ ركح الظفػػ  كال يهػػؼ فػػػي ، فيهػػا تػػؾافر القرػػد العػػاـ كالخػػاص
 .أك أي سب  آخر الباع  ه  هؾ اتقاء العار أك اإلهساؿ أك التذؾيه القرد الخاص

أف السذػرع مػػشح عػركؼ التخفيػ  لػؤلـ القاتمػة لظفمهػا الحػػدي   ؛يتزػح مسػا سػب  طرحػه
 عهد بالؾالدة، كال يدتفيد غيرها مؽ هها الغركؼ.

، ؿاطفػعمػى األاالعتػداءات الؾاقعػة كثرة كسا تجدر اإلشارة إلى أف السذرع الجزائري بعد 
كبالخرؾص قت  األطفاؿ ضػحايا االختظػاؼ أخزػعها كػهلػ لؤلحتػاـ الخاصػة، حيػ  تػدخ  

كشػػػدد العقؾبػػػات بالشدػػػبة لجػػػرائؼ قتػػػ   2614السذػػػرع بتعػػػدي  قػػػانؾف العقؾبػػػات الجزائػػػري لدػػػشة 
التػػػي نرػػػت  ق ع ج (1مكةةةرر 293)السػػػادة  األطفػػػاؿ ضػػػحايا االختظػػػاؼ، كذلػػػػ باسػػػتحداث

 .  (2)داـ في حالة ما ترت  عؽ االختظاؼ كفاة األطفاؿ السختظفيؽعمى أف العقؾبة تر  لئلع
 ختظافة االلظفل ضحيّ لياة ق الح: العقؾبات السقررة للسداس بحلثالثا فرعال
السذػػرع الجزائػػري عمػػى الجػػرائؼ الساسػػة بحػػ  الظفػػ  ضػػحي ة االختظػػاؼ فػػي الحيػػاة  أقػػر

 293)مػػػػؽ السػػػػادة  3ك 2 تيؽالفقػػػػر كإزهػػػاؽ ركحػػػػه لعقؾبػػػػة اإلعػػػػداـ كهػػػػها مػػػػا بػػػػدا صػػػػريحا فػػػػي 
كتظب  عمى الفاع  العقؾبة السشرؾص عميها في الفقرة األكلى مػؽ السػادة  ق ع ج " (1مكرر
 مؽ هها القانؾف إذا أد  الخظف إلى كفاة الذخص السخظؾؼ. 263

ال يدػػتفيد الجػػاني مػػؽ عػػركؼ التخفيػػ  السشرػػؾص عميهػػا فػػي هػػها القػػانؾف، مػػ  مراعػػاة 
 .(3)"أدنا  294أحتاـ السادة 

                                                 
 .66دمحم أبؾ العبل عقيدة، السرج  الداب ، ص  -(1)
، السعػػدؿ كالسػػتسؼ 2614فيفػػري  64السػػررخ فػػي  61-14بسؾجػػ  القػػانؾف رقػػؼ  1متػػرر  293تػػؼ اسػػتحداث نػػص السػػادة  -(2)

 .2614فيفري  16، السررخة في 67لقانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد 
جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(3)

 السعدؿ كالستسؼ بالقانؾف. 1966
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كاعتبػػػػر القتػػػػ  ، عقؾبػػػػة اإلعػػػػداـبحيػػػػ  يعاقػػػػ  عمػػػػى مػػػػؽ خظػػػػف قاصػػػػر كإزهػػػػاؽ ركحػػػػه 
كهها حرصا مؽ السذرع الجزائري عمػى ، السرتبط بجريسة اختظاؼ الظف  عرفا مذددا لمجريسة

ػ  هػه  العقؾبػة كبقيػت حبػرا عمػى له،    في الحياة كتحقي  حساية أكس ح  الظف إال أنه لؼ يفعِ 
فهؾ يشظ  بها في أحتامه لكشها ال تشفه لعدة اعتبارات تؼ ذكرهػا سػابقا كعميػه ، الؾرؽ لحد اآلف

 العاـ.ال يستؽ القزاء عمى هه  الجرائؼ إلى بالعؾدة إلى تفعي  العقؾبة حتى تحق  الردع 
ئؼ قتػػ  األطفػػاؿ كالسدػػاس بحقهػػؼ فػػي الحيػػاة لػػؼ تقترػػر فقػػط عمػػى الظفػػ  حػػدي  إف جػػرا

فالقتػػػ  شػػس  األطفػػػاؿ فػػػي مراحػػ  عسريػػػة مختمفػػػة ، العهػػد بػػػالؾالدة ألف الؾاقػػ  أثبػػػت غيػػػر ذلػػػ
الحاالت التي سػجمت إف لػؼ نقػ  سعغؼ ف، خاصة فيسا يتعم  بالظف  ضحية جريسة االختظاؼ

اؿ السختظفػيؽ سػؾاء كػاف القتػ  مػؽ طػرؼ األهػ  كاألقػار  أك كم ها انتهت بإزهاؽ أركاح األطف
 .(1)مؽ طرؼ غرباء عؽ الظف 

عػز  لػؤلـ كلػه شػركط خاصػة بػه، لػهلػ يستػؽ تع بيشسا قت  حديثي العهد بػالؾالدة فكثيػرا مػا 
القػػػؾؿ أف السذػػػرع الجزائػػػري ال يحقػػػ  حسايػػػة كافيػػػة لمظفػػػ  بالحيػػػاة سػػػؾاء بإخزػػػاعه لؤلحتػػػاـ 

كمػػ  االنتذػػار الؾاسػػ  لبلنتهاكػػات كاالعتػػداءات التػػي يتعػػرض لهػػا األطفػػاؿ العامػػة أك الخاصػػة 
كذلػػ بتفعيػ  عقؾبػات أشػد عمػى مرتكبػي  الفئػة أكبر لهػه كاف لزاما عمى السذرع تؾفير حساية 

 هه  الجرائؼ الذشيعة.
  

                                                 
تػػؼ اختظافهػػا كقتمهػػا مػػؽ طػػرؼ زكجػػة العػػؼ، كالظفػػبلف التػػي الظفمػػة سػػشدس مػػؽ بػػيؽ الحػػاالت التػػي سػػجمت فػػي الجزائػػر  -(1)

شة تؼ قتمهسا مؽ طػرؼ أبشػاء الجيػراف، كالظفػ  مهػدي كػاف ضػحية اختظػاؼ كقتػ  مػؽ طػرؼ كالػد  إبراليؼ كهاركف مؽ قدشظي
الظػاهر سػرايش، السرجػ  أنغةر: ، كغيرهؼ مؽ الحاالت التي شهدها السجتس  الجزائري كعايش رعبها األهػالي ككػ  السػؾاطشيؽ

 .21الداب ، ص 
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 االختظاف ف  الدالمة الجدديةجريسة ة السبحث الثالث: حق الظفل ضحيّ 
الحيػػاة كحسايتػػه مػػؽ القتػػ  بذػػتى أنؾاعػػه سػػؾاء كػػاف عسػػدي أك غيػػر بعػػد حػػ  الظفػػ  فػػي 

كذلػ بتجريؼ كػ  األفعػاؿ التػي ، ف التذريعات كفمت له كهلػ الح  في سبلمة جدد إعسدي ف
فمػػه الحػ  كػػهلػ فػي سػػبلمته الجدػدية كحػػ  ، كاإليػػهاء كالعشػف، كالجػرح، تشظػؾي عمػى الزػػر 

 كعدـ بترها.تسامية أعزائه 
ة الجددية يزؼ ثػبلث جؾانػ  كهػي الدػير الظبيعػي لمؾعػائف الحيؾيػة كالح  في الدبلم

كػػ   كفمػػه، كحػػ  الظفػػ  فػػي الدػػبلمة الجدػػدية حػػ  ت(1)اآلالـمػػؽ  كالتحػػرر، كالتكامػػ  الجدػػدي
 .االجتساعية ائفهسميسا كيتؾف قادرا عمى الكياـ بؾعنسؾا التذريعات حتى يشسؾ 

األطفاؿ، غير أنشػا سشخرػص هػها  ح  متفؾؿ لك الدبلمة الجددية بسا أف الح  في ك 
الزػػر  السبحػػ  لدراسػػة االعتػػداءات الساسػػة بالدػػبلمة الجدػػدية لمظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ، ك

كهػػػي كمهػػػا تعتبػػػر مػػػؽ قبيػػػ  ، كالجػػػرح كالعشػػػف كنػػػزع األعزػػػاء كبترهػػػا مػػػؽ أجػػػ  الستػػػاجرة بهػػػا
 اط التالية: السراحبة لفع  االختظاؼ، كسيتؼ معالجة هه  الجرائؼ مؽ خبلؿ الشق االعتداءات

 السظم  األكؿ: جرائؼ اإليهاء البدني الساسة بالظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ.
 السظم  الثاني: جرائؼ التعهي  الساسة بالظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ.

 السظم  الثال : جرائؼ االتجار الساسة بالظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ كبأعزائه.
 ختظافاالجريسة ة ال دن  الساسة بالظفل ضحيّ السظل  األول: جرائؼ اإليذاا 

أشػتاؿ االعتػداء البػدني عمػى الظفػ   كالؾطشيػة كػ  التذريعات الدكليةمختمف لقد جرمت 
كاإليػهاء البػدني هػؾ ، بتر لؤلعزاء أك إعظاء مؾاد ضػارة، عشفأك جرح أك سؾاء كاف ضر  

األذ  بالزػػحية دكف أف كػػ  فعػػ  يقػػ  عمػػى إندػػاف حػػي يػػردي إلػػى التدػػب  فػػي آالـ كإلحػػاؽ 
كػ   تجرمػ (19)فػي مادتهػا  1989لدػشة ، لهلػ نجد أف اتفاقية حقؾؽ الظف  (2)يؾدي بحياته

 ها مايمي: جاء في نراألفعاؿ التي مؽ شأنها السداس بالدبلمة الجددية لمظف  حي  

                                                 
، 11-19ملحق بها الجرائؼ السدتحدثة بسؾجة  القةانؾن جريسة  51الؾسيط ف  جرائؼ األشخاص، شرح نبي  صػقر،  -(1)

  .88، ص2669دار الهد  لمظباعة كالشذر، د.ط، عيؽ مميمة، الجزائر، 
  .52عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص -(2)
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ايػػة لحس، كؿ األطػراؼ جسيػػ  التػدابير التذػرييية كاإلداريػػة كاالجتساعيػة كالتعميسيػةد تتخػه"
الظف  مؽ كافة أشتاؿ السعاممػة السشظؾيػة عمػى اإلهسػاؿ، كإسػاءة السعاممػة أك االسػتغبلؿ، بسػا 

)األكصػػػػػياء القػػػػػانؾني فػػػػػي ذلػػػػػػ اإلسػػػػػاءة الجشدػػػػػية، كهػػػػػؾ رعايػػػػػة الؾالد)الؾالػػػػػديؽ( أك الؾصػػػػػي 
 .(1)"القانؾنييؽ( عميه، أك أي شخص آخر يتعهد الظف  برعايته

صػية كضػ  الظفػ  بدػب  ضػعفه البػدني كقمػة إدراكػه أما التذري  الجزائري كنغػرا لخرؾ 
 قػانؾف الأكلى عشاية به فيسا يخص جػرائؼ اإليػهاء الجدػدي ففػي ، كعدـ قدرته عمى رد االعتداء

الظف  نجد  كف  حساية الظف  مؽ ك  أشتاؿ اإلساءة كذلػػ فػي الستعم  بحساية  12-15 رقؼ
الحسايػػػة مػػػؽ كافػػػة أشػػػتاؿ الزػػػرر أك تكفػػػ  الدكلػػػة حػػػ  الظفػػػ  فػػػي  »مشػػػه  16نػػػص السػػػادة 

اإلهساؿ أك العشف أك سؾء السعاممة أك االستغبلؿ أك اإلساءة البدنية أك السعشؾيػة أك الجشدػية، 
كتتخػػػه مػػػؽ أجػػػ  ذلػػػػ كػػػ  التػػػدابير السشاسػػػبة لؾقايتػػػه كتػػػؾفير الذػػػركط البلزمػػػة لشسػػػؾ  كرعايتػػػه 

ية كصػالحة، كحسايػة حقؾقػه فػي كالحفا  عمى حياته كتشذئته تشذئة سميسة كآمشة في بيئة صػح
  حاالت الظؾارئ كالكؾارث كالحرك  كالشزاعات السدمحة.

تدهر الدكلة عمى أال تزر السعمؾمة التي تؾجه لمظفػ  بسختمػف الؾسػائ  بتؾازنػه البػدني 
 .(2)«كالفكري 

كسا أنه كف  هها الح  في قانؾف العقؾبات الجزائري كلػؼ يخزػعها لؤلحتػاـ العامػة كهػها 
أنػه يرخػه عمػى نػص السػادة أنػه قرػر ، غيػر (3)مةؽ ق ع ج (269)كاضحا في نػص ما جاء 

رقػػؼ  قػانؾف الشػاقض ؾ مػا يتكهػػ، الحسايػة عمػى الظفػ  الػهي ال تتجػػاكز سػشه الدادسػة عذػرة سػشة
عذػػر  ة  ثسانيػػسػػالػػهي نػػص عمػػى أف الظفػػ  هػػؾ مػػؽ لػػؼ يتالستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، ك  15-12

                                                 
، دخمػػت حيػػز التشفيػػه 26/11/1989كافقػػت عميهػػا الجسييػػة العامػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة بتػػاري :  1989اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ   -(1)
 66-92، كتست السؾافقة عمى الترريحات التفديرية بسؾج  السرسـؾ التذريعي رقػؼ 49، طبقا لمسادة 62/69/1996تاري  ب

 .18/11/1992، السررخة في 83، ج.ر، العدد17/11/1992السررخ في 
جؾيميػة  19ة فػي ، السررخ39الستعم  بحساية الظف ، ج.ر، العدد  2615جؾيمية  15السررخ في:  12-15القانؾف رقؼ  -(2)

2615. 
ؽ ع ج" ك  مؽ جرح أك ضر  عسدا قاصر ال تتجاكز سشه الدادسة عذػرة أك مشػ  عشػه عسػدا الظعػاـ أك  269السادة  -(3)

العشاية إلى الحػد الػهي يعػرض صػحته لمزػرر أك ارتكػ  ضػد  عسػدا أي عسػ  آخػر مػؽ أعسػاؿ العشػف أك التعػدي فيسػا عػدا 
 د ج".166 666إلى  266 666سشة إلى خسس سشؾات كبغرامة مؽ  اإليهاء الخفي ، يعاق  بالحبس مؽ
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حقػػؾؽ الظفػػ  التػػي صػػادقت عميهػػا الجزائػػر كتحػػدد سػػؽ مػػ  اتفاقيػػة أيزػػا يتشػػاقض ، سػػشة كسػػا
 .عذر سشة ةالرشد بثساني

مػػؽ نفػػس  (326)كالسػػادة  ع ج مةةؽ ق (1مكةةرر 293)السػػادة كسػػا تتشػػاقض مػػ  أحتػػاـ 
عذػػر سػشة، فحبػػها  ةعػؽ ثسانيػ أعسػػارهؼالقػانؾف التػي تػػشص عمػى اختظػاؼ األطفػػاؿ الػهيؽ يقػ  

د مؾحػػدا بػػدال مػػا يبقػػى متهبػػهبا بػػيؽ مختمػػف كجعػػ  سػػؽ الرشػػ، لػػؾ أف السذػػرع حدػػؼ هػػها األمػػر
 ةقػػ  مػؽ الدادسػة عذػػرة كمػرة يرفعهػػا إلػى ثسانيػػأقؾانيشػه كنرؾصػه فتػػارة يقػرر الحسايػػة لمظفػ  

 عذر سشة.
االعتػػػداءات الرػػػارخة التػػػػي سػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة كػػػػهلػ إلػػػى أف السذػػػرع الجزائػػػري بعػػػػد ك

تجػػػريؼ كػػػ   (1)ق ع ج ( مػػػؽ1مكةةةرر 293)السػػػادة فػػػي السختظػػػف تظػػػرؽ الظفػػػ   اتعػػػرض لهػػػ
 تعهي . كأعشف بدني أك جشدي سؾاء كاف بالدبلمة الجددية  اسةأشتاؿ اإليهاء الس

كسػػشتظرؽ فػػي هػػها السظمػػ  لرػػؾر اإليػػهاء البػػدني التػػي يتعػػرض لهػػا الظفػػ  السختظػػف 
 عمى كجه الخرؾص كذلػ مؽ خبلؿ فرعيؽ: 

ؼ بػالفرع األكؿ، فػي حي  نتظرؽ لرؾر اإليهاء البػدني الساسػة بالظفػ  ضػحية االختظػا
 حيؽ نخرص الفرع الثاني لجريسة التعهي  الساسة بالظف  ضحية االختظاؼ.
 ختظاف الفرع األول: صؾر اإليذاا ال دن  الساسة بالظفل ضحّية جريسة اال

لػػػه صػػػؾر عديػػػدة مشهػػػا الزػػػر ، الجػػػرح، ك ، يعتبػػػر اإليػػػهاء البػػػدني مػػػؽ الجػػػرائؼ العسديػػػة
 التعدي كالتعهي  هها ما سيتؼ معالجة في الشقاط اآلتية: 

                                                 
تػػػػػشص "يعاقػػػػػ  الدػػػػػجؽ السربػػػػػد كػػػػػ  مػػػػػؽ يخظػػػػػف أك يحػػػػػاكؿ خظػػػػػف قاصػػػػػر لػػػػػؼ كسػػػػػ  ثسػػػػػاني  1متػػػػػرر 293السػػػػػادة  -(1)

(سشة، عؽ طري  العشف أك التهديد أك االسػتدراج أك غيرهػا مػؽ الؾسػائ . كتظبػ  عمػى الفاعػ  العقؾبػة السشرػؾص 18عذرة)
مػؽ هػها القػػانؾف، إذا تعػرض القاصػر السخظػؾؼ إلػػى تعػهي  أك عشػف جشدػي أك إذا كػػاف  263الفقػرة األكلػػى مػؽ  عميهػا فػي

 الداف  إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه كفاة الزحية".
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 أوال: صؾر اإليذاا ال دن  الساسة بالظفل ضحّية جريسة االختظاف
 والجرح ب: الزر 1

صػػؾر االعتػػداء عمػػى الدػػبلمة الجدػػدية كتػػدخ  ضػػسؽ أقػػدـ يعتبػػر الزػػر  كالجػػرح مػػؽ 
 .برفة خاصة ضحية االختظاؼبرفة عامة كالظف  عمى الظف   االعتداء السادي الهي يق 

 الزرب: -أ
عبػػػارة عػػػؽ ضػػػغط مػػػادي عمػػػى الجدػػػؼ دكف أف يػػػردي إلػػػى بتػػػر  أك تسزيػػػ   هػػػؾالزػػػر  

أك جػػه  الذػػخص ، (1)أندػػجته كمثمػػه مثػػ  تؾجيػػه الرػػف  عمػػى الؾجػػه أك الزػػغط بآلػػة معيشػػة
 .(2)باطشي كاآلالـ كالسغص الداخميعمى جدؼ صم  كقد يتؾف تأثير  عاهريا كالكدمات أك 

 :  الجرح-ب
هػػؾ كػػػ  مػػا مػػؽ شػػػأنه إحػػداث تسزيػػ  فػػػي األندػػجة كيدػػتؾي األمػػػر أف كػػاف هػػػها الجػػرح 

كالرضػػؾض كالتدػػمخات التسػػزؽ داخميػػا أك خارجيػػا، كسػػا يػػدخ  فػػي مفهػػـؾ الجػػرح كدػػر العغػػؼ 
القظػػ  سػػظحي أك كػػاف أ سػػؾاء، كسػػا يتحقػػ  الجػػرح كػػهلػ إذا تػػؼ بقظػػ  الجمػػد كالكػػدمات كغيرهػػا

، كسػػػا أف الجػػػرح قػػػد يحػػػدث شػػػ  أك قظػػػ  فػػػي أحػػػد أغذػػػية الجدػػػؼ الخارجيػػػة عتػػػس (3)عسيػػػ 
 .(4)الزر 

كالسذرع الجزائري مؽ بػيؽ التذػريعات التػي كفمػت الحػ  فػي الدػبلمة الجدػدية، كبسػا أف 
التػػي تػػشص عمػػى ضػػركرة  ( ق ع ج269)مػػدار دراسػػتشا حػػؾؿ حسايػػة الظفػػ  سػػشتعرض لمسػػادة 

كػػػ  مػػػؽ جػػػرح أك ضػػػر  عسػػػدا قاصػػػرا ال »الظفػػػ  مػػػؽ الزػػػر  كالجػػػرح بقؾلهػػػا  حسايػػػة جدػػػؼ
                                                 

، ديػؾاف السظبؾعػات الجامييػة، الجزائػر، دروس فة  شةرح قةانؾن العقؾبةات الجزائةر ، القدةؼ الخةاصعبد هللا سميساف،  -(1)
 . 141.أنغر كهلػ: حديؽ فريجة، السرج  الداب ، ص 182د.س.ف، د.ط، ص 

شةةرح قةةانؾن العقؾبةةات، القدةةؼ الخةةاص، الجةةرائؼ الؾاقعةةة علةةى األشةةخاص وفةةق أحةةدث عبػػد الرحسػػاف تؾفيػػ  أحسػػد،  -(2)
، 2612، 61الثقافػػة لمشذػػر كالتؾزيػػ ، عسػػاف األردف، ط ، دار2111لدةةشة  8التعةةديالت التةة  طةةرأت بالقةةانؾن السعةةدل رقةةؼ 

 .18ص
الحساية الجشائية للحق فة  سةالمة الجدةؼ فة  القةانؾن الجزائةر  والسقةارن والذةريعة اإلسةالمية، نرر الديؽ مركؾ،  -(3)

الداب ،  . أنغر كهلػ: حديؽ فريجة، السرج 179، ص2663، 61، ديؾاف السظبؾعات الجاميية، الجزائر، طدراسة مقارنة
 .142، 141ص، 

 .26عبد الرحساف تؾفي  أحسد، السرج  الداب ، ص -(4)



 احلناية املوضويية للطفل ضحّية جرمية االختطاف _______________________ الباب األول:

 

118 

تتجػػػاكز سػػػشه الدادسػػػة عذػػػر أك مشػػػ  عشػػػه عسػػػدا الظعػػػاـ أك العشايػػػة إلػػػى الحػػػد الػػػهي يعػػػرض 
صحته لمزرر، أك ارتك  ضد  أي عس  آخر مؽ أعساؿ العشف أك التعػدي فيسػا عػدا اإليػهاء 

 66دج إلػػػى  26 666ات كبغرامػػة مػػؽ الخفيػػ ، كيعاقػػ  بػػالحبس مػػؽ سػػشة إلػػى خسػػس سػػشؾ 
 .«دج166

 :  والتعد  العش  أعسال-2
 :  العش -أ

االسػػػتعساؿ غيػػػر القػػػانؾني لؾسػػػائ  القدػػػر السػػػادي كالبػػػدني ابتغػػػاء تحقيػػػ  غايػػػات » هػػػؾ
شخرػػية أك جساعيػػة عمػػى أنػػه فػػي جؾانبػػه الشفدػػية يحسػػ  معشػػى التػػؾتر كاالنفجػػار تدػػهؼ فػػي 

داخ  الفرد أك الجساعػة عؾامػ  كثيػرة أبرزهػا هػها العػالؼ الحػدي  السشقدػؼ عمػى نفدػه، تأجيجها 
 .(1)«الدياسية كاالقترادية كالعقائديةكالهي يييش فيه إنداف اليـؾ في عالؼ التشاقزات 

قبػػ  السعتػػدي تدػػب  ألسػػا مػػؽ ماديػػة تتدػػؼ بػػالقؾة البدنيػػة  أفعػػاؿ»بأنػػه: كهشػػاؾ مػػؽ عرفػػه 
ألسػػػػا لمسعتػػػػدي عميػػػػه، كقػػػػد يتػػػػؾف هػػػػها العشػػػػف مؾجػػػػه إلتػػػػبلؼ مستمكػػػػات جدػػػػسيا أك ضػػػػررا أك 

 .(2)«الغير
أك االمتشاع عؽ الكيػاـ بعسػ  مػؽ شػأنه تعػريض حيػاة الظفػ   الكياـ»كسا يقرد به كهلػ 

أك صػػحته الشفدػػية أك العقميػػة أك السدػػاس بدػػبلمته الجدػػدية لئليػػهاء أك القتػػ  أك الذػػركع فيػػه، 
. كالعشػف لػه مرادفػاف (3)«عتداءات الجشدػية التػي قػد يتعػرض لهػاكسا يذس  أيزا اإلهساؿ كاال

 .(4)هسا العدكاف كاإلساءة

                                                 
 .46، ص السرج  الداب مرظفي عسر التير،  -(1)
، حمقة نقاشية حؾؿ "العشػف العالقة بيؽ العش  األسر  والتؾافق الشفد  لدى األبشاا ق  السجتس  القظر  أميشة الهي ،  -(2)

 .21، قظر، ص 2665نؾفسبر  22الؾاق  كالسؾاجهة"، السجمس األعمى لذركف األسرة، يـؾ األسري في السجتس  القظري 
، السجمػس األعمػى لذػػركف عةةاهرة العشة  ضةد السةةرأة والظفةل، ورشةة إحرةةااات العشة  ضةد السةةرأةنجػبلء عبػد القػادر،  -(3)

 .56، قظر، ص 2666مارس  13األسرة، يـؾ 
، السمتقػى الػؾطشي الثػاني حػؾؿ االترػاؿ العش  األسر  السؾجه ضةد الظفةلؾشة، سعد الديؽ بؾطباؿ، عبد الحفي  بؾمع -(4)

كجؾدة الحيػاة فػي األسػرة، جامعػة قاصػدي مربػاح كرقمػة، كميػة العمػـؾ اإلندػانية كاالجتساعيػة، قدػؼ العمػـؾ االجتساعيػة، يػؾمي 
 .3، ص2613أفري  16، 9



 احلناية املوضويية للطفل ضحّية جرمية االختطاف _______________________ الباب األول:

 

119 

السذػػرع الجزائػػري جػػـر العشػػف السسػػارس ضػػد األطفػػاؿ إال أنػػه لػػؼ يبػػيؽ تعريفػػه كال صػػؾر  
ػػػْؽ يقػػػ  يقسػػػ   »يمػػػؽ الدسػػػتؾر عمػػػى مػػػا يمػػػ 4فػػػي فقرتهػػػا  (72، حيػػػ  نػػػص فػػػي السػػػادة)كال ِمس 

ركػػز  ، كسػػا نػػص عمػػى تجريسػػه فػػي قػػانؾف العقؾبػػات غيػػر أنػػه(1)«القػػانؾف العشػػف ضػػد األطفػػاؿ
ف إعمػى العشػف الجشدػي ضػد الظفػ  السخظػؾؼ كعميػه فػ ق ع ج مؽ(1مكرر 293)السادةفي 

العشف له صؾر عديػدة مشهػا الجدػدي أك المفغػي أك الجشدػي كالسذػرع الجزائػري جػـر أي فعػ  
كلقػد أصػا   ق ع ج( 269)شص السػادة كالسػادة بػف  برفه عامة يشظؾي عمى عشف ضد الظ

أي عسػػػػػػ  آخػػػػػػر مػػػػػػؽ أعسػػػػػػاؿ العشػػػػػػف أك » ... السذػػػػػػرع الجزائػػػػػػري لسػػػػػػا اسػػػػػػتعس  مرػػػػػػظمح 
   (2)«التعدي..

أك كػػػاف كبالتػػػالي يػػػدخ  ضػػػسشها كػػػ  أشػػػتاؿ العشػػػف التػػػي قػػػد تقػػػ  عمػػػى الظفػػػ  جدػػػديا 
السػادة عمى الظف  السخظؾؼ برفة خاصة بػشص  كالعشف السسارسجشديا، كسا جـر التعهي  

 .( مؽ ق ع ج1مكرر 293)
الستعم  بحساية الظف  مػؽ كػ  أشػتاؿ العشػف أك الزػرر  12-15كسا تظرؽ قانؾف رقؼ 

الدكلػػػة حػػػ  الظفػػػ  فػػػي الحسايػػػة مػػػؽ كافػػػة أشػػػتاؿ   تكفػػػ»مشػػػه بقؾلهػػػا  6كذلػػػػ بػػػشص السػػػادة 
االسػػتغبلؿ أك اإلسػػاءة البدنيػػة أك السعشؾيػػة الزػرر أك اإلهسػػاؿ أك العشػػف أك سػػؾء السعاممػػة أك 

أك الجشدية، كتتخه مػؽ أجػ  ذلػػ كػ  التػدابير السشاسػبة لؾقايتػه كتػؾفير الذػركط البلزمػة لشسػؾ  
كرعايتػػه كالحفػػا  عمػػى حياتػػه كتشذػػئته تشذػػئة سػػميسة كآمشػػة فػػي بيئػػة صػػحي ة كصػػالحة كحسايػػة 

 السدمحة. حقؾقه في حاالت الظؾارئ كالكؾارث كالحرك  كالشزاعات
تدهر الدكلة عمى أال تزر السعمؾمة التي تؾجه لمظفػ  بسختمػف الؾسػائ  بتؾازنػه البػدني 

 .(3)«كالفكري 

                                                 
الستعمػػ  بتعػػدي  نػػص الدسػػتؾر كالسرػػادقة عميػػه فػػي  1996ديدػػسبر  67السػػررخ فػػي  438-96السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ  -(1)

السػررخ  61-16كالسعػدؿ بالقػانؾف رقػؼ  1996ديدػسبر 68السررخػة فػي  76، الجريػدة الرسػسية رقػؼ1996نؾفسبر  28استفتاء 
 .2616مارس  67السررخة في  14، الستزسؽ التعدي  الدستؾري، ج.ر، العدد 2616مارس  66في 

جػؾاف  11السررخػة فػي  49الستزػسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)
1966.  

جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(3)
2615. 
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 تعد : ال-ب
يتسث  في األعسػاؿ الساديػة التػي ال تمحػ  الجدػؼ بذػت  مباشػر إال أنهػا تحػدث اضػظرابا 

عقمػي كيعتبػر مػؽ أك انزعاجا شديدا لد  الزحية كال يهؼ إف كاف هػها االضػظرا  جدػدي أك 
قبيػػػ  التعػػػدي إطػػػبلؽ عيػػػارات ناريػػػة مػػػثبل مػػػؽ أجػػػ  إرعػػػا  الزػػػحية أك البرػػػ  عمػػػى كجػػػه 

 .(1)الذخص أك قهؼ عميه الساء
 ثانيا: أركان جرائؼ اإليذاا ال دن  الساسة بالظفل ضحية االختظاف

بعػػػد التعػػػرض لرػػػؾر اإليػػػهاء البػػػدني التػػػي تمحػػػ  الظفػػػ  برػػػفة عامػػػة، كالظفػػػ  ضػػػحية 
 برفة خاصة، كسشتعرض لؤلركاف التي تقـؾ عميها هه  الجريسة. االختظاؼ

 :  لجرائؼ اإليذاا ال دن  الركؽ الذرع  -1

تظرؽ السذرع الجزائري لجرائؼ اإليهاء البدني غير أنه لؼ يتظػرؽ لتعريفهػا، كإنسػا اقترػر 
عمػػى تحديػػد صػػؾر ، الستسثمػػة فػػي الزػػر  كالجػػرح كأعسػػاؿ العشػػف كالتعػػدي، هػػه  األخيػػرة التػػي 

( كفػػػي 276( إلػػػى )269يعاقػػػ  عميهػػػا بسقتزػػػي نرػػػؾص قػػػانؾف العقؾبػػػات فػػػي السػػػؾاد مػػػؽ )
 296)، غيػػػر أنػػػػه تػػػؼ التركيػػػػز عمػػػى السػػػػادتيؽ ق ع ج( مػػػؽ مكةةةةرر 442و) (442السػػػادتيؽ )

الستعمػػػ   12-15مػػػؽ القػػػانؾف رقػػػؼ  (16، إضػػػافة إلػػػى السػػػادة )ق ع ج( مػػػؽ 1مكةةةرر 293و
 بحساية الظف  باعتبار محؾر دراستشا يدكر حؾؿ حساية الجشائية لمظف .

 :  لجرائؼ اإليذاا ال دن  الركؽ الساد  -2

السدػاس  الستسث  فػيالدمؾؾ اإلجرامي  فيفي جرائؼ اإليهاء البدني يتسث  الركؽ السادي 
 السػػػادي لهػػػه  الجريسػػػة بتحقػػػ  الشتيجػػػةيتجدػػػد الػػػركؽ ك بالدػػػبلمة الجدػػػدية لمظفػػػ  كبرػػػحته، 

 .(2)كالعبلقة الدببية بيشهسا كفع  االعتداء اإلجرامي
يتحق  برػؾر  الستسثمػة فػي الزػر  الجػرح العشػف كالتعػدي، كعميه يتحق  الركؽ السادي 

اعتبارهػا بأما االعتداءات الجشدية فدشتحدث عشها فػي الجػرائؼ الساسػة بالكيػاف السعشػؾي لمظفػ  
 كبأخبلقه. تسس بعرضه

                                                 
 .59دؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص أح -(1)
 .156، 138، حديؽ فريجة، السرج  الداب ، ص، ص54عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص -(2)
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تتسثػػػ  فػػػي األذ  الػػػهي يمحػػػ  بجدػػػؼ الظفػػػ  الزػػػحية كهػػػي الشتيجػػػة التػػػي أمػػػا الشتيجػػػة ف
فإف لؼ يحق  فع  االعتداء أي مدػاس بالدػبلمة ، جرمها القانؾف كهي السداس بدبلمة الجدؼ

 .(1)الجددية فجريسة اإليهاء البدني ال تعتبر قائسة باعتبار هه  الجرائؼ عسدية
إلػػى أنػػه ال عبػػرة بالؾسػػيمة السدػػتعسمة فػػي جػػرائؼ اإليػػهاء فقػػد يدػػتعس   كسػػا تجػػدر اإلشػػارة

الجػػاني يػػد  أك أداة قاطعػػة، كسػػا لػػؼ يذػػترط السذػػرع أف يتػػؾف الزػػر  عمػػى قػػدر مػػؽ الجدػػامة 
فقػد يقػػ  حتػى بكبزػػة اليػػد أك الكػف، يدػػتؾي فػػي الزػر  كالجػػرح أف يػػتؼ دفػ  الظفػػ  الزػػحية 

 .(2)عمى كسيمة االعتداء أك العتس
إلضافة لمشتيجة يج  تؾافر عبلقة سببية بيؽ الفع  كالشتيجػة التػي تحققػت كالتػي تبػيؽ كبا

 السدركلية الجزائية عمى الستهؼ. ترت الترابط بيؽ فع  الجاني كما تحق  مؽ أذ  حتى ت
 :  لجرائؼ اإليذاا ال دن  الركؽ السعشؾ   -3

تػػػؾافر القرػػػد العػػػاـ مػػػؽ الجػػػرائؼ العسديػػػة التػػػي يذػػػترط فيهػػػا جػػػرائؼ اإليػػػهاء البػػػدني تعػػػد 
القرػػد الجشػػائي فػػي جػػرائؼ الزػػر  كالجػػرح كالعشػػف، كالتعػػدي الؾاقػػ  عمػػى يتسثػػ  كالخػػاص، ك 
 ظفػػػ  الزػػػحيةعمػػػؼ الجػػػاني مدػػػبقا بأنػػػه فعمػػػه مػػػؽ شػػػأنه السدػػػاس بدػػػبلمة جدػػػؼ الالظفػػػ  فػػػي 

إرادتػػػػه الحػػػػرة تتجػػػػه لػػػػهلػ؛ بسعشػػػػي يتػػػػؾف مريػػػػدا إحػػػػداث األذ  بالزػػػػحية كالسدػػػػاس ، ك كإيهائػػػػه
 ، كسػػػا أف الغمػػػط فػػػي الذػػػخصتحقػػػ  الشتيجػػػة كػػػهلػإضػػػافة إلػػػى اتجاههػػػا له الجدػػػدية بدػػػبلمت
 .(3)ألف السذرع يحسي ك  إنداف دكف استثشاء قياـ القرد الجشائيال يشفي ة الزحي  

عؽ القرد الستعدي؛ بحيػ  تعتبػر الجريسػة  كهشاؾ مؽ الفقهاء مؽ ير  أف الجاني يدأؿ
تػػػؾافر  تقػػػـؾ  ، كالقرػػػد بسجػػػردالػػػهي سػػػعى إليػػػه الجػػػانيف تجػػػاكزت الشتيجػػػة القرػػػد إقرػػػدية ك 

باعتبػػػػار ، الجريسػػػػة كال عبػػػػرة بالباعػػػػ  الػػػػهي دفػػػػ  بالذػػػػخص الرتكػػػػا  جريسػػػػة اإليػػػػهاء البػػػػدني
 .(4)الباع  ليس عشررا مؽ عشاصر التجريؼ إال في األحؾاؿ التي تظم  القانؾف تؾافرها

                                                 
 .145حديؽ فريجة، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .58أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص -(2)
 .54عشتر عتيػ، السرج  الداب ، ص -(3)
  .156، 149فريجة، السرج  الداب ، ص ؽ: حديكذلػ ر.انغ22، 21رج  الداب ، صعبد الرحساف تؾفي  أحسد، الس -(4)
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ضةةةةحّية لظفةةةل لدية : العقؾبةةةةات السقةةةررة للسدةةةةاس بالدةةةالمة الجدةةةةالفةةةرع الثةةةان 
 ختظافاال

لخظػػػؾرة هػػػه  الجػػػرائؼ كآثارهػػػا عمػػػى الظفػػػ  أقػػػر السذػػػرع الجزائػػػري عقؾبػػػات رادعػػػة لهػػػه  
 إلةى 269) السؾاد مػؽالجرائؼ مؽ أج  تحقي  الحساية الكافية لمظف  كسبلمته البدنية كهها في 

كػػ  مػػؽ جػػرح أك ضػػر  عسػػدا »عمػػى:  ق ع ج( 269)، حيػػ  نرػػت السػػادة ع ج ( ق273
قاصػػر ال تتجػػاكز سػػشه الدادسػػة عذػػرة أك مشػػ  عشػػه عسػػدا الظعػػاـ أك العشايػػة إلػػى الحػػد الػػهي 
يعرض صحته لمزرر أك ارتك  ضد  عسدا أي عس  آخر مؽ أعساؿ العشف أك التعدي فيسػا 

إلػى  26 666عدا اإليهاء الخفي ، يعاقػ  بػالحبس مػؽ سػشة إلػى خسػس سػشؾات كبغرامػة مػؽ 
 «.د ج166 666

إذا نػػت  عػػؽ الزػػر  أك الجػػرح أك العشػػف أك التعػػدي أك »  ق ع ج ( 271)أمػػا السػػادة 
ليه في السادة الدابقة مػرض أك عػدـ القػدرة عمػى الحركػة أك عجػز كمػي عػؽ إالحرماف السذار 

العس  ألكثر مؽ خسدة عذر يؾما، أك إذا كجد سب  إصرار أك ترصػد فتكػؾف العقؾبػة الحػبس 
 دج.166 666إلى  26 666مؽ ثبلث إلى عذر سشؾات كالغرامة مؽ 

كيجؾز عبلكة عمى ذلػػ أف يحتػؼ عمػى الجػاني بالحرمػاف مػؽ الحقػؾؽ الػؾاردة فػي السػادة 
مػػػػؽ هػػػػها القػػػػانؾف كبػػػػالسش  مػػػػؽ اإلقامػػػػة مػػػػؽ سػػػػشة عمػػػػى األقػػػػ  إلػػػػى خسػػػػس سػػػػشؾات عمػػػػى  14

 .(1)«األكثر
نػػػت  عػػػؽ الزػػػر  أك الجػػػرح أك العشػػػف أك التعػػػدي السذػػػار  إذا» ع ج ( ق271)السػػػادة 

فقد أك بتر أحد األعزاء أك الحرماف مؽ استعساله أك فقد البرر أك فقد  269يه في السادة إل
إبرار إحػد  العيشػيؽ أك أيػة عاهػة مدػتديسة أخػر  فتكػؾف العقؾبػة الدػجؽ السرقػت مػؽ عذػر 

 سشؾات إلى عذريؽ سشة.
 كإذا نتجػػت الؾفػػاة دكف قرػػد إحػػداثها فتكػػؾف العقؾبػػة هػػي الحػػد األقرػػى لمدػػجؽ السرقػػت

 مؽ عذر سشؾات إلى عذريؽ سشة.

                                                 
جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

1966.  
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كإذا نتجػػت عشهػػا الؾفػػاة بػػدكف قرػػد إحػػداثها كلكشهػػا حػػدثت نتيجػػة لظػػرؽ عبلجيػػة معتػػادة 
 تكؾف العقؾبة الدجؽ السربد.

كإذا كقػػػػ  الزػػػػر  أك الجػػػػرح أك العشػػػػف أك التعػػػػدي أك الحرمػػػػاف بقرػػػػد إحػػػػداث الؾفػػػػاة 
 .(1)«ي ارتكابهافيعاق  الفاع  باعتبار  قد ارتك  جشاية القت  أك شرع ف

أمػػا إذا كػػاف األذ  كاقػػ  مػػؽ األصػػؾؿ الذػػرعييؽ أك أي شػػخص لػػه سػػمظة عمػػى الظفػػ  
السػػادتيؽ تحيػػ  عمػػى العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي  ق ع ج( 272)كرعايتػػه فشجػػد أف السػػادة 

 .(2)ع ج ( ؽ271ك 296)
درجػػة يبلحػػ  أف العقؾبػػات التػػي أقرهػػا السذػػرع الجزائػػري لحسايػػة الظفػػ  اختمفػػت حدػػ  

اإليهاء كما يخمفه مؽ أثر عمى جدؼ القاصر كحد  مرتكػ  الفعػ  إذا كػاف ِمسػْؽ لػه حػ  فػي 
إال أف الغرامػػات الساليػػػة التػػي أقرهػػػا السذػػرع يرخػػػه عميهػػا بعػػػدـ ، رعايػػة الظفػػػ  أك مػػؽ الغربػػػاء

تؾافقها م  جدامة الفع  خاصة كأنها فرضت مؽ أج  تحقي  حساية لفئػة ال حػؾؿ كال قػؾة لهػا 
 ف  الزرر الؾاق  عميها.في د

هه  العقؾبات تؼ الشص عميهػا لحسايػة الظفػ  ضػحية أي اعتػداء لكػؽ مػ  انتذػار جريسػة 
اختظاؼ األطفاؿ نجد أف السذرع الجزائري أقر عقؾبات متعمقة به كهي أشد مقارنة مػ  جػرائؼ 

لتحقيػػ   هكاإلعػػداـ كهػػها سػػييا مشػػ، اإليػػهاء األخػػر  فتأرجحػػت بػػيؽ تؾقيػػ  عقؾبػػة الدػػجؽ السربػػد
الحساية الكافية لمظف  ضحية االختظاؼ مؽ جهة كلتحقي  الردع مؽ جهة أخر  كهها مػا بػدا 

 .(3)ع ج ( ق1مكرر 293)السادة جميا في نص 

                                                 
جػؾاف  11فػي  ةالسررخ، 49 العددج.ر، الستزسؽ قانؾف العقؾبات،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

 .السعدؿ كالستسؼ 1966
جػؾاف  11فػي  ةالسررخ، 49 ج.ر، العددالستزسؽ قانؾف العقؾبات،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)

 .السعدؿ كالستسؼ 1966
تسػ  ثسػاني ييعاق  الدجؽ السربد ك  مؽ يخظف أك يحاكؿ خظف قاصر لؼ »تشص عمى مايمي:  1مترر 293السادة  -(3)

 (سشة، عؽ طري  العشف أك التهديد أك االستدراج أك غيرها مؽ الؾسائ .18عذرة)
مػؽ هػها القػانؾف، إذا تعػرض القاصػر السخظػؾؼ  263كتظب  عمى الفاعػ  العقؾبػة السشرػؾص عميهػا فػي الفقػرة األكلػى مػؽ 

 «.شدي أك إذا كاف الداف  إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه كفاة الزحيةإلى تعهي  أك عشف ج
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قػػانؾف العقؾبػػات  رغػػؼ إقػػرار السذػػرع لهػػه  العقؾبػػات عمػػى مختظفػػي األطفػػاؿ فػػي تعػػدي 
2114 لدػػػشة

فػػػي متافحػػػة الجريسػػػة كالػػػدلي  أف حػػػاالت  إال أف الؾاقػػػ  يثبػػػت عػػػدـ نجاعتهػػػا (1)
ال زالت تظاؿ البراءة ليؾمشا هها فسرالح األمؽ كاإلعػبلـ مػازاؿ يرصػد  االختظاؼ في الجزائر

 لشا حاالت االختظاؼ التي باتت شبه يؾمية.
 ختظافالساسة بالظفل ضحّية جريسة اال التعذي جريسة : سظل  الثان ال

التػػي جريسػػة التعػػهي ، هػػه  األخيػػرة  نجػػدالجػػرائؼ الساسػػة بالدػػبلمة الجدػػدية لمظفػػ   مػػؽ
، كسػػػشتظرؽ فػػػي هػػػها السظمػػػ  لتعريػػػ  هػػػه  الجريسػػػة فػػػي جرمتهػػػا القػػػؾانيؽ الدكليػػػة كالؾطشيػػػة

السؾاثي  الدكلية كبعض التذريعات كذلػػ بػالفرع األكؿ، فػي حػيؽ نتظػرؽ لجريسػة التعػهي  فػي 
 رع الثاني.التذري  الجزائري بالف

 ذريعاتالفرع األول: جريسة التعذي  ف  السؾاثيق الدولية وبعض الت
عمى الرغؼ مؽ أف جريسة التعهي  مؽ الجرائؼ القديسػة مػؽ حيػ  السسارسػة إال أف القميػ  
مػػػؽ التذػػػريعات التػػػي ضػػػسشتها قؾانيشهػػػا العقابيػػػة، كهشػػػاؾ مػػػؽ التذػػػريعات مػػػؽ اعتبػػػرت جريسػػػة 

العامػػػة كمشهػػػػا مػػػؽ أخزػػػػعتها لؤلحتػػػاـ الخاصػػػػة، كسػػػػشتشاكؿ تعػػػهي  الظفػػػػ  تخزػػػ  لؤلحتػػػػاـ 
 التعهي  في السؾاثي  الدكلية، ثؼ في بعض التذريعات.

 لدوليةأوال: جريسة التعذي  ف  السؾاثيق ا
 يعتبر السذرع الدكلي مؽ التذػريعات الدػباقة لتجػريؼ جريسػة التعػهي  كتعريفهػا، حيػ  تػؼ

 1975 لعػػاـ األمػػؼ الستحػػدة لسشاهزػػة التعػػهي ألكؿ مػػرة فػػي إعػػبلف جريسػػة التعػػهي   تعريػػ 
ثػؼ تمتهػا اتفاقيػػة ، كاعتبػرت أكؿ اتفاقيػة عرفػت التعػهي  بذػت  مفرػ  كذلػػػ فػي مادتهػا األكلػى

القاسػػػػػية أك البلإندػػػػػانية سػػػػػشة أك العقؾبػػػػػة   السعاممػػػػػة ك ضػػػػػر غيػػػػػر  مػػػػػؽ مشاهزػػػػػة التعػػػػػهي  ك 
1984
(2). 

                                                 
السررخػػة فػػي  49الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، الجريػػدة الرسػػسية رقػػؼ  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػػر رقػػؼ  -(1)

سعػػدؿ كالسػػتسؼ لقػػانؾف العقؾبػػات، ، ال2614فيفػػري  64السػػررخ فػػي  61-14السعػػدؿ كالسػػتسؼ بالقػػانؾف رقػػؼ  1966جػػؾاف  11
 .2614فيفري  16، السررخة في 67ج.ر، العدد

 .16/12/1984مؽ قب  الجسيية العامة لؤلمؼ الستحدة في  39/46تؼ اعتساد االتفاقية بسؾج  القرار رقؼ  -(2)
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كهػػي  1987دػػشة لتػػؼ تشػػاكؿ التعػػهي  كػػهلػ فػػي االتفاقيػػة األمريتيػػة لسشػػ  التعػػهي  كسػػا 
السعاناة بالذخص سػؾاء  كإلحاؽالتعهي  العقمي كالبدني  تكشسم، ثال  كثيقة لتعري  التعهي 

كػػػ  الؾسػػػائ  التػػػي مػػػؽ شػػػأنها فيػػػه كسػػػا أف التعػػػهي  يدػػػتعس  ، مػػػؽ أجػػػ  التخؾيػػػ  أك الؾقايػػػة
 .(1)ميا كتتدب  له في اآلالـإضعاؼ الزحية بدنيا كعق

عمػػى تجػػريؼ فعػػ  التعػػهي  فقػػط إال أنهػػا حػػددت مفهػػـؾ التعػػهي  هػػه  االتفاقيػػة لػػؼ تقترػػر 
   .بذت  أشس 

تعسػػػ  عمػػػى أال  1989أمػػػا بالشدػػػبة لتعػػػهي  األطفػػػاؿ فشجػػػد اتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  لدػػػشة 
 . (2)يتعرض أي طف  لمتعهي  أك أي ضر  مؽ ضرك  السعاممة القاسية

 ذريعاتا: جريسة التعذي  ف  بعض التثاني
لمقؾاعػػد  لقػػد اختمفػػت التذػػريعات فػػي الشغػػر لجريسػػة تعػػهي  األطفػػاؿ فسشهػػا مػػؽ أخزػػعها

العامػة مثػ  السذػرع السرػػري الػهي نػص عمػػى التعػهي  الؾاقػ  مػؽ طػػرؼ السؾعػف فػي السػػادة 
كالقتػػ  كشػػدد العقؾبػػة فػػي حالػػة مػػا سػػب  أك تػػبل التعػػهي  جريسػػة أخػػر  ، ق ع جمػػؽ  ( 126)

 .فتكؾف عقؾبة الجريسة نفس عقؾبة القت 
يشسػػا هشػػاؾ تذػػريعات أخػػر  أخزػػعت التعػػهي  لمقؾاعػػد الخاصػػة كنجػػد مػػؽ ذلػػػ السذػػرع ب

قةةةانؾن مػػػؽ  (231)السغربػػػي؛ تحػػػدث عػػػؽ التعػػػهي  الؾاقػػػ  مػػػؽ السؾعػػػف كذلػػػػ بػػػشص السػػػادة 
د مسارسػػة عشػػ، ك (438)شص السػػادة بػػتعػػهي  فػػي حالػػة االختظػػاؼ الكعػػؽ  السدةةظرة الجشائيةةة

كسػػا شػػدد العقؾبػػات كجعػػ  عقؾبػػة اإلعػػداـ فػػي حالػػة مػػا إذا كػػاف (، 499) السةةادةالبغػػاء بػػشص 
 .(3)التعهي  كاق  عمى طف 

                                                 
مشغسػػة الػدكؿ األمريتيػػة فػػي  مػػؽ االتفاقيػة األمريتيػػة التػػي تػؼ اعتسادهػػا لسشػػ  التعػهي  كالعقػػا  عميػػه مػؽ قبػػ  62السػادة  -(1)

 .28/12/1987، دخمت حيز التشفيه في 69/12/1985مديشة قرطاجشة دي الس اندياس الكؾلؾمبية في 
، 1989نػػػؾفسبر  26، كافقػػت عميهػػػا الجسييػػة العامػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة فػػي 1989/أ مػػؽ اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  37السػػادة  -(2)

ت السؾافقػػػة مػػػ  ترػػػريحات تفدػػػيرية عمػػػى اتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ ، بسؾجػػػ  ، كتسػػػ1996سػػػبتسبر  62دخمػػػت حيػػػز التشفيػػػه فػػػي 
 .11/1992/ 18، السررخة في 83، ج.ر، العدد 17/11/1992السررخ في  66-92السرسـؾ التذريعي رقؼ 

أـ  "، مجمػة العمػـؾ اإلندػانية، جامعػةالحساية الجشائيةة للظفةل ضةد جةرائؼ االسةتعسال غيةر السذةروع للقةؾةرابح بؾسشة، " -(3)
 38-35، ص، ص2615، ديدسبر64البؾاقي، العدد
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التعػػهي  الؾاقػػ  عمػػى الظفػػ  عرفػػا مذػػددا  الػػهي جعػػ ككػػها الحػػاؿ عشػػد السذػػرع الفرندػػي 
كحػدد لهػا  16بفقراتهةا  انؾن عقؾبةات فرندة قة (222)لمعقؾبة كذلػػ فػي كػ  مػؽ نػص السػادة

عقؾبػات شػػديدة فػػي حالػػة مػػا صػػاح  أك تػػبل جريسػػة التعػػهي  القتػػ  أك االغترػػا  أك التذػػؾيه 
 16مػػؽ نفػػس السػػادة عمػػى عقؾبػػة التعػػهي  الؾاقعػػة عمػػى القاصػػر أقػػ  مػػؽ  3الفقةةرة كنػػص فػػي 

سػػػشة أمػػػا إذا أد  التعػػػهي  إلػػػى تذػػػؾيه دائػػػؼ  26سػػػشة كهػػػي عقؾبػػػة الدػػػجؽ السقػػػدرة بالدػػػجؽ 
سشة فػي حالػة كقػ  التعػهي   36سشة سجؽ في حيؽ حدد عقؾبة الدجؽ لسدة  36فعقؾبته هي 

عمػػػى قاصػػػر مػػػؽ طػػػرؼ جساعػػػة مشغسػػػة أك عمػػػى سػػػبي  االعتيػػػاد، أمػػػا فػػػي حالػػػة مػػػا أفزػػػى 
 .  (1)التعهي  لمؾفاة دكف قرد إحداثها يتعرض لعقؾبة الدجؽ مد  الحياة

 جزائر  الفرع الثان : جريسة التعذي  ف  التذري  ال
ق  (مكرر 263السػادة)السذرع الجزائري في قانؾف العقؾبات التعهي  في نص لقد عرؼ 

 اعتبػػرك ، عمػػى أنػػه كػػ  األعسػػاؿ التػػي تدػػب  آالمػػا شػػديدة سػػؾاء كانػػت جدػػدية أك عقميػػة ع ج
، كهػها مػا بػدا جميػا عرفا مذددا في الجػرائؼ إذا مػا أفزػى إلػى القتػ  السذرع الجزائري التعهي 

دكف أف يدرج التعهي  الؾاقػ  عمػى  ق ع ج مؽ (2مكرر263) و ( 1مكرر263) ادتيؽالسفي 
 .الظف  كعقؾباته كسا فع  السذرع السغربي كالفرندي

عرفػا مذػػددا  السذػرع الجزائػري التعػػهي  اعتبػػر 2614 قػػانؾف العقؾبػات لدػشة كفػي تعػدي 
حيػػػػ  أنػػػػه فػػػػي حالػػػػة تعػػػػرض الظفػػػػ  ضػػػػحية ، لمعقؾبػػػػة بالشدػػػػبة لجريسػػػػة اختظػػػػاؼ األطفػػػػاؿ

 ( فةةة 1مكةةةرر 293)السػػػادة  كهػػػها مػػػا جػػػاءت بػػػه لمتعػػػهي  ترػػػ  العقؾبػػػة لئلعػػػداـاالختظػػػاؼ 
يعاقػ  بالدػجؽ السربػد كػ  مػؽ يخظػف أك يحػاكؿ خظػف قاصػر لػؼ » مؽ ق ع ج 12فقرتها 

( سػػػػشة عػػػػؽ طريػػػػ  العشػػػػف أك التهديػػػػد أك االسػػػػتدراج أك غيرهػػػػا مػػػػؽ 18يتسػػػػ  ثسػػػػاني عذػػػػرة)
 الؾسائ .

مػػؽ  263يهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػؽ السػػادة الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عم كتظبػػ  عمػػى
هػػها القػػانؾف، إذا تعػػرض القاصػػر السخظػػؾؼ إلػػى تعػػهي  أك عشػػف جشدػػي أك إذا كػػاف الػػداف  

 إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه كفاة الزحية.

                                                 
(1)

- Code pénal français, p916. 
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الجػػاني مػػؽ عػػركؼ التخفيػػ  السشرػػؾص عميهػػا فػػي هػػها القػػانؾف مػػ  مراعػػاة  كال يدػػتفيد
 .(1)«أدنا  294أحتاـ السادة 

 لتعذي أوال: أركان جريسة ا
جريسػػػػة التعػػػػهي  مثمهػػػػا مثػػػػ  أي جريسػػػػة لهػػػػا أركػػػػاف تقػػػػـؾ عميهػػػػا كهػػػػي الػػػػركؽ السػػػػادي 

 .كالسعشؾي 
 لجريسة التعذي : الركؽ الذرع  -1

فػػػي السػػػادة  15-64لجريسػػػة التعػػػهي  إال بسؾجػػػ  قػػػانؾف لػػػؼ يتظػػػرؽ السذػػػرع الجزائػػػري 
بالتعهي  كػ  عسػ  يشػت  عشػه عػها  أك الػؼ شػديد جدػديا كػاف أك عقميػا  يقرد» مكرر( 263)

 .(2)«يمح  عسدا بذخص ما مهسا كاف سببه
 ه يجػ  أفأنػيتزػح  ( ق ع جمكرر 263)حد  ما جاء في التعري  الؾارد في السادة 

كإال اعتبػػر تذػػؾيها لمجثػػة كلػػيس ، ؾ كػػ  إندػػاف عمػػى قيػػد الحيػػاةيقػػ  التعػػهي  عمػػى شػػخص كهػػ
 .(3)جريسة تعهي  كسا ال يهؼ إف كاف كاق  عمى ذكر كاف أك أنثى

أف يتػػػؾف أمػػا بالشدػػبة لمتعػػػهي  الؾاقػػ  عمػػى الظفػػػ  ضػػحية االختظػػاؼ فيذػػػترط السذػػرع 
 .ع ج ( ق1مكرر 293)سشة كسا كرد في نص السادة  18لؼ يبم  أي الزحية طفبل 

 :  لجريسة التعذي  ساد الركؽ ال -2

الػهي يقػػـؾ بػه الجػػاني، كهػػؾ جريسػػة التعػهي  فػػي الدػمؾؾ اإلجرامػػي الػػركؽ السػادي يتسثػ  
دب  ألؼ غير معتػاد كغيػر مبػرر جدػديا كػاف أك نفدػيا، كمػؽ صػؾر التعػهي  يالكياـ بأي فع  

 .سيؼ فسهربط الذخص أك ضربه بالدؾط أك جر  عمى األرض أك تقييد  بذت  مهيؽ أك تك
كيدخ  في التعهي  عام  الزمؽ الػهي يسيػز  عػؽ أعسػاؿ العشػف األخػر ؛ فالزػر  مػثبل 

بيشسػػا التعػػهي  قػػد تظػػؾؿ مدتػػه كالػػهي يتعػػرض لمزػػر  برػػفة ، يشتهػػي فػػي فتػػرة زمشيػػة قرػػيرة
                                                 

جػؾاف  11السررخػة فػي  49الستزػسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)
 السعدؿ كالستسؼ. 1966

السعدؿ كالسػتسؼ لقػانؾف العقؾبػات،  2664نؾفسبر 16السررخ في  15-64مترر بسؾج  قانؾف  263تست إضافة السادة  -(2)
  .71ج.ر، العدد 

 .71، 76، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(3)
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كػ  فعػ  تعػػهي  يشظػؾي عمػى العشػػف لكػؽ لػػيس ، كسػػا تجػدر اإلشػارة إلػػى أف دكريػة أك مشتغسػة
 .(1) ك  عس  عشف هؾ تعهي

 :  لجريسة التعذي  الركؽ السعشؾ   -3

كيذػػػترط فػػػي جريسػػػة ، يتسثػػػ  الػػػركؽ السعشػػػؾي فػػػي القرػػػد الجشػػػائي بذػػػكيه العمػػػؼ كاإلرادة
التعػػهي  تػػؾافر كػػ  مػػؽ القرػػد العػػاـ كالخػػاص عمػػى حػػد سػػؾاء، فالقرػػد العػػاـ هػػؾ اتجػػا  إرادة 

كمهسا كاف الفعػ  سػؾاء ، الجاني إلى ارتكا  الدمؾؾ اإلجرامي مهسا كانت الؾسائ  السدتعسمة
 .يذت  تعهي  جددي أك معشؾي 

باإلضػػافة لمقرػػد العػػاـ يجػػ  تػػؾافر القرػػد الخػػاص كهػػؾ الغايػػة التػػي يدػػعى الجػػاني فػػي 
اإليػػبلـ مػػؽ أجػػ  إيقػػاع ، إال أنػػه إذا كػػاف (2)تحكيقهػػا كهػػي اإليػػبلـ كالتدػػب  فػػي معانػػاة شػػديدة

 .(3)ح كليدت جريسة التعهي فهشا نكؾف أماـ أمر مباعؽ الشفس أك الساؿ دفاع شرعي 
 ا؛ أف التذػػريعات الداخميػػة كالسذػػرع السغربػػي كالفرندػػي لػػؼ يخرػػمسػػا تػػؼ طرحػػه بلحػػ ي

كإنسا اعتبرا التعهي  الؾاق  عميه عرفا مذددا لمعقؾبة كالسذرع الجزائػري ، الظف  بأحتاـ خاصة
السخظػػؾؼ  السغربػػي كالفرندػػي كجعػػ  التعػػهي  الؾاقػػ  عمػػى الظفػػ  السذػػرعيؽحػػها حػػهك هػػهيؽ 

سػػب  مػػؽ أسػػبا  تذػػديد العقؾبػػة، أمػػا فػػي غيػػر ذلػػػ فيخزػػ  الظفػػ  السعػػه  لؤلحتػػاـ العامػػة 
 تعهي .جريسة الل

 لتعذي ثانيا: عقؾبات جريسة ا
لخظػؾرة جريسػػة التعػػهي  أقػػر لهػػا السذػػرع عقؾبػات صػػارمة كهػػها لتحقيػػ  الحسايػػة الكافيػػة 

إذا كقػػ  تعػػهي  »أنػػه:  ع ج ( ق293)خاصػػة بالشدػػبة لمظفػػ  السختظػػف حيػػ  نرػػت السػػادة 
بػػدني عمػػى الذػػخص السختظػػف أك السقبػػؾض عميػػه أك السحبػػؾس أك السحجػػؾز يعاقػػ  الجشػػاة 

 .(4)«بالدجؽ السربد

                                                 
 .36، السرج  الداب ، صللقؾةالحساية الجشائية للظفل ضد جرائؼ االستعسال غير السذروع رابح بؾسشة،  -(1)
 .75السرج  الداب ، ص الؾسيط ف  جرائؼ األشخاص،نبي  صقر،  -(2)
 37، السرج  الداب ، صالحساية الجشائية للظفل ضد جرائؼ االستعسال غير السذروع للقؾةرابح بؾسشة،  -(3)
جػؾاف  11، السررخة فػي 49ر، العدد الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج. 1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(4)

1966. 
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كأشػػار السذػػرع الجزائػػري إلػػى أنػػه إذا صػػاح  االختظػػاؼ التعػػهي  فالعقؾبػػة هػػي الدػػجؽ 
اإلعػداـ، كبػدا ذلػػ  السربد أما إذا ما أد  تعهي  الذخص السخظؾؼ إلػى الؾفػاة فالعقؾبػة هػي

الفاعػػػػ  بالدػػػػجؽ السربػػػػد إذا   كيعاقػػػػ» مكةةةةرر( 293مػػػػؽ السػػػػادة ) 3ك 2مػػػػؽ خػػػػبلؿ الفقػػػػرتيؽ 
تعػرض الذػخص السخظػػؾؼ إلػى تعػهي  أك عشػػف جشدػي أك إذا كػاف الػػداف  إلػى الخظػف هػػؾ 

 تدديد فدية أك تشفيه شرط أك أمر.
مػػؽ  263ؽ السػػادة كتظبػػ  عمػػى الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػ

 .(1)«هها القانؾف إذا أد  الخظف إلى كفاة الذخص السخظؾؼ
أما بالشدبة لتعهي  الظف  السخظػؾؼ فقػد أقػر السذػرع الجزائػري لمجػاني عقؾبػة اإلعػداـ، 

نرػت  ( ق ع ج التة 1مكرر 293كحرمانه مؽ عركؼ التخفي ، كذلػ بسؾج  نص السادة)
يعاقػػػػ  بالدػػػػجؽ السربػػػػد كػػػػ  مػػػػؽ يحػػػػاكؿ خظػػػػف قاصػػػػر لػػػػؼ يتسػػػػ  ثسػػػػاني  »: يعمػػػػى مػػػػا يمػػػػ

 (سشة، عؽ طري  العشف أك التهديد أك االستدراج أك غيرها مؽ الؾسائ .18عذرة)
مػػؽ  263كتظبػػ  عمػػى الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػؽ السػػادة 

شدػػي أك إذا كػػاف الػػداف  هػػها القػػانؾف، إذا تعػػرض القاصػػر السخظػػؾؼ إلػػى تعػػهي  أك عشػػف ج
 إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه كفاة الزحية.

ال يدػػتفيد الجػػاني مػػؽ عػػركؼ التخفيػػ  السشرػػؾص عميهػػا فػػي هػػها القػػانؾف مػػ  مراعػػاة 
 .(2)«أدنا  294أحتاـ السادة 

يبلحػػ  أف عقؾبػػة التعػػهي  لمذػػخص السخظػػؾؼ تأرجحػػت بػػيؽ الدػػجؽ السربػػد كاإلعػػداـ، 
غيػػػر أف السذػػػرع الجزائػػػري ميػػػز بػػػيؽ التعػػػهي  الؾاقػػػ  عمػػػى البػػػال  كعمػػػى الظفػػػ  فػػػأقر عقؾبػػػة 
اإلعػػػػداـ دكف اسػػػػتفادة الجػػػػاني مػػػػؽ عػػػػركؼ التخفيػػػػ  إذا كػػػػاف التعػػػػهي  كاقػػػػ  عمػػػػى الظفػػػػ  

 ية الذاممة لمظف  ضحية االختظاؼ. السخظؾؼ، كهها مؽ أج  كفالة الحسا

                                                 
جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

 السعدؿ كالستسؼ بالقانؾف. 1966
جػؾاف  11السررخة فػي  ،49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)

 السعدؿ كالستسؼ بالقانؾف. 1966
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فةة  سةةالمة أعزةةائه وعةةدم جريسةةة االختظةةاف ة حةةق الظفةةل ضةةحيّ السظلةة  الثالةةث: 
 ار بهااالتج

تعػػػد جريسػػػة االختظػػػاؼ مػػػؽ الجػػػرائؼ التػػػي كثيػػػرا مػػػا ارتبظػػػت بجريسػػػة أشػػػش  مشهػػػا كهػػػي 
هؾ انتػزاع فهشاؾ العديد مؽ الحاالت التي كاف الغرض مشها ، االتجار باألشخاص كبأعزائهؼ

كغيػا  األعزػاء القابمػة ، كثػراء األشػخاص، األعزاء خاصة م  كثػرة األمػراض السدتعرػية
لجػأ بعػض األشػخاص الػهيؽ غػا  ضػسيرهؼ ، لتمبيػة حاجػات كػ  السرضػى كعدـ كفايتها لمزرع

اإلنداني كاألخبلقي كالسهشػي إلػى اسػتهداؼ أضػعف فئػة فػي السجتسػ  كهػي األطفػاؿ مػؽ أجػ  
فسػػػا مؾقػػػف التذػػػريعات مػػػؽ االتجػػػار باألشػػػخاص ، ع أعزػػػائهؼ لمستػػػاجرة بهػػػااختظػػػافهؼ كانتػػػزا 

كأعزػػائهؼ؟ كهػػ  أفػػرد السذػػرع الجزائػػري عقؾبػػات خاصػػة إذا مػػا انرػػبت هػػه  الجريسػػة عمػػى 
 األطفاؿ؟

كسشتظرؽ في هها السظم  إلى جريسػة االتجػار باألطفػاؿ بػالفرع األكؿ، فػي حػيؽ نتشػاكؿ 
 أعزاء األطفاؿ. في الفرع الثاني جريسة االتجار ب

 ختظافالفرع األول: جريسة االتجار بالظفل ضحّية اال
عاهرة اختظاؼ األطفاؿ كاالتجار بهؼ انتذرت في العديد مؽ الدكؿ سؾاء الفقيػرة الشاميػة 
أك الستقدمػػػة، كيسثػػػ  االتجػػػار باألطفػػػاؿ أحػػػد صػػػؾر االتجػػػار باألشػػػخاص، كمػػػؽ قبيػػػ  الجػػػرائؼ 

سػعت التذػريعات الدكليػة كالؾطشيػة  جشائيػة كالقزػائية، لػهلػالخظيرة التي تدتؾج  السبلحقة ال
كسيتؼ معالجة ك  مؽ مؾقػف التذػريعات الدكليػة كالتذػري  اإلسػبلمي كالػؾطشي مػؽ لستافحتها، 

 عاهرة االتجار باألطفاؿ في الشقاط اآلتية: 
 لدوليةأوال: جريسة االتجار بالظفل ف  السؾاثيق ا

لقػد جرمػت كحغػرت التذػريعات الدكليػة كػػ  أشػتاؿ االتجػار باألطفػاؿ سػؾاء كػاف بيػػ  أك 
كسؾاء كاف مؽ أج  االتجار بهؼ في التجارة الجشدػية أك مػؽ أجػ  االتجػار بأعزػائهؼ، ، شراء

 الستعمػػػػ  بسشػػػػ  بركتؾكػػػػؾؿالمػػػػؽ الفقةةةةرة )أ(  (3)كيعػػػػرؼ االتجػػػػار باألشػػػػخاص حدػػػػ  السػػػػادة 
تجشيػػد أشػػخاص أك نقمهػػؼ أك إيػػؾائهؼ أك اسػػتكبالهؼ بؾاسػػظة التهديػػد » االتجػػار باألشػػخاص بأنػػه

بػالقؾة أك اسػتعسالها أك غيػر ذلػػػ مػؽ أشػتاؿ القدػر أك االختظػػاؼ أك إسػاءة اسػتعساؿ الدػػمظة 
أك إسػػاءة اسػػتغبلؿ حالػػة أك استزػػعاؼ أك بإعظػػاء أك تمقػػي مبػػال  ماليػػة أك مزايػػا لشيػػ  مؾافقػػة 
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ض االسػػػتغبلؿ، كيذػػػس  االسػػػتغبلؿ كحػػػد أدنػػػى شػػػخص لػػػه الدػػػيظرة عمػػػى شػػػخص آخػػػر لغػػػر 
اسػػػتغبلؿ دعػػػػارة الغيػػػر أك سػػػػائر أشػػػػتاؿ االسػػػتغبلؿ الجشدػػػػي أك الدػػػخرة أك الخدمػػػػة قدػػػػرا أك 

   .(1)«االسترقاؽ أك السسارسات الذبيهة بالرؽ أك االستيباد أك نزع األعزاء
أك كػػ  عسميػػة تػػتؼ لغػػرض بيػػ ، أك شػػراء، »بأنػػه االتجػػار باألشػػخاص كػػهلػ كسػػا عػػرؼ 

استغبللهؼ ألغراض العس  القدػر، أك الخػدمات الجشدػية أك  تهري ، أك خظف األشخاص، أك
 .(2)«غيرها مؽ السشتؾجات مث  السؾاد اإلعبلنية اإلباحية كالزكاج حد  الظم 

طفػ  أك شػراء  أك عرضػه لمبيػ  أك تدػميسه أك  بيػ »بأنػه: أما االتجػار باألطفػاؿ فيعػرؼ 
تجاريػػا أك اقترػػاديا أك فػػي األبحػػاث أك التجػػار  العمسيػػة، أك فػػي  نقمػػه أك اسػػتغبلله جشدػػيا أك

 .(3)«غير ذلػ مؽ األغراض غير السذركعة كلؾ كقعت الجريسة في الخارج
اختظاؼ قاصر أك نقمه أك احتجاز ، أك محاكلة اختظافه أك نقمػه أك  هبأن»كيعرؼ كهلػ 

 .(4)«احتجاز  ألغراض غير مذركعة كبؾسائ  غير مذركعة
كاالتجار باألطفاؿ يهدؼ إلى استغبللهؼ في العس  كفي الجشس هها األخيػر الػهي يعتبػر 
نؾع مؽ الرؽ الحدي ، حي  يبػاع كيذػتر  األطفػاؿ كػأي سػمعة مػؽ أجػ  اسػتغبللهؼ فػي أمػؾر 

 .(5)شرعية كغير شرعية
يعتسد في تعريػ  االتجػار باألطفػاؿ عمػى خاصػيتيؽ أساسػيتيؽ كهسػا فعػ  التحريػػ لهلػ 

فعػػ  »االتجػػار باألطفػػاؿ بأنػػه بشػػاء عمػػى هػػهيؽ الخاصػػيتيؽ تػػؼ تعريػػ   لشقػػ  كاالسػػتغبلؿ؛أك ا
 «.(6)تحريػ األطفاؿ مؽ متاف إقامتهؼ السعهؾد بغرض استغبللهؼ

                                                 
بركتؾكػؾؿ مشػػ  كمعاقبػػة االتجػػار باألشػخاص خاصػػة الشدػػاء كاألطفػػاؿ الستسػػ  التفاقيػة األمػػؼ الستحػػدة لستافحػػة الجريسػػة  -(1)

لستحػدة الػدكرة كعػرض لمتؾقيػ  كالترػدي  كاالنزػساـ بسؾجػ  قػرار الجسييػة العامػة لؤلمػؼ االسشغسة عبر الؾطشية الهي اعتسػد 
 .2666ؾفسبرن 15الخامدة كالخسدؾف السررخ في 

 .176حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص -(2)
 .4طارؽ عفيفي صادؽ أحسد، السرج  الداب ، ص -(3)
 .373نبي  صقر، الؾسيط في جرائؼ األشخاص، السرج  الداب ، ص -(4)
، أطركحػة دكتػؾرا  فػي الحقػؾؽ، ية لحقةؾق الظفةل فة  القةانؾن الةدول الحساية الجشائعبد البر أحسد مرظفى الفز ،  -(5)

 .165، 164، ص 2616قدؼ الدراسات العميا كالبحؾث، جامعة أسيؾط، 
، مجمػة البحػؾث فػي الحقػؾؽ جريسة االتجار باألطفال واليات مكافحتها ف  السؾاثيق واالتفا يةات الدوليةة"خيرة طال ، " -(6)

 .99، ص2616، مارس 63، العدد62ابؽ خمدكف، تيارت، السجمدكالعمـؾ الدياسية، جامعة 
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البيػػ  كالذػػراء الؾاقػػ  عمػػى الظفػػ  بغػػرض االتجػػار بػػه هػػؾ الظفػػ  أف  ؛سػػا تقػػدـ يتزػػحم
إضػافة بالدرجة األكلى، يا االختظاؼ السختظف كبالتالي فالجريسة مشربة عمى األطفاؿ ضحا

 كاألطفاؿ غير الذرعييؽ. إلى أطفاؿ الذؾارع كالسذرديؽ
االتجػػػار بهػػػؼ، كاسػػػتغبللهؼ هػػػدؼ تػػػؾف باألطفػػػاؿ ي ختظػػػاؼكسػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف ا

أك بػيعهؼ أك مػؽ أجػ  ، التجػارة الجشدػيةالزائف أك سؾاء مؽ أج  التبشي  ةغير مذركع بظريقة
اسػػػتغبللهؼ فػػػي تجػػػاربهؼ العمسيػػػة ككػػػها مػػػؽ أجػػػ  االتجػػػار بأعزػػػائهؼ، كهػػػها حتػػػى تجشيػػػدهؼ أك 

لرػػغر سػػشهؼ كقمػػة كعػػيهؼ  كاسػػتدراجهؼ نغػػرااالتجػػار مشرػػ  عمػػى األطفػػاؿ لدػػهؾلة إغػػؾائهؼ 
   .كإدراكهؼ

، كهػها مػا جػاء لهلػ نجد التذريعات الدكلية انر  اهتسامها عمى مش  االتجار باألطفاؿ
البركتؾكؾؿ االختياري بذأف بي  األطفاؿ كاستغبللهؼ في البغاء كالسؾاد اإلباحية حي  يػر  أنػه 
تحكيقػػا ألغػػراض اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كتشفيػػها ألحتامهػػا حسايػػة الظفػػ  مػػؽ أي اتجػػار بالظفػػ  

مشػه سؾاء لغرض البي  أك الذػراء أك االسػتغبلؿ الجشدػي كنػص البركتؾكػؾؿ فػي السػادة األكلػى 
الػػدكؿ األطػػراؼ بيػػ  األطفػػاؿ كاسػػتغبلؿ األطفػاؿ فػػي البغػػاء كفػػي السػػؾاد اإلباحيػػة كسػػا  رتحغػ»

 .(1)«هؾ مشرؾص عميه في هها البركتؾكؾؿ
ببيػػ  األطفػػاؿ أي  يقرػػد»البركتؾكػػؾؿ مػػؽ السػػادة الثانيػػة مػػؽ نفػػس  )أ(كسػػا نرػػت الفقػػرة 

شػخاص إلػى فع  أك تعام  يتؼ بسقتزا  نق  طفػ  مػؽ جانػ  أي شػخص أك مجسؾعػة مػؽ األ
 .(2)«شخص آخر لقاء متافأة أك أي شت  آخر مؽ أشتاؿ العؾض

غػراض اإلجراميػة سػؾاء يعد األطفاؿ أبرز الزحايا السدػتهدفيؽ لبلتجػار كاسػتخدامهؼ لؤل
، كاالتجػػػار باألطفػػػاؿ يتزػػػح أنػػػه اتخػػػه (3)مػػػؽ أجػػػ  االسػػػتغبلؿ الجشدػػػي أك التجشيػػػد أك العسالػػػة

                                                 
البركتؾكػػػؾؿ االختيػػػاري السمحػػػ  باتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  بذػػػأف بيػػػ  األطفػػػاؿ كاسػػػتغبلؿ األطفػػػاؿ فػػػي البغػػػاء كفػػػي السػػػؾاد  -(1)

-66 ، السرػػادؽ عميػػه مػػؽ طػػرؼ الجزائػػر بسؾجػػ  مرسػػـؾ رئاسػػي رقػػؼ2666مػػايؾ  25اإلباحيػػة، السعتسػػد فػػي نيؾيػػؾرؾ فػػي 
 .2666سبتسبر 66، السررخة في 55، ج.ر، العدد 2666سبتسبر  62السررخ في  299

البركتؾكػػػؾؿ االختيػػػاري السمحػػػ  باتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  بذػػػأف بيػػػ  األطفػػػاؿ كاسػػػتغبلؿ األطفػػػاؿ فػػػي البغػػػاء كفػػػي السػػػؾاد  -(2)
 299-66بسؾج  مرسػـؾ رئاسػي رقػؼ عميه مؽ طرؼ الجزائر  ؽ، السراد2666مايؾ  25اإلباحية السعتسد في نيؾيؾرؾ في 

 .2666سبتسبر 66، السررخة في 55، العدد ر، ج.2666سبتسبر  62السررخ في 
، 2612، 61، مشذػػػؾرات الحمبػػػي الحقؾقيػػػة، لبشػػػاف، طاالتجةةةار بالبذةةةر، قةةةرااة قانؾنيةةةة واجتساةيةةةةراميػػػا دمحم شػػػاعر،  -(3)

 .16ص
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 الجشدػػػية أك االسػػػتغبلؿ فػػػي العسػػػ  القدػػػري أكفػػػي صػػػؾر عديػػػدة فقػػػد تكػػػؾف فػػػي شػػػت  التجػػػارة
التدػػػؾؿ أك تجشيػػػدهؼ أك مػػػؽ أجػػػ  الحرػػػؾؿ عمػػػى أعزػػػائهؼ البذػػػرية كاسػػػتعسالها كقظػػػ  غيػػػار 
بذػػرية، فغالبػػا مػػا يػػتؼ اختظػػاؼ األطفػػاؿ مػػؽ قبػػ  جساعػػات متخررػػة بغػػرض بيػػ  الكمػػى أك 

ؽ كػػ  أشػتاؿ االتجػػار ، لػها سػػعت القػؾانيؽ الدكليػػة فػي حسايػة الظفػػ  مػ(1)غيرهػا مػؽ األعزػػاء
 .به كهها لزعفه البدني كالههشي بدب  صغر سشه

كسػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف هشػػػاؾ عبلقػػػة كثيقػػػة بػػػيؽ االتجػػػار باألطفػػػاؿ كتهػػػريبهؼ ألف 
ف إالتهري  هؾ خظؾة نحؾ االتجار، كهػها األخيػر الغػرض مشػه هػؾ تهريػ  بالظفػ  الزػحية، ك 

نػػه يتػػؾف بػػيؽ الػػدكؿ أفػػي بعػػض الحػػاالت، كسػػا  كػػاف التهريػػ  تػػدخ  فيػػه إرادة الظفػػ  أك ذكيػػه
 .(2)عتس االتجار الهي يتؾف داخ  الدكلة ذاتها أك بيؽ الدكؿ

 سالم ثانيا: جريسة االتجار بالظفل ف  التذري  اإل
األسب  في حف  كرامة اإلنداف مهسا كػاف صػغيرا أك كبيػرا اإلسبلمية لقد كانت الذريعة 

حفغػػت اإلندػػاف حيػػا كميتػػا كسػػعت لدػػبلمته الجدػػدية حيػػا أك ميتػػا قبػػ  التذػػريعات الؾضػػيية، 
كال يرػػمح أف ، لػػهلػ نجػػدها حرمػػت أي ترػػرؼ مػػؽ الترػػرفات الساليػػة الػػؾاردة عمػػى اإلندػػاف

االنتفػػاع بػػه، فجدػػؼ اإلندػػاف لػػيس مػػاال، يتػػؾف محػػبل لمتعاقػػد إال إذا كػػاف متقؾمػػا يجػػؾز حيشهػػا 
كاآلدمي متـر شػرعا كاف كػاف كػافرا، فػإيراد العقػد عميػه  » حي  كرد عؽ ابؽ عابديؽ رحسه هللا

كابتهالػػه بػػه كإلحاقػػه بالجسػػادات إذالؿ لػػه، أي هػػؾ غيػػر جػػائز كبعزػػه فػػي حتسػػه، كصػػرح فػػي 
تػه، اف كتعتبػر ذلػػ إذالال لكرام، فالذػريعة اإلسػبلمية حرمػت بيػ  اإلندػ(3)«فتح القدير ببظبلنه

كسا حرمت بي  األطفاؿ عمى كجه الخرؾص كاعتبرته نؾعا مؽ التبشي السحـر كذلػ في قؾلػه 
ُ ِ ﴿تعػػالى:  يِؽ ، اْدُعةةؾُهْؼ آِلَبةةاِئِهْؼ ُهةةَؾ َأْقَدةةُط ِعشةةَد  َفةةِنن ل ةةْؼ َتْعَلُسةةؾا آَبةةاَاُهْؼ َفةةِنْخَؾاُنُكْؼ ِفةة  الةةدِّ

ُ َغُفةةؾًرا  ولكةةؽَوَمةةَؾاِليُكْؼ َوَلةةْيَس َعَلةةْيُكْؼ ُجَشةةاٌح ِةيَسةةا َأْخَظةةْأُتؼ ِبةةِه   ُ ةةَدْت ُقُلةةؾُبُكْؼ َوَكةةاَن  ةةا َتَعس  م 
ِحيًسا  . (4) ﴾ر 

                                                 
 .16طارؽ عفيفي صادؽ أحسد، السرج  الداب ، ص -(1)
 .166خيرة طال ، السرج  الداب ، ص  -(2)
، دار عػالؼ الكتػ  7، كتػا  البيػؾع، كتػا  الكفالػة، جرد السحتار على الدر السختةار شةرح تشةؾير األبرةارابؽ عابػديؽ،  -(3)

 .245، ص 2663لمشذر كالتؾزي ، الرياض، 
 .5سؾرة األحزا ، اآلية  -(4)
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ندػانية، كمدػػاس بحريتػػه كسػػا أف اعتبػرت الذػػريعة اإلسػػبلمية بيػ  الظفػػ  هػػدر لكرامتػػه اإل
الظفػػ  ال يعتبػػر مػػاال كبالتػػالي ال يستػػؽ فػػي أي حػػاؿ مػػؽ األحػػؾاؿ تقؾيسػػه كبيعػػه، كسػػا أف بيػػ  
األجشػػػػة الػػػػهي تعتسػػػػد  الشدػػػػاء كتػػػػأجير األرحػػػػاـ لمشدػػػػاء المػػػػؾاتي ال يشجػػػػبؽ يتشػػػػافى مػػػػ  مقاصػػػػد 

 .(1)الذريعة اإلسبلمية في حف  الشد 
تجار باألطفاؿ محرما كهها مرداقا لقؾله صػ  هللا عميػه تعتبر الذريعة اإلسبلمية أف اال

 .(2)«فنن دمائكؼ وأمؾالكؼ وأعراضكؼ عليكؼ حرام كحرمة يؾمكؼ هذا، ف  شهركؼ هذا» كسمؼ 
 ةةل السدةةلؼ »: كقػػؾؿ أبػػي هريػػرة رضػػي هللا عشػػه أف رسػػؾؿ هللا صػػ  هللا عميػػه كسػػمؼ قػػاؿ

 .(3)ركا  مدمؼ «على السدلؼ حرام دمه وماله وعرضه
فالذػػػػريعة اإلسػػػػبلمية تعتبػػػػر االتجػػػػار باألطفػػػػاؿ مػػػػؽ قبيػػػػ  السدػػػػاس بػػػػالعرض كاألمػػػػؾاؿ 

 كالدماء.
أمػػا عقؾبػػة االتجػػار باألطفػػاؿ فػػي الذػػريعة اإلسػػبلمية فهػػي مرتبظػػة ارتباطػػا كثيقػػا بالفعػػ  

َوَلُكةْؼ ِفة  مرػداقا لقؾلػه تعػالى: " (4)اإلجرامي فػإذا اشػتسمت القظػ  قظػ  كإذا اشػتس  القتػ  قتػ 
 .(5)"اْلِقَراِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْ  اأَلْلَباِب َلَعل ُكْؼ َتت ُقؾنَ 

 جزائر  ثالثا: جريسة االتجار بالظفل ف  التذري  ال
 قػػانؾف العقؾبػػات تعػػدي جػػـر االتجػػار باألطفػػاؿ بسؾجػػ  نجػػد  بػػالرجؾع لمتذػػري  الجزائػػري 

مكةرر(  319) اسػتحدث السذػرع نػص السػادة، بعد الشص عمى اختظػاؼ األطفػاؿ 2614لدشة 
كهها باعتبار أف عسميػات اختظػاؼ ، التي تسش  السعامبلت السالية الؾاقعة عمى الظف  ق ع ج

األطفػػاؿ تكػػؾف ألغػػراض عديػػدة مػػؽ بيشهػػا بيػػ  الظفػػ  أك شػػراء  سػػؾاء لبلتجػػار بػػه أك اقتظػػاع 
                                                 

، جامعػة اإلسالمية مؽ االتجار بالشداا واألطفال ونقل األعزاا البذةريةمؾ ف الذريعة دمحم فز  عبد العزيز مػراد،  -(1)
 .443، 442، ص 2616ناي  العربية لمعمـؾ األمشية، الرياض، 

، دار ابػؽ كثيػر 1652الحػ ، بػا  الخظبػة أيػاـ مشػى، رقػؼ الحػدي   ، كتػا البخةار   صحيحدمحم بؽ إسساعي  البخػاري،  -(2)
 .626، ص 1993لمشذر، د.ط، 

، كتػػا  البػػر كالرػػمة كاآلدا ، بػػا  تحػػريؼ عمػػؼ السدػػمؼ شةةرح الشةةؾو  علةةى مدةةلؼيحػػي بػػؽ شػػرؼ أبػػؾ زكريػػاء الشػػؾكي،  -(3)
 .94، ص 1996، دار الخير لمشذر، د. ط، 2564كخهله كاحتقار  كدمه كعرضه كماله، رقؼ الحدي  

 .447دمحم فز  عبد العزيز مراد، السرج  الداب ، ص  -(4)
 .179اآلية سؾرة البقرة،  -(5)

http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy1/albakara/179.htm
http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy1/albakara/179.htm
http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy1/albakara/179.htm
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مكةرر(  319) كهػها مػا جػاء كاضػحا فػي نػص السػادة، أعزائه أك غيرها مؽ األغػراض بعض
( سػػػشة كبغرامػػػة مػػػؽ 15( سػػػشؾات إلػػػى خسػػػس عذػػػرة)5يعاقػػػ  بػػػالحبس مػػػؽ خسػػػس )» ق ع ج

دج كػػػ  مػػػؽ بػػػاع أك اشػػػتر  طفػػػبل دكف سػػػؽ الثامشػػػة عذػػػر  1.566.666دج إلػػػى  566.666
 .ألي غرض مؽ األغراض كبأي شت  مؽ األشتاؿ، (18)

 .العقؾبات ك  مؽ حرض أك تؾسط في عسمية بي  الظف  كيعاق  بشفس
إذا ارتكبػػت الجريسػػة جساعػػة إجراميػػة مشغسػػة أك كانػػت ذات طػػاب  عػػابر لمحػػدكد الؾطشيػػة 

 كغرامػػػػػػة مػػػػػػؽ( سػػػػػػشة 26( سػػػػػػشؾات إلػػػػػػى عذػػػػػػريؽ )16مػػػػػػؽ عذػػػػػػر)دػػػػػػجؽ تكػػػػػػؾف العقؾبػػػػػػة ال
 .(1)«ت الجريسة التامةالذركع بشفس عقؾبا كيعاق  عمىدج  2.666.666إلى  1.666.666

كلقد أصػا  السذػرع الجزائػري لسػا اسػتعس  مرػظمح ألي غػرض مػؽ األغػراض أك بػأي 
 يزسؽ حساية كافية كشاممة لمظف  الزحية.بهلػ شت  مؽ األشتاؿ كهؾ 

كسا مش  السذرع الجزائري الحرؾؿ عمى مقاب  مػالي مػؽ جػراء تػرؾ الظفػ  أك تعريزػه 
ع  ( ق321)الؾالػديؽ كبرضػاهسا كهػها مػا جػاءت بػه السػادة لمخظر حتى لؾ تؼ األمر مؽ قب  

إلػػػػػػى  26666بػػػػػػالحبس مػػػػػػؽ شػػػػػػهريؽ إلػػػػػػى سػػػػػػتة أشػػػػػػهر كبغرامػػػػػػة مػػػػػػؽ   يعاقػػػػػػ»بقؾلهػػػػػػا  ج
 ديشار: 166.666

كػػ  مػػؽ حػػرض أبػػؾيؽ أك أحػػدهسا عمػػى التخمػػي عػػؽ طفمهسػػا السؾلػػؾد أك الػػهي سػػيؾلد -1
 .كذلػ بشية الحرؾؿ عمى فائدة

أحدهسا عمى عقػد يتعهػداف بسقتزػا  بػالتخمي عػؽ  ك  مؽ تحر  مؽ أبؾيؽ أك مؽ -2
طفمهسػػا الػػهي سػػيؾلد أك شػػرع فػػي ذلػػػ ككػػ  مػػؽ حػػاز مثػػ  هػػها العقػػد أك اسػػتعسمه أك شػػرع فػػي 

 استعساله.
كػػػ  مػػػؽ قػػػدـ كسػػػاطته لمحرػػػؾؿ عمػػػى طفػػػ  بشيػػػة التؾصػػػ  إلػػػى فائػػػدة أك شػػػرع فػػػي  -3

 .(2)«ذلػ

                                                 
السررخػػة فػػي  49الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، الجريػػدة الرسػػسية رقػػؼ  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػػر رقػػؼ  -(1)

، السعػػدؿ كالسػػتسؼ لقػػانؾف العقؾبػػات، 2614فيفػػري  64السػػررخ فػػي  61-14السعػػدؿ كالسػػتسؼ بالقػػانؾف رقػػؼ  1966جػػؾاف  11
 .2614فيفري  16السررخة في  67ح.ر، العدد 

جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)
 السعدؿ كالستسؼ . 1966
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مؽ مش  بي  األطفػاؿ كالحرػؾؿ عمػى مقابػ  أك فائػدة ماديػة يهػدؼ مػؽ خبللهػا  كالغرض
 .اتجار به أك تداكله كدمعةالسذرع إلى تؾفير حساية لمظف  مؽ أي 

 ختظافأركان جريسة االتجار بالظفل ضحية اال -1

ركاف السظمؾبة لكياـ أي جريسػة األلكياـ جريسة االتجار باألطفاؿ السختظفيؽ يج  تؾافر 
 الركؽ السعشؾي.لستسثمة في الشص الجشائي الهي يجـر الفع  كالدمؾؾ اإلجرامي ك كهي ا
 : لجريسة االتجار بالظفل ضحية االختظاف لركؽ الذرع ا-أ

 319)السػػػادة لجريسػػة االتجػػار باألطفػػاؿ فػػي تجػػريؼ الفعػػ  بػػشص يتسثػػ  الػػركؽ الذػػرعي 
مػػؽ  321التػػي تسشػػ  صػػراحة بيػػ  الظفػػ  أك شػػرائه ككػػهلػ نػػص السػػادة ق ع ج  مكةةرر( مةةؽ

نفػػس القػػانؾف التػػي تحسػػي مرػػير الظفػػ  الػػهي كلػػد أك سػػيؾلد مػػؽ االتجػػار بػػه كمػػؽ الحرػػؾؿ 
 .عمى مقاب  مادي مؽ خبلؿ التخمي عشه

 : لجريسة االتجار بالظفل ضحية االختظاف ساد الركؽ ال-ب

ؿ ضػػحايا االختظػػاؼ فػػي سػػمؾؾ البيػػ  أك الذػػراء لبلتجػػار باألطفػػا يتسثػػ  الػػركؽ السػػادي
سػشة كهػها مػا  18الؾاق  عمى مح  الجريسة كالستسث  في الظف  الزحية الهي ال يتجاكز سػشه 

بيشسػػا الفقػرة األخيػػرة مػؽ السػػادة ، ق ع ج مػؽمكةةرر(  319)صػرح بػه السذػػرع فػي نػػص السػادة 
؛ لكشهػػا جعمػػػت مشػػه سػػػب  لسزػػػاعفة  ع ج ق( 4مكةةةرر 313) فمػػؼ تػػػشص صػػراحة عمػػػى الدػػػؽ 

عػػؽ السقاكمػػة أك  العقػػا  إذا كػػاف الدػػؽ  هػػؾ سػػب  تدػػهي  الكيػػاـ بالجريسػػة أك عجػػز الزػػحية
 الدفاع عؽ نفدها كاف سببا في استغبلله في االتجار. 
هػػا باألطفػػاؿ الؾسػػائ  السدػػتعسمة الرتكاب كيػػدخ  ضػػسؽ الػػركؽ السػػادي فػػي جػػرائؼ االتجػػار

كالتحريض؛ كهؾ دف  األطراؼ لذراء أك بي  طف  أك عؽ طريػ  التؾسػط كالتػدخ  إلتسػاـ هػه  
عػؽ  ( ق ع ج321) كالسػادةمكةرر( ق ع ج،  319)السػادة  2الفقرة  العسمية، كهها كاضح في

طريػػ  تحػػريض الؾالػػديؽ بػػالتخمي عػػؽ طفمهسػػا الػػهي سػػيؾلد مقابػػ  مشفعػػة أك الحرػػؾؿ مشهسػػا 
 .(1)تخمي عؽ الظف عمى تعهد كعقد بال

                                                 
 .176-176حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص، ص  -(1)
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 :  لجريسة االتجار بالظفل ضحية االختظاف الركؽ السعشؾ  -ج
، ي القرػػد الجشػػائي لمجػػاني كهػػؾ اتجػػا  إرادتػػه لمكيػػاـ بهػػها الفعػػ الػػركؽ السعشػػؾي فػػيتسثػػ  

باألطفػػاؿ مػػؽ  فتعتبػػر جريسػػة االتجػػار، كبتافػػة عشاصػػرها كهػػؾ عمػػى عمػػؼ بعؾاقػػ  هػػه  الجريسػػة
السذػػرع فػػإف الجػػرائؼ العسديػػة التػػي تتظمػػ  تػػؾافر القرػػد الجشػػائي العػػاـ، كإضػػافة لمقرػػد العػػاـ 

كهػػؾ مػػا ، الجزائػػري يتظمػػ  تػػؾافر القرػػد الخػػاص كهػػؾ الباعػػ  عمػػى ارتكػػا  الفعػػ  اإلجرامػػي
ألي غػػػػرض مػػػػؽ األغػػػػراض كبػػػػأي شػػػػت  مػػػػؽ »ق ع ج ( مكةةةةرر 319)السػػػػادة  ت عميػػػػهنرػػػػ

تػػػرؾ السجػػػاؿ مفتؾحػػػا فهػػػؾ يذػػػس  اسػػػتعساؿ كػػػ  الؾسػػػائ  ككػػػ  السذػػػرع ف كاف كػػػا، «األشػػػتاؿ
 .(1)األغراض التي يدعى الجاني لتحكيقها

 ختظافااللظفل ضحّية االتجار باجريسة  عقؾبة-2
بيؽ الحبس كالغرامػة الساليػة حيػ  تشؾعت عقؾبات االتجار بالظف  في التذري  الجزائري 

كخسػػس عذػػرة سػػشة فػػي حػػيؽ الغرامػػة تكػػؾف بػػيؽ ، تراكحػػت العقؾبػػات بػػيؽ خسػػس سػػشؾات حػػبس
بيػػػ  كشػػػراء األطفػػػاؿ، أمػػػا إذا اضػػػظم  فػػػي فػػػي حالػػػة د ج  1.566.666دج إلػػػى  566.666

فيعتبر سب  مؽ أسبا  تذػديد العقؾبػة كترػبح ، الجريسة عرابات كجساعات إجرامية مشغسة
 دج إلػػػػى 1.666.666مػػػػؽ عذػػػػر سػػػػشؾات إلػػػػى عذػػػػريؽ سػػػػشة كالغرامػػػػة كػػػػهلػ تزػػػػاعف إلػػػػى 

 دج. 2.666.666
أما بالشدبة لتحريض الؾالديؽ لمتخمي عؽ ابشهؼ مقاب  مشفعة مادية كسا كردت فػي السػادة 

إلػػػػػػى  26666فالعقؾبػػػػػات هػػػػػػي الحػػػػػػبس مػػػػػؽ شػػػػػػهريؽ إلػػػػػػى سػػػػػػتة أشػػػػػهر كبغرامػػػػػػة مػػػػػػؽ  326
 .(2)رديشا166.666

كسػػا قػػرر السذػػرع الجزائػػري باإلضػػافة لهػػه  العقؾبػػات خزػػؾع جريسػػة االتجػػار باألطفػػاؿ 
تظبػػ   » بقؾلهػػا ( مةةؽ ق ع جمكةةرر 321)التػػي نرػػت عميهػػا السػػادة  للفتةةرة األمشيةةةيعهؼ كبػػ

( 4ك 3)الفقرتػػػاف  314عمػػػى الجػػػرائؼ السشرػػػؾص عميهػػػا فػػػي السػػػؾاد  مكةةةرر 61أحتػػػاـ السػػػادة 

                                                 
، مجمػػة االجتهػػاد ستعلةةق بحسايةةة الظفةةل"ال 12-15الحسايةةة الجشائيةةة لألحةةداث علةةى ضةةؾا القةةانؾن يؾسػػف القيشعػػي، " -(1)

 .47، ص2618، 61، العدد67لمدراسات القانؾنية كاالقترادية، السركز الجامعي تامشغدت، السجمد
، السعػػػدؿ كالسػػػتسؼ 2614فيفػػػري  64السػػػررخ فػػػي  61-14متػػػرر ؽ ع ج، السزػػػافة بسؾجػػػ  القػػػانؾف رقػػػؼ  319السػػػادة  -(2)

 .2614فيفري  16ررخة في ، الس67لقانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد 
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مػػػػػػػؽ هػػػػػػػها  318( ك5ك 4)الفقرتػػػػػػػاف  317( ك4)الفقػػػػػػػرة  316( ك5ك 4ك 3)الفقػػػػػػػرات  315ك
 .(1)«القدؼ

مكةةرر( ق ع  61)التػػي نػػص عميهػػا السذػػرع الجزائػػري فػػي السػػادة  األمشيػػةالفتػػرة كيقرػػد 
ي حرمػػاف السحتػػـؾ كجؾبػػا مػػؽ االسػػتفادة مػػؽ بعػػض التػػدابير الػػؾاردة فػػي قػػانؾف تشغػػػيؼ هػػ(2)ج

 .الدجؾف كاإلفراج السذركط، كالحرية الشرفية، كإجازات الخركج
الجػرائؼ الخظيػرة كالقتػ  كسا أف السذرع ميػز بػيؽ الفتػرة األمشيػة بقػؾة القػانؾف، كتكػؾف فػي 

العسػػدي مػػ  سػػب  اإلصػػرار كالترصػػد كالجػػرائؼ الساسػػة بػػأمؽ الدكلػػة، كالفتػػرة األمشيػػة االختياريػػة 
 .(3)تكؾف بحتؼ قزائي، كلمقاضي الدمظة في رفعها أك خفزها

كتظب  الفترة األمشية عمى جسي  السحتػـؾ عمػيهؼ بالعقؾبػة الدػالبة لمحريػة غيػر السذػسؾلة 
، كيدػػػػتثشى مشهػػػػا ق ع ج مػػػػؽ( 1مكةةةةرر 61مكةةةةرر( و) 61حدػػػػ  السػػػػادتيؽ: ) بؾقػػػػف التشفيػػػػه

الستعمػػ  بحسايػػة  12-15الجػػرائؼ السرتكبػػة مػػؽ قبػػ  األحػػداث كسػػا نػػص عمػػى ذلػػػ قػػانؾف رقػػؼ 
 . (4)مشه 144الظف  في السادة 

                                                 
جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

1966. 
يقرد بالفترة األمشية حرماف السحتـؾ عميه مؽ تدابير التؾقي  السرقت لتظبي  العقؾبة، "مؽ ؽ ع ج: مترر  66السادة  -(2)

الؾرشات الخارجية أك البيئة السفتؾحػة، كإجػازات الخػركج، كالحريػة الشرػفية كاإلفػراج السذػركط لمسػدة السعيشػة فػي كالؾض  في 
( 16كتظبػػ  فػػي حالػػة الحتػػؼ بعقؾبػػة سػػالبة لمحريػػة مػػدتها تدػػاكي عذػػر) هػػه  السػػادة أك لمفتػػرة التػػي تحػػددها الجهػػة القزػػائية.

( مػدة 2/1تدػاكي الفتػرة األمشيػة نرػف) الػشص فيهػا صػراحة عمػى فتػرة أمشيػة.سشؾات أك تزيػد عشهػا بالشدػبة لمجػرائؼ التػي كرد 
إذا صدر الحتؼ الستعم  بالفترة األمشية  (سشة في حالة الحتؼ بالدجؽ السربد.26العقؾبة السحتـؾ بها، كتكؾف مدتها عذريؽ )

بالشدبة لمجػرائؼ  الجزائية. انؾف اإلجراءاتمؽ ق 369عؽ محتسة الجشايات فانه يتعيؽ مراعاة القؾاعد السقررة في أحتاـ السادة 
التي لؼ يشص القانؾف فيها صراحة عمى فترة أمشية يجؾز لجهة الحتػؼ التػي تحتػؼ فيهػا بعقؾبػة سػالبة لمحريػة مػدتها تدػاكي أك 

تظبيػ  ( سشؾات، أف تحدد الفترة أمشية ال يستؽ لمسحتـؾ عميػه أف يدػتفيد خبللهػا مػؽ أي تػدبير مػؽ تػدابير 5تزيد عؽ خسس)
( العقؾبػة السحتػـؾ بهػا، 2/3)ثمثػيالعقؾبة السهكؾرة في الفقرة األكلى مؽ هه  السادة.كال يجؾز أف تفؾؽ مدة هه  الفتػرة األمشيػة 

 ."( سشة في حالة الحتؼ بالدجؽ السربد26أك عذريؽ )
القػػانؾني، جامعػػة عبػػد الرحسػػاف ميػػرة، ، السجمػػة األكاديسيػػة لمبحػػ  الفتةةرة األمشيةةة، دراسةةة مقارنةةة"جسػػاؿ الػػديؽ عشػػاف، " -(3)

 .221، ص 2611، 61، العدد63بجاية، السجمد
، الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  تػػشص" ال تظبػػ  أحتػػاـ الفتػػرة األمشيػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي 12-15مػػؽ قػػانؾف  144السػػادة  -(4)

 قانؾف العقؾبات عمى األطفاؿ الجانحيؽ".
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أما الغرض مؽ إقرار السذرع الجزائري لمفتػرة األمشيػة هػؾ محاربػة الجػرائؼ الخظيػرة كالحػد 
 د لئلجراـ، إضافة إلى تحقي  الردع العاـ كالخاص.مؽ العؾ 

 الفرع الثان : جريسة االتجار بأعزاا الظفل ضحية االختظاف
إضػػػػافة لجريسػػػػة االتجػػػػار التػػػػي يتعػػػػرض لهػػػػا الظفػػػػ  ضػػػػحية االختظػػػػاؼ فهػػػػؾ معػػػػرض 

كسػػشتعرض بالسقابػػ  لبلتجػػار بأعزػػائه إذ تعتبػػر هػػه  األخيػػرة أحػػد صػػؾر االتجػػار باألطفػػاؿ، 
  الجريسػػة كمؾقػػف مختمػػف التذػػريعات مشهػػا، كسػػا نتشػػاكؿ مؾقػػف السذػػرع الجزائػػري لتعريػػ  هػػه

 مؽ هه  الجريسة كأركانها، كهها ما سيتؼ معالجته مؽ خبلؿ الشقاط اآلتية: 
 ت مشهاأوال مفهؾم جريسة االتجار بأعزاا الظفل ومؾ ف التذريعا

فػػػإف الذػػػبتات التػػػي تشذػػػط فػػػي تجػػػارة  ؛كفقػػػا لئلحرػػػائيات الرػػػادرة عػػػؽ األمػػػؼ الستحػػػدة
األعزػػػػاء البذػػػػرية تحرػػػػد سػػػػشؾيا آالؼ مػػػػؽ أركاح األطفػػػػاؿ السختظفػػػػيؽ، متبعػػػػيؽ فػػػػي ذلػػػػػ 
أسالي  عديدة في سبي  الحرؾؿ عمى أعزائهؼ سؾاء بإجراء عسميات جراحية أك عػؽ طريػ  

عرػػابات قػػتمهؼ، كأكػػدت السشغسػػات الدكليػػة فػػي تقريػػر لهػػا أف كراء ارتكػػا  هػػه  الجريسػػة هػػؾ 
السافيػػػا التػػػي تدػػػعى لتحقيػػػ  متاسػػػ  خياليػػػة بسميػػػارات الػػػدكالرات سػػػشؾيا، مدػػػتخدمة فػػػي ذلػػػػ 
األعزػػػاء البذػػػرية لؤلطفػػػاؿ ضػػػحايا االختظػػػاؼ، كأف هػػػه  األعزػػػاء تخزػػػ  لمسزايػػػدات نغػػػرا 

 .(1)لمظم  الكبير عميها
أك  قيػػػاـ فػػػرد»االتجػػػار باألعزػػػاء البذػػػرية فػػػي مفهؾمػػػه القػػػانؾني بأنػػػه:   يػػػعر ستػػػؽ تيك 

جساعػػػة إجراميػػػة مشغسػػػة بتجسيػػػ  أشػػػخاص دكف رضػػػاء مػػػشهؼ بالتحايػػػ  أك اإلكػػػرا ، حيػػػ  يػػػتؼ 
 .(2)«انتزاع أعزاء هرالء الزحايا كبيعها كبزاعة مؽ أج  الحرؾؿ عمى أرباح مالية
مكةرر  313أما جريسة االتجػار بأعزػاء الظفػ  السخظػؾؼ فتعػرؼ بعػد اسػتقراء السػؾاد )

كػػ  سػػػمؾؾ يػػردي إلػػػى نقػػػ  أك  »بأنهػػػا ق ع جمػػؽ  (21كةةةرر م 313إلػػى غايػػػة السػػادة ) (16

                                                 
ف األطفال وعالقتها بجريسة الستاجرة باألعزاا البذةرية فة  عةل التذةري  جريسة اختظاصالح حسمي ، حميسة عبيد، " -(1)

، ص 2618، جػػؾاف 61، العػػدد66، مجمػػة القػػانؾف كالسجتسػػ ، جامعػػة أحسػػد درايػػة، أدرار، السجمػػدالجزائةةر ، دراسةةة مقارنةةة"
157. 

، 61، العػدد67يػة كالدياسػية، السجمػد، مجمة البحؾث كالدراسػات القانؾنجريسة االتجار باألعزاا البذرية"العيد معسر، " -(2)
 .41، ص 2618ماي 
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حي أك ميػت  -سشة18لؼ يتس  -استئراؿ أك نزع عزؾ أك أندجة أك خبليا مؽ جدؼ قاصر
بعػػد اختظافػػه سػػؾاء باسػػتعساؿ العشػػف أك التهديػػد أك أيػػة كسػػيمة أخػػر ، كذلػػػ بسقابػػ  الحرػػؾؿ 

 .(1)«عمى مشفعة مالية
ضحايا االختظػاؼ قائسػة إذا مػا اسػتهدؼ الجػاني نػزع فتجارة األعزاء البذرية لؤلطفاؿ 

سػػشة كيدػػتؾي األمػػر إف حرػػ   18إمػػا أحػػد األعزػػاء أك الخبليػػا أك األندػػجة مػػؽ طفػػ  دكف 
عمػػى العزػػؾ كالظفػػ  عمػػى قيػػد الحيػػاة أك بعػػد قتمػػه، كسػػا ال يهػػؼ الؾسػػيمة التػػي اتبعهػػا فػػي ذلػػػ 

 تبعها الجاني.سؾاء عشف أك تهديد أك تحاي  كغيرها مؽ الؾسائ  التي ا
هػػػػؼ  عديػػػػدة، كيعتبػػػػر األطفػػػػاؿ ضػػػػحية االختظػػػػاؼ لتجػػػػارة األعزػػػػاء البذػػػػرية مرػػػػادرك 

األكثر مردر لجريسػة اقتظػاع األعزػاء البذػرية كاالتجػار بهػا، كمػا يرػاحبها مػؽ ابتػزاز مػؽ 
ليتتذػػف األهػػ  فيسػػا بعػػد أف أبشػػاؤهؼ قػػد تػػؼ إجػػراء عسميػػات لهػػؼ ، أجػػ  دفػػ  الفديػػة لػػرد األطفػػاؿ

حػػتفهؼ مػػؽ  يمقػؾالػػؼ ك هػها إف تػػؼ إرجػاعهؼ ألحزػػاف عػائبلتهؼ ئهؼ، رػػاؿ بعػض أعزػػاكتػؼ استئ
خػػبلؿ هػػه  العسميػػات، كأحيانػػا يتعامػػ  السختظفػػؾف مػػ  عرػػابات اإلجػػراـ كاالتجػػار باألعزػػاء 

 .(2)فيتؼ بيعهؼ لمخارج إذا ما صع  عميهؼ نقمهؼ كتؾفير الؾثائ  البلزمة لشقمهؼ
األطفػػػاؿ ، زػػػاء إضػػػافة إلػػػى األطفػػػاؿ السختظفػػػيؽكسػػػا يدػػػتهدؼ سساسػػػرة االتجػػػار باألع

غيػػػر الذػػػرعييؽ حيػػػ  يػػػتؼ ابتػػػزازهؼ كخػػػداعهؼ األطفػػػاؿ ك ، الفقػػػراء كأطفػػػاؿ الذػػػؾارع كالسذػػػرديؽ
كػػالكمى مدػػػتغميؽ فػػػي ذلػػػ فقػػػر الظفػػػ  كسػػػؾء ، بسبػػال  ماليػػػة مقابػػػ  الحرػػؾؿ عمػػػى أعزػػػائهؼ

بقػػي   ماليػػة زهيػدة هػػها إف كال يتػػؾف نرػي  الظفػػ  فػػي الشهايػة إال مبػػال، أكضػاعه االجتساعيػػة
 .(3)خبلؿ العسمية الظف  عمى قيد الحياة

الظمػػػ  الستزايػػػػد عمػػػػى قظػػػػ  الغيػػػػار البذػػػػرية كػػػػاف الػػػػداف  القػػػػؾي لعرػػػػابات االتجػػػػار إف 
باألطفػاؿ كاقتظػػاع أعزػائهؼ كالستػػاجرة بهػا، حيػػ  أثبتػػت التقػارير أف حػػؾالي مميػؾف طفػػ  عمػػى 

بغرض الحرؾؿ عمى أعزائهؼ كسػا ، سشة الساضية األق  تؼ اختظافهؼ كقتمهؼ خبلؿ العذريؽ

                                                 
 .191، 196صالح حسمي ، حميسة عبيد، السرج  الداب ، ص  -(1)
، 63، مجمػػػة دراسػػػات كأبحػػػاث، جامعػػػة زيػػػاف عاشػػػؾر، الجمفػػػة، السجمػػػد االتجةةةار باألعزةةةاا البذةةةرية"أسػػػامة غربػػػي، " -(2)

 .183 ص، 2611، ديدسبر 65العدد
 .11، 16صادؽ، السرج  الداب ، ص  طارؽ عفيفي أحسد -(3)
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تؾرطػػت فػػي هػػه  الجػػرائؼ شخرػػيات مهسػػة كبػػارزة فػػي السجتسػػ ، كسػػا كذػػفت نفػػس التقػػارير أف 
بيعػػػػت فػػػػي ، ك مػػػػؽ األجشػػػػة السؾلػػػػؾديؽ حػػػػديثا 15666عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػؽ العيػػػػؾف تػػػػؼ أخػػػػهها مػػػػؽ 
  اآلفػة بػاألكثر هػؾ قم  كما زاد في انتذار هػه 26666األسؾاؽ الدؾداء إضافة إلى أزيد مؽ 

 .(1)التبشي الزائف
؛ اختظػاؼ األطفػاؿ هػؾ الهػدؼ األكؿ لدساسػرة االتجػار باألشػخاص مسا تقػدـ يتزػح أف

سؾاء باختظاؼ األطفاؿ مؽ ذكيهػؼ أك اسػتغبلؿ عػركفهؼ الرػيبة كالفقػر ، كباألعزاء البذرية
مػة قظػ  الغيػار البذػرية كالفاقة كخداعهؼ مقابػ  مبػال  ماليػة قميمػة، كسػا أف انتذػار األمػراض كق

جعػػػ  مػػػؽ األطفػػػاؿ لقسػػػة سػػػائغة لهػػػه  التجػػػارة التػػػي غػػػا  فيهػػػا الزػػػسير اإلندػػػاني كاألخبلقػػػي 
باإلضػػػافة إلػػى أصػػػحا  ، فكثيػػػرا مػػا يزػػػظم  فػػي هػػػه  الجػػرائؼ األطبػػػاء كمدػػاعديهؼ، كالسهشػػي

 األمػػؾاؿ كاألغشيػػاء الػػهيؽ يدػػتغمؾف عػػركؼ الفقػػراء مقابػػ  الحرػػؾؿ عمػػى أعزػػائهؼ فػػي حالػػة
 .شفاؤها، كعدـ كجؾد بدائ  لتمػ األعزاء التي تؼ استئرالها السدتعرياألمراض 

كسػػػا أسػػػهست كػػػهلػ فػػػي انتذػػػار هػػػه  الجريسػػػة غيػػػا  الرقابػػػة عمػػػى عسميػػػات زرع كنقػػػ  
 في حالة ارتكا  مث  هه  الجرائؼ. عدـ فعالية العقؾباتككها في السدتذفيات،  األعزاء

باألعزػػػػاء البذػػػػرية لػػػػؼ تثػػػػر جػػػػدال قانؾنيػػػػا عمػػػػى السدػػػػتؾ  القػػػػؾانيؽ  إف قزػػػػايا االتجػػػػار
الؾضػػيية سػػؾاء الدكليػػة أك الؾطشيػػة فحدػػ ، بػػ  أثػػارت كػػهلػ جػػدال ديشيػػا فبػػالرجؾع إلػػى أحتػػاـ 
الذريعة اإلسبلمية نجدها أنها كسا حرمت بي  اآلدمػي كاعتبرتػه غيػر قابػ  لمتقػؾيؼ السػالي فهػي 

، فمقػػد أجسػػ  فقهػػاء الذػػريعة اإلسػػبلمية عمػػى عػػدـ جػػؾاز تحػػـر أيزػػا الػػبعض مػػؽ أجػػزاء جدػػد 
بي  أجزاء جدؼ اإلنداف كاالتجار بها، كحرمت بي  الدـ أك بعػض أعزػاء اإلندػاف سػؾاء كػاف 
ميتػػا أك حيػػا فجدػػؼ اإلندػػاف ال يتػػؾف محػػبل لمسعػػامبلت الساليػػة ال شػػرعا، كال عرفػػا، كال عقػػبل، 

ء جدػؼ اإلندػاف ال يستػؽ بػأي حػاؿ مػؽ األحػؾاؿ باعتبار ذلػ يتشػافى مػ  كرامػة اإلندػاف فػأجزا
 اعتبارها ماال.

عسميػػػػػات زرع  1988كسػػػػا أقػػػػػر مجمػػػػػس مجسػػػػػ  الفقػػػػػه اإلسػػػػػبلمي فػػػػػي جػػػػػدة فػػػػػي شػػػػػباط 
األعزاء البذرية كالحتؼ الذرعي مشها، غير أنه اشترط أال يتؼ الزرع عؽ طريػ  البيػ ، كجػاء 

                                                 
 .163، 162خيرة طال ، السرج  الداب ، ص  -(1)
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، كنفػػس األمػػر تبشتػػه (1)«سػػاؿ مػػاال يجػػؾز إخزػػاع أعزػػاء اإلندػػاف لمبيػػ  ب»فػػي إحػػد  قراراتػػه 
 1989أكتػػػؾبر  26-23الشػػػدكة الفقهيػػػة الظبيػػػة الخامدػػػة السشعقػػػدة فػػػي الكؾيػػػت فػػػي الفتػػػرة بػػػيؽ 

بالتعػػػاكف مػػػ  السشغسػػػة اإلسػػػبلمية لمعمػػػـؾ الظبيػػػة كمجسػػػ  الفقػػػه اإلسػػػبلمي التػػػي لػػػؼ تجػػػز بيػػػ  
 .(2)األعزاء البذرية بأي حاؿ مؽ األحؾاؿ

بالشدػػبة لمتبػػرع باألعزػػاء فقػػط كانػػت محػػ  جػػدؿ بػػيؽ الفقهػػاء السعاصػػريؽ بػػيؽ مريػػد  أمػػا
 كرافض عتس االتجار باألعزاء البذرية التي كانت مح  إجساع عمى عدـ جؾازها.

 جزائر  ثانيا: جريسة االتجار بأعزاا الظفل ضحية االختظاف ف  التذري  ال
التذػػريعات مؾاكبػػة تظػػؾرات الدياسػػية بػػالرجؾع لمتذػػري  الجزائػػري نجػػد  حػػاكؿ كغيػػر  مػػؽ 

-69الجشائيػػػػػة العالسيػػػػػة كذلػػػػػػ بتجػػػػػريؼ االتجػػػػػار باألعزػػػػػاء البذػػػػػرية بسؾجػػػػػ  القػػػػػانؾف رقػػػػػؼ 
61
 مػؽ( 29مكرر 313)إلى السادة  (16مكرر 313 )بػالسؾاد 2669فيفري  25السررخ في (3)

باعتبار هه  الجريسة مؽ الجرائؼ السشغسة كالساسة بالدبلمة الجددية كبحػ  اإلندػاف ق ع ج، 
فػػي تساميػػة أعزػػائه كسػػبلمتها كذلػػػ فػػي القدػػؼ الخػػامس متػػرر مػػؽ البػػا  الثػػاني، إال أنػػه لػػؼ 
يجـر االتجار باألطفاؿ كبأعزائهؼ بشرؾص خاصػة كإنسػا اكتفػى السذػرع الجزائػري باعتبارهػا 

د كهػػها مػػا سػػشتظرؽ لػػه فػػي العقؾبػػات التػػي أكردهػػا السذػػرع الجزائػػري عػػرؼ مػػؽ عػػركؼ التذػػدي
 لهه  الجريسة.
1996جؾيميػػة  31السػػررخ فػػي  17-96قػػانؾف رقػػؼ الأمػػا فػػي 

السعػػدؿ كالسػػتسؼ لقػػانؾف  (4)
جؾيميػة  62السررخ في  11-18، ككها القانؾف رقؼ الستزسؽ حساية الرحة كترقيتها 85-65

ؽ السذػػػػرع الجزائػػػػري لشػػػػزع األعزػػػػاء بهػػػػدؼ زرعهػػػػا أمػػػػا فتظػػػػر ، (5)الستعمػػػػ  بالرػػػػحة 2618
                                                 

 .69راميا دمحم شاعر، السرج  الداب ، ص -(1)
االتجار باألشخاص واألعزاا البذرية وعقؾباتهةا فة  الذةريعة والقةؾانيؽ العربيةة والقةانؾن  جرائؼعبد القادر الذػيخمي،  (2)

 .237ص، السرج  الداب ، الدول 
الستزػػػسؽ قػػػانؾف العقؾبػػػات، ج.ر،  156-66، السعػػػدؿ كالسػػػتسؼ ألمػػػر 2669فيفػػػري  25السػػػررخ فػػػي  61-69القػػػانؾف  -(3)

 .2669مارس  68، السررخة في 15العدد
، 1985فيفػػػػري  16السػػػػررخ فػػػػي  65-85، يعػػػػدؿ كيػػػػتسؼ القػػػػانؾف رقػػػػؼ 1996جؾيميػػػػة  29السػػػػررخ فػػػػي  17-96قػػػػانؾف  -(4)

 .1996أكت  15، السررخة في 34قيتها، الجريدة الرسسية رقؼالستزسؽ حساية الرحة كتر 
جؾيميػػة  29، السررخػة فػػي 46، الستعمػ  بالرػػحة، الجريػػدة الرسػسية رقػػؼ2618جؾيميػػة  62السػػررخ فػي  11-18القػانؾف  -(5)

2618. 
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االتجػػار باألعزػػاء فمػػؼ يتظػػرؽ لػػه، بػػ  اقترػػر عمػػى مشػػ  السعػػامبلت الساليػػة عمػػى األعزػػاء 
 .البذرية

اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ فػػػي الجزائػػػر إلػػػى انتذػػػار جريسػػػة االتجػػػار سػػػب  كلقػػػد عػػػز  الػػػبعض 
مػػػؽ الػػؾطشي بسعالجػػػة حيػػ  قامػػػت مرػػالح األباألطفػػاؿ مػػؽ أجػػػ  الحرػػؾؿ عمػػػى أعزػػائهؼ، 

كأخػػر   2667ثػبلث قزػايا اختظػاؼ األطفػاؿ لبلتجػار بأعزػائهؼ، حيػ  سػجمت حالتػاف فػي 
حيػ  كذػفت مباحثػات قامػت بهػا ، 2669كقزػية ثالثػة حرػمت فػي سػبتسبر  2668في ماي 
أف المغػػز كراء اختظػػاؼ األطفػػاؿ فػػي الجزائػػر يعػػؾد لبلتجػػار بأعزػػائهؼ كهػػها  اإلنتربػػؾؿشػػرطة 

بعػد أف تػؼ اإللقػاء الكػبض عميػه كهػؾ عمػى رأس شػبتة  «ليف  روزم ؾم»اليهؾدي ما صرح به 
ف الهػػػػدؼ مػػػػؽ االتجػػػػار تبػػػػيؽ أدكليػػػػة تتػػػػاجر باألعزػػػػاء البذػػػػرية خاصػػػػة شػػػػريحة األطفػػػػاؿ، ك 

 266ألػػف أكرك ك 26بأعزػػاء األطفػػاؿ هػػؾ الػػربح مقابػػ  مبػػال  ماليػػة خياليػػة تتػػراكح مػػا بػػيؽ 
زػػػخسة التػػػي أذهبػػػت الزػػػسير اإلندػػػاني فػػػي سػػػبي  الػػػربح هػػػه  السبػػػال  الساليػػػة ال، ألػػػف أكرك

 .(1)الدري 
كسػػا نقػػ  عػػػؽ مرػػالح الػػدرؾ الػػػؾطشي أنهػػا تستشػػت مػػػؽ تفكيػػػ شػػبتة دكليػػػة تتكػػؾف مػػػؽ 
جزائػػػري كثبلثػػػة مغاربػػػة باإلضػػػافة إلػػػى سػػػتة أفػػػراد أفارقػػػة متخررػػػة فػػػي اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ 

عيػػػػادات مخترػػػػة فػػػػي انتػػػػزاع  الرضػػػػ  لبػػػػيعهؼ بسبػػػػال  أقػػػػ  مػػػػا يقػػػػاؿ عشهػػػػا أنهػػػػا خياليػػػػة، إلػػػػى
األعزػػاء الحيؾيػػة ثػػؼ تقػػـؾ بػػدفؽ األطفػػاؿ بتػػ  سػػرية، ككانػػت هػػه  العسميػػات تػػتؼ انظبلقػػا مػػؽ 

 .  (2)كالية تمسداف باتجا  كجدة السغربية
ئهؼ، جريسة اختظاؼ األطفاؿ هؾ االتجػار بأعزػاأف الغرض مؽ  ؛مسا تؼ طرحه يتزح

مشزكعػػي األعزػػػاء أك يجػػدكنهؼ مقتػػػؾليؽ مػػ  مبػػػال  فغالبػػا مػػا يػػػتؼ إيجػػاد األطفػػػاؿ السختظفػػيؽ 
ليتتذػػف التذػػريح الظبػػي فيسػػا بعػػد أف الظفػػ  قػػد تعػػرض لشػػزع بعػػض األعزػػاء كػػالعيؽ ، ماليػػة

 أك الذبتية أك الكمى أك أعزاء أخر .

                                                 
(1)-  ، ، بحػؾث كدراسػات حػؾؿ عػاهرة اختظػاؼ ثقافةة اختظةاف األطفةال فة  السجتسة  الجزائةر  فريدة بؾلدشاف، أسسهاف بمـؾ

، 12األطفاؿ بالجزائر، سمدمة الكت  األكاديسيػة لكميػة العمػـؾ اإلندػانية كاالجتساعيػة، جامعػة دمحم بؾضػياؼ، السدػيمة، الكتػا 
 .158. انغر كهلػ: صالح حسمي ، حميسة عبيد، السرج  الداب ، ص371، ص 2617جؾيمية 

 .7صفتيحة كركؾش، السرج  الداب ،  -(2)
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 باألعزاا البذرية للظفل ضحية االختظافأركان جريسة االتجار  -1
هػػا عمػػى الشرػػؾص القانؾنيػػة العامػػة لػػؼ يقترػػر حغػػر بيػػ  األعزػػاء البذػػرية كاالتجػػار ب

كالقػؾانيؽ التػػي تػشغؼ عسميػػات زرع األعزػاء كنقمهػػا، بػػ  تعػد  األمػػر بػالشص صػػراحة بسؾجػػ  
 التذريعات الؾطشية الخاصة بستافحة جرائؼ االتجار باألشخاص عسؾما.

كقامػػت العديػػد مػػؽ الػػدكؿ بدػػؽ تذػػريعات كطشيػػة خاصػػة بتجػػريؼ كمتافحػػة جػػرائؼ االتجػػار 
نرػػت معغػػؼ قػػد لسػػا كػػاف االتجػػار باألعزػػاء البذػػرية أحػػد صػػؾر االتجػػار بالبذػػر فبالبذػػر، ك 

، لهلػ يتظم  لكيػاـ (1)كالحد مشها التذريعات عمى أحتاـ قانؾنية مباشرة لحغر هه  لسسارسات
 هه  الجريسة تؾافر األركاف الثبلث الذرعي كالسادي كالسعشؾي.

 للظفل ضحية االختظاف باألعزاا البذريةجريسة االتجار ل الركؽ الذرع  - أ

لجريسػػة االتجػػار باألعزػػاء البذػػرية فػػي كجػػؾد نػػص جشػػائي يجػػـر  يتسثػػ  الػػركؽ الذػػرعي
ه بسبػػدأ شػػرعية الجػػػرائؼ شػػهػػها الفعػػ ، كيزػػفي عميػػه صػػفة عػػدـ السذػػركعية، كهػػؾ مػػا يعبػػر ع

-69كالعقؾبػػػات، كالسذػػػرع الجزائػػػري جػػػـر االتجػػػار باألعزػػػاء البذػػػرية بسؾجػػػ  القػػػانؾف رقػػػؼ 
61
إلػػى  ج ع ق (16مكةةرر 363)السػػؾاد كذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ  2669فيفػػري  25لسػػررخ فػػي ا (2)

  يػعر تظػرؽ لتلػؼ يكغيػر  مػؽ التذػريعات كالسذػرع الجزائػري ، ج ع ق( 29مكرر 313)السادة 
العزؾ البذري كإنسا اقترر فقط عمى تحديد صؾر الجريسة كالعقؾبات السقػررة لػهلػ مػ  ذكػر 

 .عركؼ التذديد
65-85السعػػػػدؿ كالسػػػػتسؼ لقػػػػانؾف الرػػػػحة  17-96أمػػػػا قػػػػانؾف 

الػػػػهي تعػػػػرض لشقػػػػ   (3)
ماليػة، الحرؾؿ عمى مشفعػة  ، كليس مؽ أج األعزاء كزراعتها كالتبرع بها ألغراض عبلجية

 (167إلةى  161)كسا بيؽ أف هه  العسميػات ال تػتؼ إال كفػ  الذػركط محػددة قانؾنػا فػي السػؾاد 
 البذرية.إال أنه لؼ يتظرؽ لبلتجار باألعزاء  ق صمؽ 

                                                 
 .56راميا دمحم شاعر، السرج  الداب ، ص -(1)
الستزػػػسؽ قػػػانؾف العقؾبػػػات، ج.ر،  156-66، السعػػػدؿ كالسػػػتسؼ ألمػػػر 2669فيفػػػري  25السػػػررخ فػػػي  61-69القػػػانؾف  -(2)

 .2669مارس  68، السررخة في 15العدد 
السعػػدؿ كالسػػتسؼ، الجريػػدة الرسػػسية ، الستعمػػ  بحسايػػة الرػػحة كترقيتهػػا، 1985فيفػػري  16السػػررخ فػػي  65-85القػػانؾف  -(3)

، ج.ر، العػػدد 1996جؾيميػػة  29السػػررخ فػػي  17-96، السعػػدؿ كالسػػتسؼ بالقػػانؾف رقػػؼ 1985فيفػػري  17، السررخػػة فػػي 8رقػػؼ
 .1996أكت  15، السررخة في 34
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 :  باألعزاا البذرية للظفل ضحية االختظافجريسة االتجار ل لركؽ الساد ا -  

فػػي ة االختظػػاؼ لمظفػػ  ضػػحي  لجريسػػة االتجػػار باألعزػػاء البذػػرية  يتسثػػ  الػػركؽ السػػادي
الفع  السادي كالشتيجة كالعبلقة الدببية بيشهسا، كتعتبر جريسػة االتجػار باألعزػاء البذػرية مػؽ 

نػػص القػػانؾف عمػػى عػػدـ مخالفتػػه، كسػػا  إيجػػابيكتدػػتهدؼ قيػػاـ الجػػاني بفعػػ   اإليجابيػػةالجػػرائؼ 
يج  أف تشر  هه  الجريسة عمى مح  معيؽ كهػؾ أعزػاء جدػؼ اإلندػاف كيدػتؾي األمػر إف 

، كال فرؽ بيؽ الػهكر أك األنثػى الظفػ  أك الذػا  أك الذػي  ألنػه ال عبػرة ال (1)كاف حيا أك ميتا
لمذػػػػػخص كال بالرػػػػػحة أك السػػػػػرض فػػػػػالقؾانيؽ كافػػػػػة اهتسػػػػػت بالدػػػػػؽ كال بػػػػػالسركز االجتسػػػػػاعي 
( 16مكةرر  313)، كهها ما بػدا جميػا مػؽ خػبلؿ نػص السػؾاد(2)باإلندانية جسعاء كال فرؽ بيشهؼ

 .مؽ ق ع ج(19مكرر  313)إلى ق ع ج 
ف كػاف إكالدمؾؾ اإلجرامي لبلتجار باألعزاء البذرية يتسث  في الكيػاـ بعسميػة االتجػار ك 

السذػػرع لػػؼ يحرػػر  كتركػػه مفتؾحػػا ليذػػس  كػػ  صػػؾر  ككػػ  السذػػاركيؽ فيػػه، كبالتػػالي يػػدخ  فػػي 
االتجار كافة الرؾر كالبي  كالذراء كالسقايزة مؽ أج  الحرؾؿ عمى مقاب  مػادي، كسػا يػتؼ 

كسػػػا ، جدػػؼ سػػػؾاء كػػػاف حػػي أك ميػػػتالخبليػػػا مػػػؽ الاالتجػػار بػػػانتزاع األعزػػػاء أك األندػػجة أك 
كهػها مػا ، (3)  أك سه  أك جسػ  مػؾاد مػؽ جدػؼ أي شػخصشجيسة قائسة سؾاء مؽ تعتبر الجر 

  ( مؽ ق ع ج.19مكرر 313-16مكرر 313نرت عميه السؾاد )
أف يتزػػػح هػػػه  الشرػػػؾص التػػػي تجػػػـر االتجػػػار باألعزػػػاء البذػػػرية خػػػبلؿ اسػػػتقراء  مػػػؽ

عزػاء إلػى عرػابات االتجػار باأل هاالتي حؾلتالظف  السخظؾؼ، ك   الجريسة هي أعزاء حم
، كلػؼ يبػيؽ السذػرع طػرؽ الحرػؾؿ عمػى (4)سم  تباع كتذتر  كتخز  لدؾؽ العػرض كالظمػ 

هػػػها العزػػػؾ فتقػػػـؾ الجريسػػػة سػػػػؾاء تػػػؼ الحرػػػؾؿ عميػػػه عػػػؽ طريػػػػ  سػػػرقته مػػػؽ األحيػػػاء بعػػػػد 
لدػػػػد بالحرػػػػؾؿ عمػػػػى مبػػػػال  ماليػػػػة عػػػػؽ طريػػػػ  إغػػػػراء الفقػػػػراء  أك بعػػػػد كفػػػػاتهؼ أك، اختظػػػػافهؼ

                                                 
، "11-19عل القةانؾن الحساية الجشائية للجؼ البذر  مؽ جريسة االتجار باألعزاا البذرية ف  أمشة أدمحمي بؾزيشة، " -(1)

 .437، ص 2615، ديدسبر 21، العدد67مجمة دراسات كأبحاث، جامعة زياف عاشؾر، الجمفة، السجمد
 .392، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(2)
 .392، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(3)
 .56الداب ، ص معسر العيد، السرج   -(4)
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إرغػػاـ الزػػحايا بإعظػػاء أعزػػائهؼ، كسػػا تػػتؼ هػػه  الجريسػػة عػػؽ طريػػ  أك ب، حاجيػػاتهؼ اليؾميػػة
 .(1)كهلػ االستدراج

أما الشتيجة في جريسة االتجار بأعزػاء الظفػ  السخظػؾؼ هػؾ انتػزاع بعػض أعزػائه أك 
أندػػجته، كتبيػػاف العبلقػػة الدػػببية بػػيؽ الفعػػ  اإلجرامػػي كالشتيجػػة هػػؾ إثبػػات لمرػػمة بػػيؽ الفعػػ  

صػػة كأف أهسيػػة العبلقػػة الدػػببية تكسػػؽ فػػي تحديػػد السدػػركلية الجزائيػػة كالشتيجػػة مػػؽ عػػدمها، خا
 .(2)لمجاني
 :  باألعزاا البذرية للظفل ضحية االختظافجريسة االتجار ل عشؾ  الس الركؽ-ج

فػػي القرػػد الػػركؽ السعشػػؾي لجريسػػة االتجػػار باألعزػػاء البذػػرية لمظفػػ  السخظػػؾؼ  يتسثػػ 
ككسػػػا هػػػؾ معػػػركؼ القرػػػد الجشػػػائي يقػػػـؾ عمػػػى ، القػػػانؾف لكيػػػاـ الجريسػػػة الجشػػػائي الػػػهي يتظمبػػػه

عشرػػػريؽ هػػػاميؽ كهسػػػا؛ العمػػػؼ كاإلرادة أي عمػػػؼ الجػػػاني كمعرفتػػػه بأنػػػه يقػػػـؾ بعسميػػػة الستػػػاجرة 
، (3)بعزؾ مؽ أعزاء جدػؼ اإلندػاف أك خبليػا  أك أندػجته مػ  اتجػا  إرادتػه لمكيػاـ بهػها الفعػ 

االتجػار باألعزػاء البذػرية إلػى جانػ  تػؾافر القرػد الجشػائي كسا اشترط السذرع لكيػاـ جريسػة 
ففػي ، العاـ إلى ضػركرة تػؾافر القرػد الخػاص كالستسثػ  فػي الغايػة التػي دفعتػه الرتكػا  الفعػ 

جريسة االتجار باألعزاء الغرض مشها هؾ بي  أك شػراء هػه  األعزػاء لمحرػؾؿ عمػى مبػال  
 .(4)أك األندجة أك الخبليا أك تدهي  كتذجي  الحرؾؿ عمى األعزاء، مالية

كعميػػػه فالقرػػػد الجشػػػائي فػػػي هػػػه  الجريسػػػة يػػػتمخص فػػػي االسػػػتيبلء عمػػػى أعزػػػاء جدػػػؼ 
اإلندػػػاف مقابػػػ  مبػػػال  ماليػػػة، كيتػػػؾف هػػػها االسػػػتيبلء باالسػػػتعساؿ طػػػرؽ تتعػػػارض كتتشػػػافى مػػػ  
طبيعػػػة مهشػػػة الظػػػ  كتسػػػس الكرامػػػة اإلندػػػانية كالحرمػػػة الجدػػػدية التػػػي تدػػػعى القػػػؾانيؽ سػػػؾاء 

لدكليػػػة أك الداخميػػػة لرػػػيانتها، كسػػػا أف تجػػػريؼ هػػػه  األفعػػػاؿ مػػػؽ شػػػأنه الحفػػػا  عمػػػى الدػػػبلمة ا
الجدػػدية لؤلشػػخاص مػػؽ جهػػة كالعسػػ  عمػػى عػػدـ جعػػ  أعزػػاء جدػػؼ اإلندػػاف سػػمعا كبالتػػالي 

                                                 
، مجمػة العمػـؾ القانؾنيػة كالدياسػية، جريسة االتجار باألعزاا البذرية فة  قةانؾن العقؾبةات الجزائةر "الهاـ بؽ خميفة، " -(1)

 .78، 77، ص 2613، جانفي 66جامعة الؾادي، العدد
 .193صالح حسمي ، حميسة عبيد، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .392، السرج  الداب ، صاألشخاصالؾسيط ف  جرائؼ نبي  صقر،  -(3)
 .83، 82الهاـ بؽ خميفة، السرج  الداب ، ص -(4)
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عمػػػػػى هػػػػػه   أخػػػػػر  لمحرػػػػػؾؿإمتانيػػػػػة زيػػػػػادة جػػػػػرائؼ القتػػػػػ  كالدػػػػػرقة كاالختظػػػػػاؼ مػػػػػؽ جهػػػػػة 
 .(1)األعزاء

ف الجريسػػة يجػػ  أف تقػػ  عمػػى إأعزػػاء الظفػػ  ضػػحي ة االختظػػاؼ فػػكبالشدػػبة لبلتجػػار ب
أعزاء جدؼ الظفػ  الزػحي ة كاستئرػالها لمستػاجرة بهػا، كنجػد أف السذػرع الجزائػري لػؼ يخػص 
الظف  بأحتاـ خاصة فػي جريسػة االتجػار بأعزػائه كإنسػا اعتبػر كقػؾع الجريسػة عميػه مػؽ قبيػ  

يعاقػ  » ( ق ع ج 21مكةرر 313)السػادة  الغركؼ السذددة لمعقؾبػة، كهػها مػا جػاء فػي نػص
بػػالحبس مػػؽ  19متػػرر  363ك 18متػػرر 363عمػػى الجػػرائؼ السشرػػؾص عميهػػا فػػي السػػادتيؽ 

 1.566.666دج إلػػى  566.666( سػشة كبغرامػة مػؽ 15( سػشؾات إلػى خسػس عذػػرة)5خسػس)
 دج، إذا ارتكبت الجريسة م  تؾافر أحد الغركؼ اآلتية: 

 شخرا مرابا بإعاقة ذهشية، إذا كانت الزحية قاصرا أك  -

 إذا سهمت كعيفة الفاع  أك مهشته ارتكا  الجريسة،  -
 إذا ارتكبت الجريسة مؽ طرؼ أكثر مؽ شخص،  -
 إذا ارتكبت الجريسة م  حس  الدبلح أك التهديد باستعساله،  -
طػػػرؼ جساعػػػة إجراميػػػة مشغسػػػة أك كانػػػت ذات طػػػاب  عػػػابر  إذا ارتكبػػػت الجريسػػػة مػػػؽ -

 لمحدكد الؾطشية.
( سػػػػػػشة كبغرامػػػػػػة مػػػػػػؽ 26( سػػػػػػشؾات إلػػػػػػى عذػػػػػػريؽ )16كيعاقػػػػػػ  بالدػػػػػػجؽ مػػػػػػؽ عذػػػػػػر )

دج، عمى ارتكا  الجرائؼ السشرؾص عميها فػي السػادتيؽ  2.666.666دج إلى  1.666.666
حػػد الغػػركؼ السشرػػؾص ، إذا ارتكبػػت الجريسػػة مػػ  تػػؾافر أ17متػػرر  363ك 16متػػرر  363

 .(2)«عميها في الفقرة األكلى مؽ هه  السادة

                                                 
 .443أمشة أدمحمي بؾزيشة، السرج  الداب ، ص  -(1)
، 2669فيفػػػري  25السػػػررخ فػػػي  61-69الستزػػػسؽ قػػػانؾف العقؾبػػػات، السعػػػدؿ كالسػػػتسؼ بالقػػػانؾف رقػػػؼ  156-66األمػػػر  -(2)

 .2669 مارس 68، السررخة في 15ج.ر، العدد 
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 ة االختظافعقؾبة جريسة االتجار باألعزاا البذرية للظفل ضحيّ  -2
باعتبػػار جريسػػة االتجػػار باألعزػػاء البذػػرية مػػؽ الجػػرائؼ العػػابرة لمحػػدكد كالجػػرائؼ الساسػػة 

عقؾبػػات متػػأثرا بػػالبركتؾكؾؿ مشػػ  االتجػػار الجزائػػري بالدػػبلمة الجدػػدية فمقػػد أقػػر لهػػا السذػػرع 
كخاصػػػػة الشدػػػػاء كاألطفػػػػاؿ، الستسػػػػ  التفاقيػػػػة األمػػػػؼ الستحػػػػدة لستافحػػػػة الجريسػػػػة  باألشػػػػخاص

، كتشؾعػػت (1)السعتسػدة مػؽ قبػػ  الجسييػة العامػة لسشغسػػة األمػؼ الستحػدة، السشغسػة عبػر الؾطشيػػة
ك خبليػػا، كهػػؾ مػػا بػػدا فػػي هػػه  العقؾبػػات كاختمفػػت حدػػ  الحػػاالت انتػػزاع العزػػؾ أك أندػػجة أ

 .ع ج ( ق19مكرر  313إلى  16مكرر 313)السؾاد 
مػػؽ  ( سػػشؾات كبغرامػػة16( سػػشؾات إلػػى عذػػر )5حيػػ  أقػػر عقؾبػػة الحػػبس مػػؽ خسػػس )

دج، ك  مؽ يشتزع عزؾا مؽ شخص عمػى قيػد الحيػاة دكف  1.666.666دج إلى  566.666
 .(2)الحرؾؿ عمى السؾافقة كفقا لمذركط السشرؾص عميها في التذري  الداري السفعؾؿ

كتظب  نفس العقؾبػة إذا تػؼ انتػزاع عزػؾ مػؽ شػخص ميػت دكف مراعػاة التذػري  الدػاري 
 السفعؾؿ.

دج إلػى  166.666( سػشؾات كبغرامػة مػؽ 5( إلػى خسػس )1مػؽ سػشة ) كيعاقػ  بػالحبس
دج، كػػ  مػػؽ قػػاـ بػػانتزاع أندػػجة أك خبليػػا أك بجسػػ  مػػؾاد مػػؽ جدػػؼ شػػخص مقابػػ   566.666

 دف  مبم  مالي أك أي مشفعة أخر  مهسا كانت طبيعتها.

كتظب  نفس العقؾبة عمى ك  مؽ يتؾسط قرد تذجي  أك تدهي  الحرؾؿ عمػى أندػجة 
 .(3)"  مؾاد مؽ جدؼ شخصأك خبليا أك جس

                                                 
برتؾكؾؿ مش  االتجار باألشخاص كخاصة الشداء كاألطفاؿ، الستس  التفاقيػة األمػؼ الستحػدة، لستافحػة الجريسػة السشغسػة  -(1)

، السرػادؽ عميهػا بػتحف  2666نػؾفسبر  15عبر الؾطشية السعتسدة مؽ طرؼ الجسيية العامػة لسشغسػة األمػؼ الستحػدة بتػاري  
 .2663، نؾفسبر 12، ج.ر، العدد 2663نؾفسبر  69 السسزي في 417-63بسؾج  السرسـؾ الرئاسي رقؼ 

، السعػػدؿ كالسػػتسؼ ألمػػر 2669فيفػػري  25السػػررخ فػػي  61-69السزػػافة بسؾجػػ  قػػانؾف القػػانؾف  17متػػرر  363السػػادة  -(2)
 .2669مارس  68، السررخة في 15الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  66-156

، السعػػدؿ كالسػػتسؼ ألمػػر 2669فيفػػري  25السػػررخ فػػي  61-69قػػانؾف القػػانؾف  السزػػافة بسؾجػػ  18متػػرر  363السػػادة  -(3)
 .2669مارس  68، السررخة في 15الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  66-156
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دج  166.666( سػػشؾات كبغرامػػة مػػؽ 5( إلػػى خسػػس )1كسػػا عاقػػ  بػػالحبس مػػؽ سػػشة )
دج، ك  مؽ يشتزع نديجا أك خبليا أك يجس  مػادة مػؽ جدػؼ شػخص عمػى قيػد  566.666إلى 

 الحياة دكف الحرؾؿ عمى السؾافقة السشرؾص عميها في التذري  الداري السفعؾؿ.

ذا تػػؼ انتػػزاع ندػػي  أك خبليػػا أك جسػػ  مػػؾاد مػػؽ شػػخص ميػػت دكف كتظبػػ  نفػػس العقؾبػػة إ
 .مراعاة التذري  الداري السفعؾؿ

أما فيسا يخص كقػؾع االتجػار عمػى األعزػاء لمظفػ  ضػحية االختظػاؼ فػاعتبر السذػرع 
 313)الجزائػػري صػػغر الدػػؽ عػػرؼ مػػؽ عػػركؼ تذػػديد العقؾبػػة كيعاقػػ  عميهػػا بػػشص السػػادة 

 18متػرر  363عمى الجرائؼ السشرؾص عميها في السادتيؽ يعاق  » ج ع قمؽ  (21مكرر 
( سػشة كبغرامػة مػػؽ 15( سػشؾات إلػػى خسػس عذػرة )5، بػالحبس مػؽ خسػس )19متػرر  363ك

 دج، إذا ارتكبت الجريسة م  تؾافر أحد الغركؼ اآلتية 1.566.666دج إلى  566.666

 إذا كانت الزحية قاصرا أك شخرا مرابا بإعاقة ذهشية،  -
 همت كعيفة الفاع  أك مهشته ارتكا  الجريسة، إذا س -
 إذا ارتكبت الجريسة مؽ طرؼ أكثر مؽ شخص،  -
 إذا ارتكبت الجريسة م  حس  الدبلح أك التهديد باستعساله،  -
إذا ارتكبػػػت الجريسػػػة مػػػؽ طػػػرؼ جساعػػػة إجراميػػػة مشغسػػػة أك كانػػػت ذات طػػػاب  عػػػابر  -

 لمحدكد الؾطشية.
( سػػػػػػشة كبغرامػػػػػػة مػػػػػػؽ 26شؾات إلػػػػػػى عذػػػػػػريؽ )( سػػػػػػ16كيعاقػػػػػػ  بالدػػػػػػجؽ مػػػػػػؽ عذػػػػػػر )

دج، عمى ارتكا  الجرائؼ السشرؾص عميها فػي السػادتيؽ  2.666.666دج إلى  1.666.666
، إذا ارتكبػػت الجريسػػة مػػ  تػػؾافر أحػػد الغػػركؼ السشرػػؾص 17متػػرر  363ك 16متػػرر  363

بهػػػا حرمػػػه كنغػػػرا لذػػػشاعة هػػػه  الجريسػػػة فسرتك .(1)«عميهػػػا فػػػي الفقػػػرة األكلػػػى مػػػؽ هػػػه  السػػػادة
ق ( 21مكةرر 313)السذرع الجزائري مؽ االستفادة مػؽ الغػركؼ السخففػة كذلػػ بػشص السػادة 

                                                 
 156-66، السعدؿ كالسػتسؼ ألمػر 2669فيفري  25السررخ في  61-69مزافة بالقانؾف القانؾف  26مترر 363السادة  -(1)

 2669مارس  68، السررخة في 15لعقؾبات، ج.ر، العدد الستزسؽ قانؾف ا
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ال يدتفيد الذخص السداف الرتكابػه أحػد األفعػاؿ السجرمػة فػي هػها القدػؼ مػؽ الغػركؼ » ع ج
 .(1)«مؽ هها القانؾف  53السخففة السشرؾص عميها في السادة 

 ق ع ج( 1مكةةرر  293)كسػػا أقػػر السذػػرع الجزائػػري عقؾبػػة اإلعػػداـ كهػػها حدػػ  السػػادة 
خاصػػػة فػػػي حالػػػة مػػػا صػػػاح  االختظػػػاؼ قتػػػ  الظفػػػ  الزػػػحية، ككػػػها األمػػػر بالشدػػػبة لجػػػرائؼ 
االتجػػػار باألعزػػػاء البذػػػرية لمظفػػػ  فسعغسهػػػا تكػػػؾف نهايتهػػػا بقتػػػ  الظفػػػ  نتيجػػػة الستئرػػػاؿ 

ط فػػي هػػه  العمسيػػات الجراحيػػة التػػي تجػػر  لػػه، كسػػا أنهػػا أعزػػائه، كذلػػػ النعػػداـ أدنػػى الذػػرك 
 أحيانا تشتزع مشه األعزاء بعد قتمه، كإف كانت عقؾبة اإلعداـ الزالت مح  جدؿ. 

كسػػػا تخزػػػ  جريسػػػة االتجػػػار باألعزػػػاء البذػػػرية لمفتػػػرة األمشيػػػة السشرػػػؾص عميهػػػا فػػػي 
قػػػر أحيػػػ   األطفػػاؿفػػي جريسػػػة االتجػػػار بكسػػا تػػػؼ إيزػػػاحه ، ق ع جمػػػؽ  (مكةةةرر 61)السػػادة 

متػػػرر  66أحتػػػاـ السػػػادة  تظبػػػ »أنػػػه:  ق ع ج( 29مكةةةرر  313)السذػػػرع فػػػي نػػػص السػػػادة 
 .(2)«دؼالستعمقة بالفترة األمشية عمى الجرائؼ السشرؾص عميها في هها الق

  

                                                 
 156-66، السعدؿ كالسػتسؼ ألمػر 2669فيفري  25السررخ في  61-69مزافة بالقانؾف القانؾف  21مترر 363السادة  -(1)

 2669مارس  68، السررخة في 15الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد 
 156-66، السعدؿ كالسػتسؼ ألمػر 2669فيفري  25السررخ في  61-69انؾف مزافة بالقانؾف الق 29مترر 363السادة  -(2)

 2669مارس  68، السررخة في 15الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد 
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 الفصل الثاىي:

ضحّية اجلرائه املاسة بالكيان املعيوي للطفل 

 ختطافجرمية اال

نقرػػد بػػالجرائؼ الساسػػة بالكيػػاف السعشػػؾي لمظفػػ  تمػػػ الجػػرائؼ التػػي لهػػا آثػػار نفدػػية عمػػى 
كتخػدش حيػاؤ  كتمحػ  بتيانػه ، لكؾنهػا تسػس أخبلقػه سميسا  ً الظف  كترثر في نسائه الشفدي نساء

كمشهػا مػا هػػي ، كيظمػ  عميهػا الجػرائؼ األخبلقيػة لكؾنهػا تسػس بػأخبلؽ الظفػ  كحيائػه، السعشػؾي 
ه كهػػي أنػػؾاع عديػػدة مشهػػا مػػا هػػؾ مقرػػؾر عمػػى الظفػػ  الزػػحية الػػهكر كمشهػػا مػػا ماسػػة بعرضػػ
ف كانت الجرائؼ العرض تسس بجدد الظفػ  الزػحية إال أف الباحػ  يػر  إ، ك فقط تسس اإلناث

ة الظفػػ  كأخبلقػػه بػػاألكثر، لػػهلػ يظمػػ  عميهػػا بػػالجرائؼ الساسػػة بالكيػػاف أف لهػػا تػػأثير عمػػى نفدػػي
 السعشؾي.

ائؼ مشها ما له عبلقة مباشرة بعرض الظف  كتسس شرفه كهػي مػا يظمػ  كسا أف هه  الجر 
عميها بالعشف الجشدي كتكؾف مباشرة لكؾنها تظػاؿ مباشػرة عػرض الظفػ ، كمشهػا مػا هػي غيػر 
مباشرة تخدش حياء الظف  كاالستغبلؿ الجشدي لمظف  عػؽ طريػ  اسػتغبلؿ صػؾر  فػي أعسػاؿ 

أخبلقػػػه كتحريزػػػه عمػػػى الفدػػػ ، فعرػػػابات  إباحيػػػة عبػػػر شػػػبتة اإلنترنػػػت، أك بغػػػرض إفدػػػاد
اإلجػػراـ كسػػا سػػعت الختظػػاؼ الظفػػ  بهػػدؼ السدػػاس بتيانػػه السػػادي كقتمػػه أك ضػػربه أك طمػػ  
الفديػػة فهػػي كػػهلػ تدػػعى مػػؽ اختظػػاؼ الظفػػ  إلػػى اسػػتغبلله جشدػػيا كتعريزػػه لسؾاقػػ  إباحيػػة 

راكػػه لسػػا يقػػ  ماجشػػة كذلػػػ بتحريزػػه عمػػى الفدػػ  كإفدػػاد أخبلقػػه مدػػتغميؽ صػػغر سػػشه كقمػػه إد
 عميه. 

 لهلػ سيتؼ تقديؼ هها الفر  كمعالجة هه  الجرائؼ مؽ خبلؿ السبحثيؽ اآلتييؽ: 
 السبح  األكؿ: ح  الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ في سبلمة عرضه
 السبح  الثاني: ح  الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ في سبلمة أخبلقه
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 ة عرضهف  سالماالختظاف جريسة ة السبحث األول: حق الظفل ضحيّ 
تتخػػػػػه الجػػػػػرائؼ الساسػػػػػة بالكيػػػػػاف السعشػػػػػؾي لمظفػػػػػ  صػػػػػؾرا عديػػػػػدة كهػػػػػي باألصػػػػػ  تذػػػػػت  

كلقػد سػعت التذػريعات الدكليػة كالؾطشيػة لحسايػة الظفػ  مػؽ ، االعتداءات الجشدػية عمػى الظفػ 
ثػػػػؼ جػػػػاءت ، هػػػػه  الجػػػػرائؼ لذػػػػشاعتها كتأثيرهػػػػا عميػػػػه كعمػػػػى نسائػػػػه الشفدػػػػي كحياتػػػػه السدػػػػتقبمية

كعمػى الظفػ  برػفة ، لؾطشية كجرمت االعتػداء عمػى عػرض اإلندػاف برػفة عامػةالتذريعات ا
غم  الدراسات أكدت عمى أف الظف  يتؾف عرضػة لبلعتػداء الجشدػي فػي أي عسػر أ ك ، خاصة

كغالبػػا مػػا يتػػؾف االعتػػداء الجشدػػي عمػػى الرػػغير دكف الدادسػػة مػػؽ عسػػر  يتػػؾف ، يتػػؾف عميػػه
الظفػػػ  األكبػػػر مػػػؽ سػػػت سػػػشؾات يقػػػ  فريدػػػة أمػػػا ، مػػػؽ طػػػرؼ األقػػػار  كمػػػؽ يتؾلػػػؾف رعايتػػػه

أك أبشػػاء األصػػدقاء سػػؾاء كػػاف ذلػػػ ، العتػػداءات جشدػػية مػػؽ كػػ  مػػؽ يخػػتمط بهػػؼ مػػؽ جيػػراف
 .(1)بالتهديد أك اإلغؾاء أك التخؾي 

التذػريعات جػـر كػ  أشػتاؿ االعتػداء الجشدػي الؾاقعػة عمػى  كغير  مػؽكالسذرع الجزائري 
تعػػػرض كػػػهلػ لبلعتػػػداء الجشدػػػي الؾاقػػػ  عمػػػى الظفػػػ  كسػػػا ، الظفػػػ  سػػػؾاء كػػػاف أنثػػػى أك ذكػػػر

بأنػػػه: يستػػػؽ تعريفػػػه  هػػػها األخيػػػر، كأطمػػػ  عميػػػه مرػػػظمح العشػػػف الجشدػػػي ضػػػحية االختظػػػاؼ
الدمؾؾ السرتك  عمى الظفػ  السجشػي عميػه ذكػرا كػاف أـ أنثػى عمػى شػرفه أك عرضػه بػالسس »

 .(2)«ؾةأك التقبي  أك الؾطء أك أي سمؾؾ يؾحي عمى اإلباحية كأف يتؼ بالق
كسا يزؼ العشف الجشدي إكرا  الظف  الزحية سؾاء ذكر أك أنثػى عمػى مسارسػة الجػشس 
أك الكيػػاـ بأعسػػاؿ جشدػػية فاضػػحة مػػ  السعتػػدي كيحػػدث ذلػػػ فػػي العػػادة تحػػت التهديػػد إذا لػػؼ 

 .(3)يرض  لرغبات السعتدي

                                                 
الحساية الجشائية للظفل مةؽ االعتةدااات الجشدةية فة  عةل القةانؾن البحريشة  حديؽ بؽ عيدى، عمى حدؽ الظؾالبة،  -(1)

، مػػرتسر كميػػة الحقػػؾؽ حػػؾؿ الحسايػػة القانؾنيػػة لؤلسػػرة بػػيؽ الؾاقػػ  كالظسػػؾح، كميػػة الحقػػؾؽ، جامعػػة عسػػاف األهميػػة، والسقةةارن 
 .127، ص2616أفري   21، 26يؾمي 

، مجمػة السفكػر، كميػة الحقػػؾؽ العشة  الجشدة  السقتةرن بجريسةة اختظةاف األطفةال"عبػد الػرؤكؼ دبػابش، آمشػة كزانػي، " -(2)
  .72، ص 2617، 16جامعة بدترة، عددكالعمـؾ الدياسية، 

 .8، ص ، السرج  الداب سعد الديؽ بؾطباؿ، عبد الحفي  معؾشة -(3)
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شدػية ك  استغبلؿ لمظف  يشظؾي عمى إشباع الرغبات الج» : أنه هكهشاؾ كهلػ مؽ يعرف
كسا يذس  كهلػ تعريض الظف  ألي نذاط أك سمؾؾ جشدي كتتزػسؽ غالبػا التحػرش الجشدػي 

 .(1)«بالظف  مؽ خبلؿ مبلمدته أك إجبار  عمى مبلمدة الستحرش به
يبلح  مؽ التعريفات الدابقة أف العشف الجشدي الؾاق  عمى الظف  هي ك  فع  يشظػؾي 

كإلحػاؽ  (2)ل  عمػى طفػ  لمشيػ  مػؽ عرضػهعمى اسػتعساؿ لمقػؾة كاإلجبػار مػؽ طػرؼ شػخص بػا
به أذ  جشدي كتعريزه لسسارسات تخدش حياؤ  كذلػ فقط إلشباع رغبات غريزيػة كحيؾانيػة، 

كسشقترػػر عمػػى السػػرتبط بجريسػػة  كيتزػػح مػػؽ التعريفػػات أف العشػػف الجشدػػي لػػه صػػؾر عديػػدة
خػػػبلؿ  مػػػؽ ألنػػػؾاع العشػػػف الجشدػػػي التػػػي تمحػػػ  بالظفػػػ  ضػػػحية االختظػػػاؼ السبحػػػ فػػػي هػػػها 
 مظمبيؽ: 

 السظم  األكؿ: جريسة الفع  السخ  بحياء الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ
 السظم  الثاني: جريسة اغترا  الظفمة ضحي ة جريسة االختظاؼ

 ختظافالظفل ضحّية جريسة اال جريسة الفعل السخل بحيااالسظل  األول: 
السعشػػػؾي لمظفػػػ  كتسػػػس  تعتبػػػر جريسػػػة الفعػػػ  السخػػػ  بالحيػػػاء مػػػؽ الجػػػرائؼ الساسػػػة بتيػػػاف

كسػػشتظرؽ فػػي هػػها السظمػػ  إلػػى مفهػػـؾ جريسػػة الفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء كأركانهػػا  حيػػاء  كأخبلقػػه
حيػػػ   ؛كالعقؾبػػػات التػػػي أقرهػػػا السذػػػرع الجزائػػػري لهػػػه  الجريسػػػة كذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ ثػػػبلث فػػػركع

نتظػػػػرؽ لتعريػػػػ  جريسػػػػة الفعػػػػ  السخػػػػ  بالحيػػػػاء بػػػػالفرع األكؿ، فػػػػي حػػػػيؽ نتشػػػػاكؿ أركػػػػاف هػػػػه  
 الجريسة بالفرع الثاني، أما الفرع الثال  فتؼ تخريره لمعقؾبات السقررة لهه  الجريسة.

                                                 
 .242سسية الهادفي، السرج  الداب ، ص -(1)
العػػرض يقرػػد بػػه فػػي القػػانؾف الحريػػة الجشدػػية، فيذػػت  الفعػػ  اعتػػداء عمػػى العػػرض عشػػدما يسثػػ  اعتػػداء عمػػى الحريػػة  -(2)

يقرد بػه الظهػارة الجشدػية أي االلتػزاـ الذخرػي بالسسارسػة الجشدػية التػي ال يتعػرض فيهػا الذػخص  الجشدية لمذخص، كسا
"، مجمػػة البحػػؾث كالدراسػػات القانؾنيػػة االسةةتغالل الجشدةة  لألطفةةال ع ةةر االنترنةة : سػػعيدة بؾدبػػة، "انغةةرلمػػـؾ االجتسػػاعي، 

.محسػؾد أحسػد طػه، السرجػ  84، ص13العػدد  2618مػاي كالدياسية، مجمة كمية الحقؾؽ كالعمػـؾ الدياسػية، جامعػة البميػدة، 
 126، 119الداب ، ص
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 ختظافالظفل ضحّية اال الفرع األول: مفهؾم الفعل السخل بحياا
جرائؼ هتػ العرض فػي التذػري  السرػري أك االعتػداء ى الفع  السخ  بالحياء بيظم  عم

رع الجزائػػػػري اسػػػػتعس  مرػػػػظمح الفعػػػػ  السخػػػػ  ، أمػػػػا السذػػػػ(1)بالفاحذػػػػة فػػػػي التذػػػػري  التؾندػػػػي
كال يذػترط أف يقػ  الفعػ  عمػى عػؾرة الزػحية كإنسػا يتفػي ، بالحياء ألنه يخػدش حيػاء الزػحية

كيدتؾي أف يق  الفع  فؾؽ السبلبس أك عمى الجدد مباشػرة كقػد يقػ  ، أف يخدش حياء  عرضا
عتػػس االغترػػا  ، كمػػؽ أنثػػى عمػػى أنثػػى أك مػػؽ ذكػػر عمػػى ذكػػر، عمػػى األنثػػى كعمػػى الػػهكر

عمػػى أنثػػى، كسػػا ال يذػػترط مؾاقعػػه جشدػػية عتػػس االغترػػا  مػػؽ ذكػػر الػػهي يذػػترط أف يقػػ  
 .(2)الهي ال يتؼ إال بالسؾاقعة

فالفع  السخ   بالحياء هػؾ كػ  فعػ  مشػافي لمحيػاء كالحذػسة يرتكبػه شػخص ضػد شػخص 
إذا كػاف هػها الفعػ  كيدػتؾي األمػر ، آخر قد يتؾف ذكر أك أنثى بهدؼ السدػاس بعفتػه ككرامتػه

كسا يدتؾي األمر إذا خمف هها الفع  أثرا عمى جدػد الزػحية أـ لػؼ يتػرؾ ، في العمؽ أك الدر
 .(3)أثر عميه

العمشػػي السخػػ   بالحيػػاء كهػػؾ الفعػػ   الفعػػ تظػػرؽ يتخػػه الفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء صػػؾرة كسػػا 
لتجػريؼ هػؾ حسايػة كيقرد به حياء البرر باعتبػار أف الغػرض مػؽ ا، الهي يسس بالحياء العاـ

كالفع  العمشي السشافي لمحيػاء لػيس كاحػدا فػي ، الغير مؽ مذاهدة مشاعر مشافية لآلدا  العامة
، فكػ  مجتسػ  لػه سػمؾكات يدػتهجشها كتخػدش (4)ك  السجتسعات فهؾ يختمف مؽ مجتس  ألخػر

راد حيػػاؤ  العػػاـ فالسجتسعػػات الغربيػػة مػػثبل المبػػاس الفاضػػح كفػػؾؽ الركػػ  ال يػػرذي شػػعؾر اإلفػػ
عتػػػس بعػػػض السجتسعػػػات إزاحػػػة غظػػػاء الؾجػػػه عشػػػدهؼ يخػػػدش الحيػػػاء، كتجػػػريؼ الفعػػػ  العمشػػػي 
السخػػ  بالحيػػاء حسايػػة الحيػػاء العػػاـ كالذػػعؾر باالسػػتحياء لػػد  العامػػة كهػػؾ يختمػػف تسامػػا عػػؽ 

                                                 
 .111أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .364، 363عبد الرحساف تؾفي  أحسد، السرج  الداب ، ص -(2)
، أطركحػة دكتػؾرا  العمػـؾ فػي الحقػؾؽ، تخرػص جرائؼ العش  األسر  واليات مكافحتها ف  التذري  الجزائر  ششة دمحم،  -(3)

 .182: حديؽ فريجة، السرج  الداب ، صانغر كذلػ. 141، 146، ص2618، 2617عمؼ اإلجراـ كعمؼ العقا ، 
 .117أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص -(4)
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الفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء الػػهي يهػػدؼ لحسايػػة الحيػػاء العرضػػي لفػػرد بحػػد ذاتػػه كسػػا يختمػػف عػػؽ 
 .(1)جريسة االغترا 

بسػػػا أف دراسػػػتشا تشرػػػ  عمػػػى الظفػػػ  ضػػػحية االختظػػػاؼ فدشقترػػػر عمػػػى جريسػػػة الفعػػػ  
السخػ  بالحيػػاء فقػػط دكف الفعػػ  العمشػػي السخػػ  بالحيػاء باعتبػػار أف الظفػػ  السخظػػؾؼ عػػادة مػػا 
يراح  اختظافه هه  الجػرائؼ كالفعػ  السخػ  بالحيػاء كاالغترػا  كالعشػف الجشدػي فػي الدػر 

االكتفػػاء اإلشػػارة فقػػط لمفعػػ  العمشػػػي لسعرفػػة فحػػؾا  كتفريقػػه عػػػؽ كالخفػػاء كلػػيس عمشػػا لػػهلػ تػػػؼ 
 الفع  السخ  بالحياء كاالعتداءات الجشدية األخر .

 ختظافالظفل ضحّية اال أركان جريسة الفعل السخل بحيااالفرع الثان : 
كالسػػػػادي لتقػػػػـؾ جريسػػػػة الفعػػػػ  السخػػػػ  بالحيػػػػاء البػػػػد مػػػػؽ تػػػػؾافر أركػػػػاف ثػػػػبلث الذػػػػرعي 

   كالسعشؾي.
   :الظفل ضحّية االختظاف جريسة الفعل السخل بحياال ذرع أوال: الركؽ ال

 (337و)( 335و) ( 334 )ف السذػػرع الجزائػػري جػػـر الفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء فػػي السػػؾادإ
 .ع ج ق

عمى تجريؼ الفع  السخ  بالحياء الؾاق  عمػى الظفػ   ( ق ع ج334حي  نرت السادة )
عذػر سػشؾات كػ  مػؽ ارتكػ  فعػبل مخػبل بالحيػاء ضػد يعاق  بالحبس مؽ خسػس إلػى »بقؾلها 

 قاصر لؼ يتس  الدادسة عذرة ذكرا كاف أك أنثى بغير عشف أك شرع في ذلػ.
كيعاقػ  بالدػجؽ السرقػت مػؽ خسػػس إلػى عذػر سػشؾات أحػػد األصػؾؿ الػهي يرتكػ  فعػػبل 
مخػػػػبل بالحيػػػػاء ضػػػػد قاصػػػػر كلػػػػؾ تجػػػػاكز الدادسػػػػة عذػػػػر  مػػػػؽ عسػػػػر  كلػػػػؼ يرػػػػبح بعػػػػد راشػػػػدا 

 .(2)«جبالزكا
يعاقػػ  بالدػػجؽ السرقػػت مػػؽ خسػػس إلػػى عذػػر سػػشؾات كػػ  مػػؽ » ( ق ع ج335السػػادة )

ارتكػػ  فعػػبل مخػػبل بالحيػػاء ضػػد إندػػاف ذكػػرا كػػاف أك أنثػػى بغيػػر عشػػف أك شػػرع فػػي ذلػػػ، كإذا 
                                                 

األشخاص واألخالق واألمؾال شرح قانؾن العقؾبات الجزائر ، جشائ  خاص ف  الجرائؼ ضد إسحاؽ ابر ليؼ مشرؾر،  -(1)
  .166، ص1988، 62، ديؾاف السظبؾعات الجاميية، الجزائر، طوأمؽ الدولة

جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)
 السعدؿ كالستسؼ 1966
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كقعت الجريسة عمى قاصر لؼ يتس  الدادسة عذرة يعاق  الجاني بالدػجؽ السرقػت مػؽ عذػر 
 .«سشؾات إلى عذريؽ سشة

إذا كػػاف الجػػاني مػػؽ أصػػؾؿ مػػؽ كقػػ  عميػػه الفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء أك » ( ق ع ج337)
هتػ العرض أك كاف مؽ فئة مؽ لهؼ سمظة عميه أك كاف مػؽ معمسيػه أك مسػؽ يخدمؾنػه بػاجر 
أك كاف خادما باجر لد  األشخاص السبيشػيؽ أعػبل  أك كػاف مؾعفػا أك مػؽ رجػاؿ الػديؽ أك إذا 

استعاف في ارتكا  الجشاية بذخص أك أكثر فتكػؾف العقؾبػة كاف الجاني مهسا كانت صفته قد 
الدػػجؽ السرقػػت مػػؽ عذػػر سػػشؾات إلػػى عذػػريؽ سػػشة فػػي الحالػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة 

 335كالدػػػجؽ السربػػػد فػػػي الحػػػالتيؽ السشرػػػؾص عميهػػػا فػػػي السػػػادتيؽ  334األكلػػػى مػػػؽ السػػػادة 
 .(1)«336ك

ئري لػؼ يعػرؼ الفعػ  السخػ  بالحيػاء أف السذرع الجزا ؛مؽ استقراء هه  الشرؾص يتزح
مػػؽ عسػػر   ةشػػدد هػػه  العقؾبػػات إذا مػػا كقػػ  الفعػػ  عمػػى الظفػػ  لػػؼ يتسػػ  الدادسػػة عذػػر إال أنػػه 

ألنػه ال يعتػد فػي ، كيدتؾي األمر كهلػ أف يتؾف كاقعا بعشف أك بغير عشػف، خدش حياء تؼ ك 
يعتػد برضػائه كصػغر سػشه  باعتبػار أنػه ال، (2)الفع  السخ  بالحياء الؾاق  عمى الظف  برضائه

 كاؼ لكياـ الجريسة.
مػؽ لػه سػمظة  أككسا أنػه تذػدد العقؾبػات إذا مػا تػؼ هػها الفعػ  مػؽ طػرؼ أصػؾؿ الظفػ  
ع  ( ق337)السػػادة عميػػه مػػؽ مػػربيؽ كمعمسػػيؽ أك ِمَسػػْؽ يخدمؾنػػه كهػػها مػػا جػػاء كاضػػحا بػػشص 

 .ج
قػػ  عمػػى الظفػػ  ضػػحية بالشدػػبة لتجػػريؼ السذػػرع الجزائػػري لمفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء الؾاأمػػا 

 مةؽ ق ع ج فقرتهػا الثانيػة ( فة 1مكةرر 293)السادة االختظاؼ فقد تظرؽ لها السذرع بشص 
عمػػى الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػؽ السػػادة  تظبػػ »حيػػ  جػػاء فيهػػا 

مػػؽ هػػها القػػانؾف إذا تعػػرض بالدػػجؽ السربػػد إذا تعػػرض القاصػػر السخظػػؾؼ إلػػى تعػػهي   263

                                                 
جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966
: أحدػؽ بؾسػكيعة، السرجػ  الدػاب ، أنغةر كةذلػ.288، السرجػ  الدػاب ، ص الؾسيط ف  جةرائؼ األشةخاصنبي  صقر،  -(2)

 .114ص 
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عشػػػف جشدػػػي أك إذا كػػػاف الػػػداف  إلػػػى الخظػػػف هػػػؾ تدػػػديد فديػػػة أك إذا ترتبػػػت عميػػػه كفػػػاة أك 
 «.الزحية

حتػاـ العامػة جػـر الفعػ  السخػ  بالحيػاء الؾاقػ  عمػى نبلح  أف السذرع الجزائري كفقػا لؤل
أنػػه خػػص الظفػػ   ، غيػػرمػػؽ عسػػر  كحػػدد لػػه عقؾبػػات الدػػجؽ ةسػػش 16القاصػػر الػػهي لػػؼ يتسػػ  
كقػػ  عميػػه الفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء بأحتػػاـ أخػػر  فشجػػد  أنػػه رفػػ  سػػؽ ضػػحية االختظػػاؼ الػػهي 

ػػ ةسػػش18الزػػحية كاعتبػػار  طفػػبل لغايػػة  د الدػػؽ ػمػػؽ عسػػر  كقػػد أصػػا  فػػي ذلػػػ كحبػػها لػػؾ كح 
سػػشة فػػي كػػ  الجػػرائؼ الؾاقعػػة عمػػى الظفػػ ، كسػػا أنػػه شػػدد العقؾبػػة كجعمهػػا  18الزػػحية كجعمػػه 

ا مػؽ السذػرع صػكهػها حر ، لجشدي بت  صؾر اإلعداـ إذا ما تعرض الظف  السخظؾؼ لمعشف ا
 عمى مرمحة الظف  كحساية لعرضه كأخبلقه.

 الظفل ضحّية االختظاف جريسة الفعل السخل بحياال الساد الركؽ ثانيا: 
اترػاؿ مػادي  كػ الفع  السخ  بحياء الظفػ  السخظػؾؼ جريسة في يتسث  الركؽ السادي 

كأف يخػػدش ، الجػػاني لجدػػؼ الزػػحية مباشػػرة فالجريسػػة تكػػؾف قائسػػة إذا اسػػتظاؿ ، بجدػػؼ الظفػػ
كسػػا يذػػترط أف هػػها الفعػػ  يخػػدش الحيػػاء لديػػه ، الحيػػاء لديػػه سػػؾاء كػػاف الظفػػ  ذكػػرا أـ أنثػػى

، يدػتظي  جدػؼ الظفػ  الزػحية إيجػابيكالفع  السادي السشػافي لمحيػاء يذػترط أف يتػؾف نذػاط 
ه يذػترط لتػؾافر الػركؽ السػادي ، كعميػ(1)كيسده بظريقػة تتشػافى كاآلدا  كاألخػبلؽ الستعامػ  بهػا

أف يتػػؾف هشػػاؾ اترػػاؿ مػػادي بجدػػؼ الزػػحية، أمػػا خػػدش الحيػػاء هػػؾ أف هػػها السدػػاس لػػيس 
فػػي هػػها ظػػرح كلكػػؽ الدػػراؿ الػػهي يع  (2)طبيعػػي كإنسػػا يتػػؾف فيػػه مدػػاس بعػػرض الظفػػ  الزػػحية

 لحياء الظف ؟ ةما هي األفعاؿ التي تعتبر خادش السقاـ

  الزػػػػػحية يتحقػػػػػ  مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ السبلمدػػػػػة لجدػػػػػد  إف ضػػػػػؾابط السدػػػػػاس بالجدػػػػػؼ الظفػػػػػ
فالسداس يتحق  حتى كلؾ تؼ إرغاـ الظف  ضػحية االختظػاؼ عمػى كذػف ، كاستظالتها لعؾرته

ف فعػػػ  الكذػػػف يشظػػػؾي عمػػػى أل، مػػػا يشبغػػػي سػػػتر  كلػػػؾ لػػػؼ يرػػػاح  هػػػها الكذػػػف أي مبلمدػػػة
أك ، أك القػػػرص، كسػػػا يػػػدخ  ضػػػسؽ خػػػدش الحيػػػاء التقبيػػػ . (3)السخظػػػؾؼ خػػػدش حيػػػاء الظفػػػ 

                                                 
 .82كزاني، السرج  الداب ، صعبد الرؤكؼ دبابش، آمشة  -(1)
 .112أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص -(2)
 .77عبد الرؤكؼ دبابش، آمشة كزاني، السرج  الداب ، ص  -(3)
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، ككػػ  صػػؾر الكذػػف (1)كذػػف العػػؾرة أك غيرهػػا مػػؽ الترػػرفات التػػي تشػػاؿ مػػؽ حيػػاء الذػػخص
فالقرػػد هػػؾ حسايػػة السشاعػػة األدبيػػة التػػي يرػػؾف بهػػا اإلندػػاف عرضػػه ، عػػؽ مػػؾاطؽ العفػػة فيػػه

 .(2)مؽ أي مبلمدة فاحذة لها
أنػه مػػ  كتجػدر السبلحغػة أنػػه ال يؾجػد اتفػاؽ بػػيؽ مػا يستػؽ اعتبػػار  عػؾر  مػؽ عدمػػه، إال 

غيػػا  مرجػػ  قػػانؾني يدػػتشد عميػػه فػػي ذلػػػ فإنػػه يػػتؼ الرجػػؾع لسػػا تػػؼ االتفػػاؽ عميػػه فػػي العػػادات 
، فػػػػالعؾرة فػػػػي الذػػػػريعة اإلسػػػػبلمية محػػػػددة (3)كالتقاليػػػػد كالبيئػػػػة االجتساعيػػػػة لمذػػػػخص كأخبلقهػػػػا

بالشدػػبة لمرجػػ  مػػؽ الدػػرة لمركبػػة فػػي حػػيؽ السػػرأة جدػػسها كمػػه يعتبػػر عػػؾرة إال الؾجػػه كالكفػػيؽ، 
غيػػػر أنػػػه رغػػػؼ عػػػدـ االتفػػػاؽ عػػػؽ الحػػػدكد التػػػي تذػػػت  عػػػؾرة مػػػؽ عػػػدمها فػػػإف هشػػػاؾ اتفػػػاؽ أف 

، كبالشدػػبة لمفعػػ  السخػػ  (4)األعزػػاء التشاسػػمية لئلندػػاف كمػػؾاطؽ العفػػة لػػد  السػػرأة تعتبػػر عػػؾرة
بالحياء الؾاقػ  عمػى الظفػ  أك الظفمػة فػاف قزػاة محتسػة عػيؽ تيسؾشػشت اعتبػركا تقبيػ  الظفمػة 

ات عمى فسهػا كتسشعهػا عػؽ السعتػدي جعمػه يقبمهػا فػي رقبتهػا فعػبل مخػبل بالحيػاء سشؾ  6عسرها 
 .(5)ق ع ج 334ضد طفمة كفقا لشص السادة 

مػػؽ  سػػشة 18كسػػا يذػػترط كػػهلػ لتػػؾافر الػػركؽ السػػادي كقػػؾع الفعػػ  عمػػى قاصػػر لػػؼ يتسػػ  
، ق ع ج 335و 334 سػػشة حدػػ  السػػادتيؽ 16كلػػؼ يتسػػ   1مكةةرر 293حدػػ  السػػادة  عسػػر 

رضػػا الظفػػ  الزػػحية أك عػػدـ مقاكمتػػه ال يعتػػد بػػه قانؾنػػا ألف صػػغر الدػػؽ هػػه  الحالػػة  فػػيك 
يعتبر ركشا في كقؾع جريسة الفعػ  السخػ  بالحيػاء بػدكف عشػف كعرفػا مذػددا فػي جريسػة الفعػ  

 .(6)السخ  بالحياء بالعشف
كسػا أف السذػرع كحرصػا مشػػه عمػى حسايػة الظفػػ  الزػحية لػؼ يعتػػد برضػا  لكؾنػه ال يفقػػه 

 كشه ما يق  عميه مؽ تررفات كاعتداءات كال حتى خظؾرتها.
                                                 

: نبيػ  أنغركةذلػ. 113أحدػؽ بؾسػكيعة، السرجػ  الدػاب ، ص أنغركةذلػ: . 87دمحم صبحي نجؼ، السرج  الدػاب ، ص  -(1)
 .274لسرج  الداب ، ص ، االؾسيط ف  جرائؼ األشخاصصقر، 

 .82عبد الرؤكؼ دبابش، آمشة كزاني، السرج  الداب ، ص -(2)
 .141دمحم ششة، السرج  الداب ، ص  -(3)
  .113أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(4)
حسػػاس، السرجػػ   ، غ، ـ، نقػػبل عػػؽ هػػديات61/16/2613، بتػػاري  64532محتسػػة عػػيؽ تيسؾشػػشت، قدػػؼ الجػػشح، رقػػؼ  -(5)

 .149الداب ، ص
 .288، السرج  الداب ، ص الؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(6)
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 : الظفل ضحّية االختظاف جريسة الفعل السخل بحياال عشؾ  الركؽ السثالثا: 
 مػؽ الجػرائؼجريسة الفع  السخ  بالحياء أك هتػ عرض الظف  ضحية االختظػاؼ تعتبر 

تػػؾافر القرػػد الجشػػػائي الػػهي تقػػـؾ بػػه مدػػركلية الجػػاني كيتحقػػػ  التػػي يذػػترط لكيامهػػا عسديػػة ال
، كبعمؼ الجاني أف الفعػ  (1)أركاف الجريسة كالغركؼ الستؾنة لها بتافةبانرراؼ إرادته كعمسه 

 .غير مذركع كأنه مخ  بحياء الظف  السخظؾؼ بذت  جديؼ م  العمؼ بالؾقائ  الجؾهرية بها
تتجػػه إلػػى االعتػػداء عمػػى مؾاضػػ  العفػػة لػػد  الظفػػ  أمػػا اإلرادة حتػػى يعتػػد بهػػا يجػػ  أف 

، كمتػػػى تحقػػػ  القرػػػد الجشػػػائي عمػػػى الشحػػػؾ (2)كتخػػػدش حيػػػاء  الِعرضػػػي محققػػػه بػػػهلػ نتيجػػػة
 إهانػػػةكال يهػػػؼ الػػػداف  أك الباعػػػ  الرتكػػػا  هػػػه  الجريسػػػة سػػػؾاء كػػػاف ، السػػػهكؾر تقػػػـؾ الجريسػػػة

فالجريسػػػة ، (3)ة جشدػػػية بحتػػػةأك إشػػػباع رغبػػػات غريزيػػػالزػػػحية أك االنتقػػػاـ مشػػػه أك مػػػؽ ذكيػػػه، 
 ، (4)قائسة كالعقؾبة كاقعة ال محاؿ بغض الشغر عؽ الداف  الرتكابها

 ختظافة االالفعل السخل بحياا الظفل ضحيّ جريسة عقؾبة الفرع الثالث: 

لقد أكرد السذرع الجزائري عقؾبات عديػدة عمػى الفعػ  السخػ  بالحيػاء الؾاقػ  عمػى الظفػ  
 بػػػيؽ الحػػػبس كتراكحػػػت العقؾبػػػات مػػػا ق ع ج ( مػػػؽ335)و (334)كذلػػػػ فػػػي نػػػص السػػػادتيؽ 

   كالدجؽ.
فالعقؾبة تكؾف الحبس مؽ خسػس إلػى عذػر سػشؾات إذا مػا ارتكػ  الفعػ  ضػد قاصػر لػؼ 
يتسػ  الدادسػػة عذػرة كلػػؼ يفػرؽ السذػػرع فػي الفعػػ  السخػ  بالحيػػاء بػيؽ الػػهكر كاألنثػى، فتظبػػ  

 اعتبار الفع  يذس  الجشديؽ.نفس العقؾبة سؾاء كقعت عمى الهكر أك األنثى ب
كسػػا أف العقؾبػػة تزػػاعف إلػػى الدػػجؽ السرقػػت مػػؽ خسػػس إلػػى عذػػر سػػشؾات فػػي حالػػة 

سػػشة مػػؽ  16ارتكػػا  الفعػػ  اإلجرامػػي مػػؽ طػػرؼ أحػػد األصػػؾؿ، حتػػى كؿ تجػػاكز الظفػػ  سػػؽ 
 .ق ع ج( مؽ 334/2)عسر  كهؾ ما صرحت به السادة 

                                                 
 86دمحم صبحي نجؼ، السرج  الداب ، ص -(1)
 .86: دمحم صبحي نجؼ، السرج  الداب ، صأنغركذلػ. 82عبد الرؤكؼ دبابش، آمشة كزاني، السرج  الداب ، ص -(2)
 .142 ، صدمحم ششة، السرج  الداب -(3)
 .318عبد الرحساف تؾفي  أحسد، السرج  الداب ، ص  -(4)
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أما إذا ارتك  الفع  السخ  بالحيػاء بػالعشف فيعاقػ  الفاعػ  بالدػجؽ السرقػت مػؽ خسػس 
إلػػى عذػػر سػػشؾات كمػػشح السذػػرع نفػػس العقؾبػػة فػػي حالػػة الذػػركع فػػي الجريسػػة، كترفػػ  العقؾبػػة 
إلػػى الدػػجؽ السرقػػت مػػؽ عذػػر سػػشؾات إلػػى عذػػريؽ سػػشة إذا كػػاف الظفػػ  قاصػػرا لػػؼ يدػػتكس  

، كإف كػػاف لػػؼ يفهػػؼ مقرػػؾد السذػػرع الجزائػػري ق ع ج 335 سػػشة كهػػها مػػا جػػاء فػػي السػػادة16
فػػػي جريسػػػة الفعػػػ  السخػػػ  بالحيػػػاء مػػػ  أنػػػه رفعهػػػا فػػػي جريسػػػة  18مػػػؽ عػػػدـ رفػػػ  الدػػػؽ إلػػػى 

 .(1)لقانؾف العقؾبات 2614سشة خبلؿ التعدي   18االغترا  إلى 
 كسا رف  السذرع الجزائري العقؾبة إلى الدجؽ السربد في حالتيؽ: 

 سشة مؽ طرؼ أحد األصؾؿ 16الجريسة عمى طف  لؼ يتس  إذا ارتكبت -1
فػػي حالػػة االسػػتعانة بأحػػد رجػػاؿ الػػديؽ أك مؾعػػف أك ِمَسػػْؽ لهػػؼ سػػمظة عمػػى الزػػحية -2

 .( ق ع ج337كهها ما بدا كاضحا في السادة )
باإلضػػافة إلػػػى هػػػه  العقؾبػػػات أقػػػر السذػػػرع الجزائػػري كػػػهلػ فػػػي حالػػػة الجشايػػػة أك جشحػػػة 

اء تظب  عمى السحتـؾ عميػه كػهلػ كبقػؾة القػانؾف الفتػرة األمشيػة السشرػؾص الفع  السخ  بالحي
  .(2)( ق ع ج1مكرر 341)السادة كالتي نرت عميها صراحة  مكرر( 61عميها في السادة )

قرهػػا السذػػرع الجزائػػري عمػػى جريسػػة أهػػؾ العقؾبػػات التػػي سؾضػػؾع الدراسػػة أمػػا مػػا يػػرتبط ب
 293فسػػؽ اسػػتقراء نػػص السػػادة الفعػػ  السخػػ  بالحيػػاء الؾاقعػػة عمػػى الظفػػ  ضػػحي ة االختظػػاؼ 

العقؾبات أشد كهي عقؾبػة اإلعػداـ كهػها مػا نرػت عميػه صػراحة أف  مؽ ؽ ع ج نجد 1مترر
بالدػػػجؽ السربػػػد كػػػ  مػػػؽ يخظػػػف أك يحػػػاكؿ خظػػػف  يعاقػػػ » ق ع ج( 1مكةةةرر 293)السػػػادة 

( سػشة، عػؽ طريػ  العشػف أك التهديػد أك االسػتدراج أك غيرهػا 18قاصر لؼ يتس  ثساني عذػرة)
 مؽ الؾسائ .

                                                 
الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، ج.ر،  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66مػػؽ األمػػر رقػػؼ  335، 334راجػػ  السػػادتيؽ  -(1)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966جؾاف  11، السررخة في 49العدد 
 334متػػرر عمػػى الجػػرائؼ السشرػػؾص عميهػػا فػػي السػػؾاد  66تظبػػ  أحتػػاـ السػػادة مػػؽ ؽ ع ج "  1متػػرر  341السػػادة  -(2)
 ".مؽ هها القدؼ مترر 337ك 337ك 336ك 335ك
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مػػؽ  263كتظبػػ  عمػػى الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػؽ السػػادة 
هها القانؾف إذا تعرض القاصر السخظؾؼ إلى تعهي  أك عشف جشدي أك إذا كػاف الػداف  إلػى 

 .(1)«ديد فدية أك إذا ترتبت عميه كفا  الزحيةالخظف هؾ تد
كباعتبار الفع  السخ  بالحياء يدخ  ضسؽ العشف الجشدي فإف العقؾبة السفركضة عمػى 

إذا نغرنػػػا لمعقؾبػػػة التػػػي ، ك ع ج ( ؽ1مكةةةرر 293مرتكبيػػػه تكػػػؾف اإلعػػػداـ كفقػػػا لػػػشص السػػػادة )
إال أف ، مػػػ  جدػػػامة الفعػػػ  أقرهػػا السذػػػرع الجزائػػػري مػػػ  جدػػامة الجػػػـر السرتكػػػ  فهػػػي متؾافقػػة

الش ص عميها كالشظ  بها دكف تؾقيعها يبقى حائبل دكف تحقي  الغػرض الػهي شػرعت مػؽ أجمػه 
خاصػػة بعػػد كقػػؾع الجزائػػر بػػيؽ مظرقػػة تجسيػػد العسػػ  بعقؾبػػة اإلعػػداـ مشػػه ، كهػػؾ تحقيػػ  الػػردع

 كبيؽ سشداف السظالبة االجتساعية بتؾقيعه عمى مختظفي األطفاؿ. 1993
 الظفلة ضحّية جريسة االختظاف جريسة اغترابلثان : السظل  ا

تعتبػػػر جريسػػػة االغترػػػا  مػػػؽ أشػػػش  الجػػػرائؼ التػػػي يتعػػػرض لهػػػا اإلندػػػاف لكؾنهػػػا تسػػػس 
بعرضه كتهيؽ كرامته كحريته الجشدػية كلهػا آثارهػا الشفدػية كالجدػدية عمػى الظفػ  عمػى السػد  

السرػاحبة لجريسػة االختظػاؼ أك الظؾي  كيبقى يتجرع أالمهػا كيعتبػر االغترػا  مػؽ الجػرائؼ 
، كسػػشتظرؽ فػػي هػػها السظمػػ  إلػػى تعريػػ  جريسػػة االغترػػا  كاألركػػاف التػػي تقػػـؾ التاليػػة لهػػا

عميهػػا، إضػػػافة إلػػػى العقؾبػػػات السقػػررة لهػػػا خاصػػػة إذا كقعػػػت عمػػى الظفمػػػة السخظؾفػػػة، كسػػػيتؼ 
 معالجة هه  الشقاط مؽ خبلؿ الفركع اآلتية: 
  الظفمػػػة ضػػػحية االختظػػػاؼ فػػػي الفػػػرع األكؿ، أمػػػا حيػػ  نتشػػػاكؿ مفهػػػـؾ جريسػػػة اغترػػػا

الفػػػرع الثػػػاني فشتظػػػرؽ فيػػػه ألركػػػاف جريسػػػة االغترػػػا ، فػػػي حػػػيؽ تػػػؼ تخرػػػيص الفػػػرع الثالػػػ  
 لعقؾبة جريسة اغترا  الظفمة السخظؾفة. 

 ختظافالفرع األول: مفهؾم جريسة اغتراب الظفلة ضحّية اال
 المػرأة عػ  يشظػؾي عمػى مؾاقعػه رجػ  كػ  ف »يعرؼ االغترا  مؽ الشاحية القانؾنيػة أنػه 

أنػه ال تقػـؾ جريسػة االغترػا  إال  ؛بسعشػى، (2)«بدكف رضاها كهدفه إشباع رغبة جشدية بحتة
                                                 

جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)
1966. 

 .292السرج  الداب ، ص، الؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(2)
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كهػها التعريػ  ، (1)بإتياف أنثى دكف رضاها كبسسارسة لمعسمية الجشدية الظبييية مسارسة كاممػة
، إال أف السذرع الفرندػي (2)السذرع التؾندي كالسرري كالجزائري ك أخهت به معغؼ التذريعات

إلػػػى أبعػػػد مػػػؽ ذلػػػػ كاعتبػػػر االغترػػػا  هػػػؾ كػػػ  إيػػػبلج  1986ديدػػػسبر  23ذهػػػ  فػػػي قػػػانؾف 
جشدػي مهسػػا كانػػت طبيعتػػه ارتكػػ  عمػػى ذات الغيػػر بػػالعشف أك اإلكػػرا  أك التهديػػد أك السباغتػػة 

 .(3)مشه 222كنفس التعري  اعتسد  في قانؾف العقؾبات الجديد بشص السادة 
ذػػرع الجزائػػري فيعتبػػر أف االغترػػا  هػػؾ مػػا يقػػ  عمػػى األنثػػى فقػػط دكف رضػػاها أمػػا الس

2613ديدػسبر  19كهؾ ما أقرته السحتسة العميا في غرفتها الجشائية في قرار الرادر في 
(4) ،

كسػػا تعتبػػر جريسػػة االغترػػا  قائسػػة متػػى مػػا كانػػت العبلقػػة الزكجيػػة غيػػر قائسػػة ألنػػه لػػؾ أتػػى 
 .(5)ال يعتبر اغترابااها كدكف رضالزكج زكجته كرها 
التذريعات مػؽ كسػعت فػي فعػ  االغترػا  كاعتبرتػه أي اعتػداء جشدػي سؽ ف كعمى ذلػ

يق  عمى الهكر أك األنثػى بغيػر رضػا الزػحية كهػؾ مػا ذهػ  إليػه السذػرع الفرندػي، فػي حػيؽ 
التذػػريعات األخػػر  كمػػػؽ بيشهػػا السذػػػرع الجزائػػري اعتبػػر االغترػػػا  هػػؾ مؾاقعػػػه لؤلنثػػى فقػػػط 

اغترػػا  يعتبػػر ال خػػارج عػػؽ هػػها الشظػػاؽ كهػػها يعشػػي أي فعػػ  آخػػر ، سميػػة جشدػػية عاديػػةبع
أك تحرش جشدػي لكػؽ ال يرقػى لفعػ  االغترػا  كال ، كإنسا يستؽ أف يتؾف فعبل مخبل بالحياء

 يظم  عميه اغترابا.
كسػػا اشػػترطت التذػػريعات فػػي جريسػػة االغترػػا  انعػػداـ الرضػػا أك أف يػػتؼ بػػاإلكرا  ألف 

يقػػػف عائقػػػا فػػػي تػػػؾافر جريسػػػة االغترػػػا ، كيحػػػؾؿ دكف تػػػؾافر الػػػركؽ السػػػادي لهػػػه  الرضػػػاء 
 .(6)الجريسة

                                                 
 .74دمحم صبحي نجؼ، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .163أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(2)

(3)
- Code pénal français,P916. 

غيػػػر مشذػػػؾر، نقػػػبل عػػػؽ أحدػػػؽ  2613ديدػػػسبر  19مػػػؽ السحتسػػػة العميػػػا بتػػػاري   2قػػػرار صػػػادر عػػػؽ الغرفػػػة الجشائيػػػة  -(4)
 163الداب ، ص بؾسكيعة، السرج  

 .129دمحم رشاد متؾلي، السرج  الداب ، ص  -(5)
، دار الثقافػة لمشذػر كالتؾزيػ ، رضاا السجش  عليه وأثر  على السدلولية الجشائية، دراسة مقارنةدمحم صبحي دمحم نجػؼ،  -(6)

 .234، ص 2661، 61كالدار العمسية الدكلية لمشذر كالتؾزي ، عساف، ط، 
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أما بالشدبة الغترػا  الظفمػة فإنػه يعتبػر مػؽ أقدػي أنػؾاع العشػف السسػارس عمػى الظفمػة 
الزػػحية التػػي لػػؼ يتتسػػ  نسؾهػػا العقمػػي أك الجدػػدي كال حتػػى الشفدػػي، كاالغترػػا  السسػػارس 

 دليػػ  عمػػى الهسجيػػة كالؾحذػػية كؾنػػه يدػػم  حريػػة الظفمػػة عػػؽ طريػػ  السخظؾفػػةعمػػى الظفمػػة 
كيدػػتؾي األمػػر إف كػػاف اإلكػػرا  السسػػارس عميهػػا ماديػػا أك معشؾيػػػا ، (1)اإلكػػرا  كاسػػتخداـ العشػػف
 .(2)ألنهسا يعدماف الرضا

كجرائؼ االختظاؼ التي شاهدتها الجزائر في العذرية األخيػرة انتهػت معغسهػا باغترػا  
سػػػػجمت مرػػػػالح األمػػػػؽ ضػػػػسؽ الظفػػػػ  ضػػػػحية االختظػػػػاؼ أك االعتػػػػداء عميػػػػه جشدػػػػيا حيػػػػ  

أشػهر فقػط مػؽ  6طفػ  اختظػف خػبلؿ  195ما ال يق  عػؽ  2615الرسسية لدشة  إحراءاتها
آخػػػػريؽ كػػػػانؾا عرضػػػػة  2666شػػػػهر، قرابػػػػة أ 16آالؼ طفػػػ  عش ػػػػف جدػػػػديا خػػػػبلؿ  3، 2615

بقتػػ  الظفػػ  ، بػػ  كاألبذػػ  مػؽ ذلػػػ أف هػػه  االعتػػداءات الجشدػية تشتهػػي (3)االعتػداءات جشدػػية
، كهػها مػا تػؼ تأكيػد  كإقػرار  مػؽ متتػ  حسايػة الظفؾلػة (4)حتى يزسؽ عػدـ الكذػف عػؽ هؾيتػه

٪ مػؽ حػػاالت الخظػف تشتهػػي 56أكثػر مػػؽ  أف 2615بالسديريػة العامػة لؤلمػػؽ الجزائػري لدػػشة 
سػػػشؾات التػػػي تػػػؼ  68كهػػػؾ مػػػا حرػػػ  مػػػ  الظفمػػػة يؾسػػػفي شػػػيساء البالغػػػة مػػػؽ العسػػػر (5)بالقتػػػ 

مقبػػرة دكار سػػيدي عبػػد هللا فػػي اختظافهػػا مػػؽ أمػػاـ بػػا  بيتهػػا ككجػػدت بعػػد يػػؾميؽ جثػػة هامػػدة 
 بعدما تؼ االعتداء عميها جشديا.

ؼ األطفػػاؿ انتهػػت باالغترػػا  كاالعتػػػداءات معغػػؼ جػػػرائؼ اختظػػاأف يبلحػػ   مسػػا تقػػدـ
كهػػها الفعػػ  الذػػشي  ، الجشدػػية كمػػؽ ثػػؼ قتػػ  الظفػػ  الزػػحية حتػػى ال يػػتؼ التعػػرؼ عمػػى الفاعػػ 

الػػهي يعقبػػ  عميػػه هػػرالء السجػػرميؽ لػػيس إال  إلشػػباع غرائػػز جشدػػية حيؾانيػػة ال تسػػت لئلندػػانية 
ي يعػػاني مشػػه الذػػبا  بدػػب  برػػمة، كسػػا أنػػه يستػػؽ إرجػػاع سػػببها لمكبػػت كالبػػرس الجشدػػي الػػه

                                                 
 .76دبابيش، آمشة كزاني، السرج  الداب ، ص عبد الرؤكؼ  -(1)
 .236السرج  الداب ، ص رضاا السجش  عليه وأثر  على السدلولية الجشائية، دمحم صبحي دمحم نجؼ،  -(2)
 بالجزائر، الشهار أكف اليؽ، عمى السؾق : -األطفاؿ -ضد   -إجراـ -سشة -(3)

https://www.ennaharonline.com/2015 68/63/2618ؾق : تاري  الؾلؾج لمس. 
 .182عبد القادر النراري، السرج  الداب ، ص -(4)
اختظاف األطفال واالعتداا الجشد ، بحةؾث ودراسةات حةؾل عةاهرة اختظةاف األطفةال أماؿ بؾركبة، خميرة صالحي،  -(5)

، جؾيميػة 12، سمدمة الكت  األكاديسيػة لكميػة العمػـؾ اإلندػانية كاالجتساعيػة، جامعػة دمحم بؾضػياؼ، السدػيمة، الكتػا  بالجزائر
  .366، ص2617
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باإلضػػػػافة إلػػػػى قمػػػػة الػػػػؾازع الػػػػديشي كمػػػػؾت ، كالبظالػػػػة، كغػػػػبلء السهػػػػؾر، العػػػػزكؼ عػػػػؽ الػػػػزكاج
فالظفػ  فػػي ، الزػسير اإلندػػاني كحتػى األسػػبا  هػه  ال تبػػرر االعتػداء الجشدػػي عمػى األطفػػاؿ

 األص  ال يتؾف مح  شهؾة جشدية سؾاء كاف ذكرا أك أنثى.
 يسة اغتراب طفلة ضحية االختظافأركان جر الفرع الثان : 

لكيػاـ جريسػة االغترػا  عمػػى الظفمػة ضػحية االختظػاؼ البػػد مػؽ تػؾافر أركانهػا الػػثبلث 
 .الذرعي كالسادي كالسعشؾي 

 جريسة اغتراب طفلة ضحية االختظافل الذرع لركؽ ا: أوال
سػػشة  18االغترػػا  الؾاقػػ  عمػػى الظفػػ  الػػهي لػػؼ يتسػػ   فعػػ السذػػرع الجزائػػري لقػػد جػػـر 
كػ  مػؽ ارتكػ  جشايػة االغترػا  يعاقػ  بالدػجؽ السرقػت » ق ع ج ( مؽ336)بشص السادة 
 ( سشؾات.16( سشؾات إلى عذر)5مؽ خسس)

، فتكػػػؾف العقؾبػػػة ة( سػػػش18إذا كقػػػ  االغترػػػا  عمػػػى لقاصػػػر لػػػؼ يتسػػػ  الثامشػػػة عذػػػرة)
 .(1)«( سشة26ت إلى عذريؽ)( سشؾا16الدجؽ السرقت مؽ عذرة)

أمػػا االغترػػا  الػػهي يتعػػرض لػػه الظفػػ  السخظػػؾؼ فقػػد جرمػػه السذػػرع الجزائػػري بػػشص 
مػػػؽ قبيػػػ   كاالغترػػػا  يعتبػػػركجػػػاء بيبػػػارة أي عشػػػف جشدػػػي  ع ج ( ؽ1مكةةةرر293)السػػػادة 

 .(2)العشف الجشدي السسارس عمى الظف  ضحية االختظاؼ
 ضحية االختظافجريسة اغتراب طفلة ل الساد الركؽ : ثانيا

لجريسة اغترػا  الظفمػة السختظفػة إذا صػدر الفعػ  مػؽ رجػ  عمػى يتسث  الركؽ السادي 
، لػهلػ فػالركؽ (3)طفمة كهها يعشي اختبلؼ طرفي االعتداء الجشدي مؽ حي  جشس كػ  مشهسػا

الرجػ  جشدػيا بػأنثى ال  التقػاءأي ، السادي يتسثػ  فػي فعػ  السؾاقعػة غيػر السذػركعة عمػى أنثػى
                                                 

جػؾاف  11السررخػة فػي  49الستزػسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)
 السعدؿ كالستسؼ. 1966

مػػؽ هػػها  263" كتظبػػ  عمػػى الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػؽ السػػادة  1/2متػػرر 293السػػادة  -(2)
القػػانؾف، إذا تعػػرض القاصػػر السخػػؾؼ إلػػى تعػػهي  أك عشػػف جشدػػي، أك إذا كػػاف الػػداف  إلػػى الخظػػف هػػؾ تدػػديد فديػػة أك إذا 

 ترتبت عميه كفاة الزحية".
 .76لسرج  الداب ، صعبد الرؤكؼ دبابش، آمشة كزاني، ا -(3)
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كاالغترػػا  ال يقػػ  إال  مػػؽ رجػػ  كسػػا ال يقػػ  إال  عمػػى األنثػػى كأف تػػتؼ هػػه  السؾاقعػػة ، تحػػ  لػػه
 .(1)دكف رضاها

كيعسػ  الجػاني عمػى إضػعاؼ ء الظفمة الزحية، كغالبا ما يتحق  االغترا  دكف رضا
أك إعظػاء مػؾاد مخػدرة أك باسػتعساؿ ، قدرتها عمى السقاكمة عؽ طري  اسػتخداـ القػؾة بالزػر 

حقػػ  العشػػف كمسػػا كقػػ  فعػػ  االغترػػا  دكف تها األخيػػر يعتبػػر جػػؾهر الجريسػػة كيكهػػ، العشػػف
كيدتؾي األمر أف يتؾف العشف معشؾيا أك ماديا كهها ما أقرته السحتسػة العميػا ، رضاء الزحية

 .(2)في قرارها الرادر عؽ الغرفة الجشائية بالسحتسة العميا
، عتدي قادرا عمى فع  االغترػا كسا يذترط لكياـ جريسة اغترا  الظفمة أف يتؾف الس

 .(3)االغترا جريسة تحق  تخر كإال ال آكال يتؾف عاجزا لسرض فيه أك لدب  
كسػػا يذػػترط لكيػػاـ الػػركؽ السػػادي فػػي جريسػػة اغترػػا  الظفمػػة السخظؾفػػة أف يقػػ  الفعػػ  

سػػشة، كالسذػػرع جعػػ  الدػػؽ كسػػيمة إلثبػػات عػػدـ رضػػا األنثػػى كعػػدـ  18عمػػى طفمػػة لػػؼ تكسػػ  
به مؽ الشاحية القانؾنية ألف صػغيرة الدػؽ  يرػع  القػؾؿ أف رضػاها ذك قيسػة قانؾنيػة االعتداد 

 .(4)كاممة مؽ شأنه نفي الجريسة
فالرضا الهي يعتبر شرط لكياـ جريسػة االغترػا  بالشدػبة لؤلنثػى البالغػة كرضػاها يشفػي 

ال  حدةش  الةدكتؾر محسةؾد نجية قياـ الجريسة، إال أف رضاء الظفمة الرغيرة كسا ذه  إليػه 
يعتػػد بػػػه قانؾنػػػا كغيػػر معتبػػػر قانؾنػػػا إذا كانػػػت غيػػر مسيػػػزة أمػػػا إذا كانػػت مسيػػػزة فمرضػػػاها أثػػػر  

، كهها ما ذهبت إليه غرفة االتهاـ بسجمس قزاء عيؽ تيسؾششت فػي حالػة طفمػة لػؼ (5)القانؾني
سػػشة تػػؼ اغترػػابها برضػػاها فهشػػا السحتسػة أعػػادت تكييػػ  القزػػية إلػػى جشحػػة الفعػػ   18تكسػ  

                                                 
 .294، 293، السرج  الداب ، ص الؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(1)
غيػػػر مشذػػػؾر، نقػػػبل عػػػؽ أحدػػػؽ  2613ديدػػػسبر  19مػػػؽ السحتسػػػة العميػػػا بتػػػاري   2قػػػرار صػػػادر عػػػؽ الغرفػػػة الجشائيػػػة  -(2)

 163بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص 
 .77، 76  الداب ، ص عبد الرؤكؼ دبابش، آمشة كزاني، السرج -(3)
 .626، السرج  الداب ، ص 2عبد الفتاح بهي عبد الدايؼ عمى العؾاري، ج -(4)
 .235صرضاا السجش  عليه وأثر  على السدلولية الجشائية، دمحم صبحي دمحم نجؼ،  -(5)
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بػػدال مػػؽ اعتبػػار  اغترػػابا  (ق ع ج 334  بالحيػػاء دكف عشػػف ضػػد قاصػػر كفقػػا لمسػػادة) مخػػ
 .(1)(مؽ ق ع ج 2فقرتها في  336كفقا لمسفهـؾ السهكؾر في نص السادة )

سببا فػي تذػديد العقػا  هػها مػا تبشػا  يعتبر  كسا تجدر اإلشارة كهلػ إلى أف صغر الدؽ  
سػيتؼ  التػي جع  ( ق337، 336و)قرة أخيةرة ف (1مكرر 293)السذرع مؽ خبلؿ نص السؾاد 

 التظرؽ لها بالتفري  في العقؾبات السقررة لجريسة اغترا  الظفمة.
 األلسػػػاني، اإلنجميػػػزي التذػػػري  ك معغػػػؼ التذػػػريعات السقارنػػػةمػػػا يعػػػزز الػػػرأي الدػػػاب  أف ك 

أجسعػػػػت عمػػػػى عػػػػدـ االعتػػػػداد بالرضػػػػا الرػػػػادر مػػػػؽ الظفمػػػػة  (2)اإلمػػػػاراتي، الدػػػػؾري، الكػػػػؾيتي
أف صغر الدػؽ قريشػة قانؾنيػة ال تقبػ   ، كاعتبركاشأف السجشؾف كالستر  كالدتراف الزحية شأنه

إثبػػات العتػػس عمػػى عػػدـ انعػػداـ الرضػػا كعػػدـ الرضػػا هشػػا حتسػػي يفترضػػه القػػانؾف كاف خػػالف 
تػؾفير الحسايػة  إلػىالؾاق ، كالدب  في عدـ االعتداد برضا الظفمة هؾ كؾنها في أمس الحاجة 

كهػها لزػعف قؾاهػا مػؽ الػدفاع عػؽ نفدػها أك مؾاجهػة ، مجريسػةضػحية لا مؽ الؾقػؾع الكافية له
كمػػػؽ ناحيػػػة أخػػػر  حتػػػى ال يفمػػػت السجػػػرميؽ مػػػؽ جػػػريستهؼ ، السعتػػػدي عميهػػػا هػػػها مػػػؽ ناحيػػػة

محتجػػػيؽ برضػػػا الظفمػػػة السعتػػػد  عميهػػػا كتذػػػجيعهؼ عمػػػى اغترػػػابها ألنػػػه مػػػؽ الدػػػه  صػػػدكر 
لية الفع  الؾاق  عميها كآثار  لهلػ مؽ الده  أف تق  الرضا مؽ صغيرة الدؽ لعدـ إدراكها لسا

 .(3)ضحية
كطالسا أف صغر سؽ  الظفمة الزػحية فػي جريسػة االغترػا  شػرط لكيػاـ الػركؽ السػادي 

كفػي حالػة ، ف إثباته يتؼ إما باألكراؽ الرسسية التي تثبت صغر سشهاإكسببا لعدـ االعتداد به ف
دير القاضػػػػي مػػػػؽ خػػػػبلؿ مػػػػا يدتخمرػػػػه مػػػػؽ أدلػػػػة تخمػػػػف األكراؽ الرسػػػػسية يرجػػػػ  األمػػػػر لتقػػػػ

 .(4)كاالستعانة بأه  الخبرة في ذلػ
فستػى مػا ، كفػي الغالػ  كإف كػاف رضػا الظفمػة ال يعتػد بػه فػي هػه  الجريسػة لرػغر سػشها

، سشة فهػي محسيػة قانؾنػا كال يشغػر لرضػاها مػؽ عدمػه 18كقعت الجريسة عمى طفمة لؼ تكس  
                                                 

، نقػبل عػؽ هػديات 2614جػؾاف  23، السػررخ فػي 66431قرار غرفة االتهاـ، مجمس قزاء عػيؽ تيسؾشػشت، ممػف رقػؼ  -(1)
 .154حساس، السرج  الداب ، ص

 .127، 126محسؾد أحسد طه، السرج  الداب ، ص -(2)
 .136، 129محسؾد أحسد طه، السرج  نفده، ص -(3)
 .141دمحم رشاد متؾلي، السرج  الداب ، ص  -(4)
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جريسػػػػة لكؾنهػػػػا تػػػػتؼ بعػػػػد إفقػػػػاد الظفمػػػػة لقػػػػدرتها كإرادتهػػػػا كال يترػػػػؾر الرضػػػػا قػػػػائؼ فػػػػي هػػػػه  ال
 باالختظاؼ مؽ جهة باإلضافة إلى أعساؿ العشف األخر  السسارس عميها مؽ جهة أخر .

كسػػا أف هشػػاؾ مػػؽ يذػػترط لكيػػاـ جريسػػة االغترػػا  أف تكػػؾف األنثػػى الؾاقػػ  عميهػػا الفعػػ  
 .(1)تقـؾ إال عمى األحياء إضافة إلى صغر سشها أف تكؾف عمى قيد الحياة فالجريسة ال

 :جريسة اغتراب طفلة ضحية االختظافل لسعشؾ  ا ؽالرك: ثالثا
فػػػػي جريسػػػػة اغترػػػػا  الظفمػػػػة السخظؾفػػػػة فػػػػي القرػػػػد الجشػػػػائي الػػػػركؽ السعشػػػػؾي  يتسثػػػػ 

كتقػػـؾ جريسػػة اغترػػا  الظفمػػة السخظؾفػػة إذا انرػػرفت إرادة الجػػاني كاإلرادة، بعشرػػريه العمػػؼ 
جهػػة، السؾاقعػػة كالسباشػػرة كهػػؾ عمػػى عمػػؼ مدػػب  بعػػدـ مذػػركعية الفعػػ  مػػؽ إلػػى الكيػػاـ بفعػػ  

، أي أف فعػػ  االغترػػا  تػػؼ دكف رضػػاها (2)رضػػاء الظفمػػة الزػػحية مػػؽ جهػػة أخػػر   كانعػػداـ
ف كػػاف رضػػا صػػغيرة الدػػؽ ال يعتػػد بػػه قانؾنػػا كيعتبػػر عرفػػا مذػػددا إكيثبػػت ذلػػػ برػػغر سػػش ها ك 

   .(3)لمعقؾبة
كسا أف جريسة االغترا  تعتبر مؽ الجػرائؼ العسديػة لػهلػ يذػترط السذػرع تػؾافر القرػد 

الرتكػا  الفعػ  كهػؾ عمػى عمػؼ بعػدـ مذػركعيته، كارتكػ   تالجػاني اتجهػإرادة الجشائي أي أف 
 الفع  كهؾ عالؼ بجسيػ  أركػاف الجريسػة، إال أنػه لتػؾافر القرػد الجشػائي فػي جريسػة االغترػا 

عمى ارتكا  الفع  سؾاء كاف االنتقاـ مػؽ ذكيهػا أك إرضػاء لغرائػز جشدػية أك  بالباع  يعتد ال
 .(4)أي باع  آخر

كباعتبػػار جريسػػة االغترػػا  مػػؽ الجػػرائؼ العسديػػػة ال يستػػؽ ترػػؾر حػػدكثها عػػؽ طريػػػ  
الخظأ غير العسدي، إال أف الفقهاء اختمفؾا في نؾع القرد الؾاج  تؾافر  فػي جريسػة اغترػا  

 القرد الخاص؟  راـ كافي أك يج  تؾافاألنثى ه  قرد ع
 رأييؽ:  انقدؼ الفقهاء إلى

                                                 
 .228حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص -(1)
 .296، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(2)
 .141دمحم رشاد متؾلي، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .147دمحم ششة، السرج  الداب ، ص  -(4)
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يػػر  أنػػه يتفػػي تػػؾافر القرػػد العػػاـ لكيػػاـ الجريسػػة ألف اكتذػػافه سػػه  كهػػؾ ول: األ رأ  الةة
يتػػػؾافر بانرػػػراؼ إرادتػػػه لمكيػػػاـ بهػػػه   كاإلكػػػرا  كسػػػاكاضػػػح مػػػؽ خػػػبلؿ اسػػػتعساؿ الجػػػاني القػػػؾة 

 .الجريسة
يجػػ  تػػؾافر القرػػد الخػػاص لػػد  الجػػاني كهػػؾ أف يتػػؾف إلػػى أنػػه : فػػهه  الثةةان   الةةرأ

غػػرض الجػػاني هػػؾ مؾاقعػػة أنثػػى كعمسػػه كػػهلػ برػػفة الزػػحية كعػػدـ رضػػاها كاف تتجػػه إرادتػػه 
 .(1)الحرة القتراؼ هها الفع  أي دكف إكرا  مؽ أحد

 ختظافة االعقؾبة جريسة اغتراب طفلة ضحيّ الفرع الثالث: 
كسػػػا أنهػػػا ، العػػػرض كاألخػػػبلؽ الجػػػرائؼ التػػػي تسػػػستعتبػػػر جريسػػػة االغترػػػا  مػػػؽ أبذػػػ  

ف جػرائؼ إك ة، كجدػدي ةتعتبر مؽ أسؾأ الجرائؼ التػي تمحػ  بػاألنثى لسػا لهػا مػؽ آثػار عميهػا نفدػي
 جشدػػي انتذػػر فػػي اآلكنػػة األخيػػرة بذػػت  ممفػػت بػػ  األدهػػى كاألمػػر أفال غترػػا  كاالعتػػداءاال

غترػا  تعػد االلهػه  الظفمػة، كسػا أف جػرائؼ ِمَسْؽ يفترض فيهؼ تؾفير الحسايػة  ق ت هه  الجرائؼ
هػػا كلعػػػ  هػػها أهػػؼ سػػػب  أسػػهؼ فػػػي ميمػػؽ الظابؾهػػات التػػػي ال يستػػؽ الحػػدي  عشهػػػا كالتدػػتر ع

كحتى اإلحرػائيات التػي ترػ  لمقزػاء أك الذػرطة ال تسثػ  الػرقؼ الحكيقػي ، اتداعها انتذارها
 ـ التبمي  عشها.دكع كتؼلسا يتتشف هه  الجريسة مؽ ت

أقػر السذػرع الجزائػري عقؾبػات صػػارمة اآلثػار التػي تخمفهػا اعة هػه  الجريسػة ك لبذػنغػرا ك 
عمػى كقعت الجريسة سشة إذا  26سشؾات إلى  16عقؾبة الدجؽ السرقت مؽ ها، كنص عمى: ل

، إال أف السذػػرع الجزائػػري (ق ع ج 336)كذلػػػ بػػشص السػػادة  عذػػرة سػػشة 18طفمػػة لػػؼ تكسػػ  
مػػػا ارتكػػ  االغترػػػا  مػػؽ أصػػػؾؿ الظفمػػة أك ِمَسػػػْؽ لهػػػؼ شػػدد العقؾبػػػة إلػػى الدػػػجؽ السربػػد إذا 

 .سمظة عميها أك القائسيؽ عمى خدمتها أك معمسيها أك رجاؿ الديؽ
 .(2)ق ع ج( 337)كهها ما اتزح جميا في الفقرة األخيرة مؽ نص السادة 

                                                 
 .631ص، السرج  الداب ، 2عبد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ج -(1)
"إذا كاف الجاني مؽ أصؾؿ مؽ كق  عميه الفعػ  السخػ  بالحيػاء أك هتػػ العػرض أك كػاف مػؽ فئػة  ق ع ج 337السادة  -(2)

مؽ لهؼ سمظة عميه أك كاف مؽ معمسيه أك ِمسْؽ يخدمؾنه باجر أك كػاف خادمػا بػأجر لػد  األشػخاص السبيشػيؽ أعػبل  أك كػاف 
اني مهسػػا كانػػت صػػفته قػػد اسػػتعاف فػػي ارتكػػا  الجشايػػة بذػػخص أك أكثػػر فتكػػؾف مؾعفػػا أك مػػؽ رجػػاؿ الػػديؽ أك إذا كػػاف الجػػ

 334العقؾبة الدجؽ السرقػت مػؽ عذػرة سػشؾات إلػى عذػريؽ سػشة فػي الحالػة السشرػؾص عميهػا فػي الفقػرة األكلػى مػؽ السػادة 
 ".336ك335كالدجؽ السربد ؼ الحالتيؽ السشرؾص عميهسا في السادتيؽ 
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بذاعة الجريسة مؽ جهة كعمػى شػشاعتها  الجزائري مشاطهكهها التذديد الهي أقر  السذرع 
 .ار األطفاؿ ال يتؾنؾف مح  اشتهاء جشدي مؽ جهة أخر  باعتب

أمػػا فيسػػا يخػػص العقؾبػػة التػػي أقرهػػا السذػػرع الجزائػػري فػػي حالػػة كقػػؾع االغترػػا  عمػػى 
شػػدد العقؾبػػة لئلعػػداـ  (1)لقػػانؾف العقؾبػػات 2614الظفمػػة ضػػحية االختظػػاؼ فشجػػد  فػػي تعػػدي  

العقؾبػة السشرػؾص عميهػا  بػ كتظ» 2فقرتهةا فػي  (1مكةرر 293)كهها ما نرت عميه السادة 
مؽ هها القانؾف، إذا تعرض القاصػر السخظػؾؼ إلػى تعػهي   263في الفقرة األكلى مؽ السادة 

أك عشػػػف جشدػػػي أك إذا كػػػاف الػػػداف  إلػػػى الخظػػػف هػػػؾ تدػػػديد فديػػػة أك إذا ترتبػػػت عميػػػه كفػػػاة 
 .(2)«الزحية
 فعػػ  اختظػػاؼ يبلحػػ  أف السذػػرع الجزائػػري أقػػر عقؾبػػة اإلعػػداـ إذا مػػا صػػاح  أك تػػبلك 

الظفمة جريسة أخر  كهي االغترا  كهي عقؾبة متبلئسة م  جدػامة الجريسػة كالزػرر الػهي 
ألحقتػػه بالظفمػػة السختظفػػة برػػفة خاصػػة كبػػالسجتس  برػػفة عامػػة، كاف كانػػت عقؾبػػة اإلعػػداـ 
مح  جدؿ كصراع بيؽ اإلبقاء كاإللغاء، كسا نجػد أف السذػرع الجزائػري نتيجػة لبذػاعة الجريسػة 

تهدافها الفئػػػة األضػػػعف فػػػي السجتسػػػ  كالسدػػػاس بعفػػػة البػػػراءة كتدنيدػػػها حػػػـر الجػػػاني مػػػؽ كاسػػػ
السػػادة االسػػتفادة مػػؽ الغػػركؼ السخففػػة لمعقػػا  كهػػها مػػا بػػدا جميػػا فػػي الفقػػرة األخيػػرة مػػؽ نػػص 

 .ق ع ج (1مكرر 293)
تجػػدر اإلشػػارة كػػهلػ إلػػى مبلحغػػة مهسػػة حػػؾؿ العقؾبػػات التػػي أدرجهػػا السذػػرع الجزائػػري 

أنهػػا مػػؽ جهػػة ال تتشاسػػ  مػػ  بذػػاعة الجػػـر  ق ع ج 336كبػػشص السػػادة  يسػػة االغترػػا لجر 
لكؾف السذرع لؼ يأخه في عيؽ االعتبار اآلثار السترتبة عمػى هػه  الجريسػة بالشدػبة لمظفمػة مػؽ 

عتػػس السذػػرع السغربػػي الػػهي جعػػ  مػػؽ هػػه  اآلثػػار أسػػبا  لتذػػديد ، فػػض لبتارتهػػا أك حسػػ 
قػػػػ  شػػػػدة إذا مػػػػا تسػػػػت مقارنتهػػػػا مػػػػ  التذػػػػريعات األخػػػػر  أالعقؾبػػػػة، كمػػػػؽ جهػػػػة أخػػػػر  تعتبػػػػر 

                                                 
السررخػػة فػػي  49الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، الجريػػدة الرسػػسية رقػػؼ  1966يؾنيػػؾ  68سػػررخ فػػي ال 156-66األمػػر رقػػؼ  -(1)

، السعػػدؿ كالسػػتسؼ لقػػانؾف العقؾبػػات، 2614فيفػػري  64السػػررخ فػػي  61-14السعػػدؿ كالسػػتسؼ بالقػػانؾف رقػػؼ  1966جػػؾاف  11
 .2614فيفري  16، السررخة في 67ج.ر، العدد 

جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)
1966. 
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الػػػػهي يعاقػػػػ  عمػػػػى االغترػػػػا  بالدػػػػجؽ السربػػػػد كيرفػػػػ  مػػػػؽ العقؾبػػػػة إلػػػػى  كالسذػػػرع التؾندػػػػي
 .(1)اإلعداـ في حالة استعساؿ العشف أك التهديد بالدبلح

باإلضافة إلى العقؾبات األصمية تؼ إدراج كهلػ عقؾبات تكسيمية لهه  الجريسػة كالستسثمػة 
 66تظبػػ  أحتػػاـ السػػادة » ع ج ق( 1مكةةرر 341)فػػي الفتػػرة األمشيػػة كذلػػػ فػػي نػػص السػػادة 

 متػػػرر 337ك 337ك 336ك 335ك 334متػػػرر عمػػػى الجػػػرائؼ السشرػػػؾص عميهػػػا فػػػي السػػػؾاد 
 .(2)«مؽ هها القدؼ
رخػػػػه عمػػػى مشغؾمتشػػػػا القانؾنيػػػة أنهػػػػا تفتقػػػػر لمتكفػػػ  كحسايػػػػة الزػػػحي ة بعػػػػد كقػػػػؾع إف مػػػا ي

الجريسػػة خاصػػة لمظفػػ  ضػػحية االعتػػداءات الجشدػػية إال إذا مػػا تسػػت هػػه  الجريسػػة مػػؽ طػػرؼ 
أصػػؾله أك مػػؽ لهػػؼ الحػػ  فػػي رعايتهػػا فتػػتؼ إسػػقاط الؾاليػػة أك الكفالػػة كهػػها مػػا جػػاء فػػي الفقػػرة 

 .مكرر ق ع ج (337)األخيرة مؽ نص السادة 
نػػػص فػػػي القدػػػؼ الثػػػاني مشػػػه تحػػػت  الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  12-15رقػػػؼ: قػػػانؾف الكفػػػي 

عشػػػػػؾاف حسايػػػػػة األطفػػػػػاؿ ضػػػػػحايا بعػػػػػض الجػػػػػرائؼ كاف كانػػػػػت تقترػػػػػر عمػػػػػى الظفػػػػػ  ضػػػػػحية 
االعتػػػداءات الجشدػػػية إال أنهػػػا إجػػػراء قزػػػائي اقترػػػر عمػػػى سػػػساع الظفػػػ  الزػػػحية كالتدػػػجي  

إال أف هػػها اإلجػػراء الػػهي كفمػػه السذػػرع الجزائػػري  (3)مشػػه 46شص السػػادة بػػالدػػسعي كالبرػػري 
لمظف  ضحية االعتداءات الجشدية يفتقػر مػؽ كجهػة نغػر الباحػ  لمتكفػ  الشفدػي كاالجتسػاعي 

إجػراء مػؽ إجػراءات الستابعػة  هػؾلمظف  بعد كقؾع االعتداء عميػه فالهػدؼ مشػه إثبػات الجريسػة ك 
 .ال التكف  البعدي لمظف  الزحية

 خالقه الثان : حق الظفل ضحّية جريسة االختظاف ف  سالمة أ السبحث
لقد كفمت ك  التذريعات الدساكية كالؾضيية ح  الظف  في سبلمة أخبلقه كعػدـ خػدش 
حيائه، فإلى جان  االعتداءات الجشدية التي تظاؿ عرض الظف  مباشػرة كاالغترػا  كالفعػ  

                                                 
 .111أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(1)
جػؾاف  11، السررخة فػي 49الستزسؽ قانؾف العقؾبات، ج.ر، العدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)

 لسعدؿ كالستسؼ.ا 1966
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(3)

2615. 
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شدػية التػي ال تقػ  مباشػرة عمػى جدػسه السخ  بالحياء، نجد كهلػ بعض صؾر االعتداءات الج
كإنسػػا تعرضػػه لسختمػػف أشػػتاؿ السعاممػػة الجشدػػية كػػالتحرش الجشدػػي بالظفػػ  كتحريزػػه عمػػى 

 الفد  كفداد األخبلؽ، كاستغبلؿ صؾر  في مؾاق  إباحية.
 كسيتؼ التظرؽ لهها الشؾع مؽ االعتداء في هها السبح  مؽ خبلؿ مظمبيؽ: 

 لجشدي بالظف  ضحي ة جريسة االختظاؼالتحرش ا ةالسظم  األكؿ: جريس
السظمػػػػ  الثػػػػاني: جريسػػػػة االسػػػػتغبلؿ الجشدػػػػي لمظفػػػػ  ضػػػػحي ة جريسػػػػة االختظػػػػاؼ عبػػػػر 

 اإلنترنت
 ختظافاالجريسة ة الظفل ضحيّ بجريسة التحرش الجشد  السظل  األول: 

حػػد أشػػتاؿ العشػػف الجشدػػي السسػػارس ضػػد الظفػػ ، كهػػؾ العشػػف التحػػرش الجشدػػي أيعتبػػر 
 .(1)جشدي مؽ نؾع آخر، لكؾنه يتؼ عبر شبتات اإلنترنت

لؼ يتؼ إعظػاء معشػى شػام  كجػام  لػه إال أف هشػاؾ اتفػاؽ عمػى أنػه كهؾ مرظمح حدي  
أي قػػؾؿ أك فعػػ  يحسػػ  دالالت جشدػػية اتجػػا  شػػخص آخػػر يتػػأذ  مػػؽ ذلػػػ كال يرغػػ  »تمػػػ 
 .(2)«فيه

لقد كردت تعريفات عديػدة لمتحػرش الجشدػي ضػد الظفػ ، كهػها مػا سػشتظرؽ لػه فػي هػها ك 
السظم  حي  نبيؽ مفهـؾ التحرش الجشدػي بػالفرع األكؿ، أمػا الفػرع الثػاني فشتشػاكؿ فيػه أركػاف 
هػػه  الجريسػػة، فػػي حػػيؽ نخرػػص الفػػرع الثالػػ  لمعقؾبػػات التػػي أقرهػػا السذػػرع الجزائػػري لهػػه  

 الجريسة.
 ختظاف: مفهؾم التحرش الجشد  بالظفل ضحّية االالفرع األول

لقػػػػد كردت تعريفػػػػات عديػػػػدة لمتحػػػػرش الجشدػػػػي كسشقترػػػػر عمػػػػى بعزػػػػها مركػػػػزيؽ عمػػػػى 
 التحرش الجشدي الؾاق  عمى الظف  كهي كاآلتي: 

                                                 
(1)

- John Carr, The Internet dimension of sexual violence against children, ITU Child Online 

Protection Initiative,P272 ,273. book on line:  
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Carr.pdf. 

أـ الخير شقرانة، التحرش الجشدي فػي الؾسػط السدرسػي كتػأثير  عمػى التفاعػ  االجتسػاعي داخػ  السدرسػة، مجمػة التغيػر  -(2)
، ص 2618، جػؾاف6العامػة فػي الجزائػر، جامعػة دمحم خيزػر بدػترة، العػدد االجتساعي، مخبر التغيػر االجتسػاعي كالعبلقػات

321. 
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عػػػدكاني ذك طبيعػػػة جشدػػػية يػػػرتبط  سػػػمؾؾ: »التحػػػرش الجشدػػػي بأنػػػه بيكيةةةؾعػػػرؼ الفكيػػػه 
بػػالخؾؼ الػػهي يدػػتسد أساسػػه مػػؽ اسػػتغبلؿ الشفػػؾذ كعبلقتػػه بالدػػمظة كاإلحدػػاس بػػالعجز أمػػاـ 

 .(1)«سمظة الستحرش
الظفػػ  إلشػػباع رغبػػات جشدػػية لبػػال  أك  اسػػتخداـ»فهػػؾ أمػػا التحػػرش الجشدػػي باألطفػػاؿ 

لبػا التحػرش الجشدػي مراه ، كيذػس  تعػريض الظفػ  ألي نذػاط أك سػمؾؾ جشدػي كيتزػسؽ غا
 .(2)«بالظف  مؽ خبلؿ مبلمدته أك حسمه عمى مبلمدة الستحرش جشديا

يتزػػح مػػػؽ التعريفػػات الدػػػابقة؛ أف التحػػػرش الجشدػػي ال يذػػػترط فيػػه االترػػػاؿ الجدػػػدي 
بالزحية، كإنسا يأخه شت  السداكمة مؽ أج  إخزاع الزحي ة كاالسػتجابة لمرغبػات الجشدػية 

، كسػػػا يدػػػتعس  فيػػػه الجػػػاني البػػػال  ضػػػد (4)يا كاالعتػػػداء عميهػػػا لفغيػػػا، كابتزازهػػػا جشدػػػ(3)لمجػػػاني
الظفػػ  الزػػحية القػػؾة كالعشػػف لمدػػيظرة عميػػه كإقحػػاـ الظفػػ  فػػي مسارسػػات جشدػػية كترػػرفات 

دالئػػ  عمػػػى  كعػػدـ كجػػؾدغيػػر الئقػػة ال يػػدرؾ الظفػػ  كشههػػػا كال يستػػؽ إعظػػاء مؾافقتػػه عميهػػػا، 
 .(5)رش الجشديجدؼ الظف  ال يعشي بتاتا عدـ تعرضه لمتح

كيعتبر التحرش الجشدي مؽ جرائؼ العشف الجشدػي السسػارس ضػد الظفػ  السختظػف هػها 
األخير الهي أصبح لقسة سائغة كفريدة سهمة لعرابات اإلجراـ التي تدتهدؼ البػراءة بغػرض 
إشباع شهؾاتها الحيؾانية، أك الحرؾؿ عمى مقاب  مادي أك مشفعة مؽ خػبلؿ نذػر صػؾرهؼ أك 

ئلباحيػػػة، كفدػػػاد األخػػػبلؽ كالفدػػػ ، كهػػػها األمػػػر الػػػهي يدػػػتؾج  البحػػػ  فػػػي مػػػد  تعريزػػػهؼ ل
فعاليػػة اآلليػػات التػػي أقرهػػا السذػػرع الجزائػػري لحسايػػة الظفػػ  السختظػػف مػػؽ التحػػرش الجشدػػي 

 كإفداد أخبلقه كتحريزه عمى الفد ؟ 
 الجزائػري لػؼ يػشغؼ مدػالة التحػرش الجشدػي ضػد القرػر إال كالجدير بالتشؾيػه أف السذػرع

 .مؽ ق ع ج (مكرر 341)السادة لقانؾف العقؾبات في نص  2615بسؾج  تعدي  
                                                 

 326، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(1)
، مجمة دراسات كأبحاث، العزوف عؽ الزواج واالعتداا الجشد  على األطفال، دراسة ميدانية بالجزائر"عتيقة أككي ، " -(2)

 .152، ص 2615، سبتسبر 26، العدد 7لؤلبحاث في العمـؾ اإلندانية كاالجتساعية، السجمد السجمة العربية 
 .159أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .327، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(4)
 .153، 152عتيقة أككي ، السرج  الداب ، ص  -(5)
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بػػػالرجؾع ألحتػػػاـ هػػػه  السػػػادة نجػػػد أف السذػػػرع الجزائػػػري قرػػػر التحػػػرش الجشدػػػي عمػػػى ك 
فػي حػيؽ ، البالغيؽ فقط نتيجة الستغبلؿ الؾعيفة كحررها في أنها تتؼ بػيؽ الػرئيس كالسػرؤكس

السػػؾعفيؽ أنفدػػهؼ، كقػػد تكػػؾف خػػارج نظػػاؽ العسػػ ، كبهػػه  الظريقػػة أنػػه باإلمتػػاف أف تكػػؾف بػػيؽ 
سػػيفمت مػػؽ العقػػا  الستحػػرش جشدػػيا إذا لػػؼ تربظػػه بالزػػحية عبلقػػة رئػػيس بػػالسرؤكس ككػػانؾا 

 .زمبلء عس  فقط
إلػػى التحػػرش الؾاقػػ  عمػػى القاصػػر إذا كػػاف مػػؽ  63باإلضػػافة إلػػى أنػػه تظػػرؽ فػػي الفقػػرة 

لهي يتعرض له الظفػ  حتػى مػؽ الغربػاء سػؾاء السعمسػيؽ السحاـر كغف  عؽ التحرش الجشدي ا
أك القػػائسيؽ عمػػى رعايتػػه فػػي دكر الحزػػانة أك غيرهػػا، كاعتبػػر القاصػػر مػػؽ لػػؼ يتسػػ  الدادسػػة 
عذرة كعمى السذرع أف يحدؼ هها األمر فيسػا يخػص سػؽ الظفػ  الزػحية خاصػة بعػد إعبلنػه 

  حسايػػة الظفػػ  لدػػؽ ثسػػاني عذػػرة ، كيرفػػ(1)الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  12-15رقػػؼ: عػػؽ القػػانؾف 
سػػػؽ الرشػػػد كالزػػػحية بػػػيؽ مختمػػػف فػػػي سػػػشة حتػػػى تذػػػسمه الحسايػػػة مػػػؽ جهػػػة كتجشبػػػا لمتهبػػػه  

تذريعاته كنرؾصه فتارة يقرر الحساية لمظف  أق  مؽ الدادسة عذرة كمػرة يرفعهػا إلػى ثسػاني 
 عذرة سشة.

هػها األخيػر لػؼ ف إكبالرجؾع لسؾضؾع دراستشا السشرػبة عمػى الظفػ  ضػحية االختظػاؼ فػ
يدػػمؼ مػػؽ هػػه  التحرشػػات الجشدػػية أك االعتػػداءات أك العشػػف الجشدػػي كسػػا عبػػر عشػػه السذػػرع 

، كسػا أف (مةؽ ق ع ج 1مكرر 293في السػادة)  الجزائري عشد التحدث عؽ اختظاؼ األطفاؿ
ذلػ فسعغؼ حاالت االختظاؼ التي يتعرض لها األطفاؿ يتؾف هػدفها األكؿ إشػباع  أكدالؾاق  
كتةة  الةةةؾطش  سرئيدةةةة الجشدػػية كاالعتػػداء كالذػػهكذ كالتحػػػرش الجشدػػي حيػػ  كذػػفت  رغبػػات

"عةاهرة االختظةاف فة  السجتسة  لشػدكة الذػركؽ حػؾؿ  لحساية الظفؾلة بسديرية األمؽ الةؾطش 
أف الهدؼ األكؿ مؽ االختظاؼ هؾ االعتداء الجشدػي الػهي يعتبػر األخظػر كاألكثػر  الجزائر "

 2667ري مػؽ االختظػاؼ نفدػه حيػ  سػجمت مرػالحهؼ فػي سػشتي انتذارا في السجتس  الجزائ
  .(2)راعتداء جشدي عمى القر 2574حؾالي  2668ك

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  2615جؾيمية  15خ في السرر  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
 .7فتيحة كركؾش، السرج  الداب ، ص  -(2)
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أثبتت أف االعتداءات التي تعرض لها األطفػاؿ لػؼ تخمػؾ فقد أما مرمحة الظ  الذرعي 
 مػػؽ هػػه  السسارسػػات الذػػاذة كالجشدػػية كأثبتػػت اإلحرػػائيات خػػبلؿ الفتػػرة السستػػدة مػػؽ جػػػانفي

حالة مػؽ بيػشهؼ  316أف حاالت العشف ضد األطفاؿ كصمت لحؾالي  2614إلى ماي  2614
٪ ضػػر  كجػػرح عسػػدي كهػػه  األرقػػاـ  13٪ عشػػف جشدػػي ك17٪ ضػػر  كجػػرح عسػػدي ك76

مػا ال سػجمت مرػالح األمػؽ  2615، كفػي سػشة (1)تعتس ما تعانيه هػه  الفئػة كمػا تتعػرض لػه
آالؼ طفػػ  عش ػػف جدػػديا  3، 2615ؽ أشػػهر فقػػط مػػ 6طفػػ  اختظػػف خػػبلؿ  195يقػػ  عػػؽ 
 2616فػي سػشة ، ك (2)آخػريؽ كػانؾا عرضػة االعتػداءات جشدػية 2666أشهر، قرابػة  16خبلؿ 

أف مرػػػالح األمػػػؽ سػػػجمت خيةةةرة مدةةةعؾدان كذػػفت مػػػديرة السعهػػػد الػػػؾطشي لمذػػػرطة القزػػائية 
طفػػػ  كػػػانؾا ضػػػػحية  1695طفػػػ  ضػػػحية االعتػػػداءات الجدػػػدية كالجشدػػػػية مػػػؽ بيػػػشهؼ  6193
سػجمت كقػؾع  2617ضػحية الزػر  كالجػرح العسػدي، أمػا سػشة  3746داءات الجشدي كاالعت

طفػػػػبل  ضػػػػحية االعتػػػػداءات الجدػػػػدية كالجشدػػػػية خػػػػبلؿ األشػػػػهر األربعػػػػة األكلػػػػى مػػػػؽ  1961
طفػػػػ  ضػػػػحية  666طفػػػػبل  كقعػػػػؾا ضػػػػحية الزػػػػر  كالجػػػػرح العسػػػػدي، ك 1173، بيػػػػشهؼ 2617

 .(3)االعتداءات الجشدية
 متها مرالح األمؽ كالدرؾ كحتى مرمحة الظػ  الذػرعي تعتبػرإف هه  األرقاـ التي سج

 كػػانؾامرعبػػة كتػػدؽ نػػاقؾس الخظػػر حػػؾؿ مػػا يتعػػرض لػػه األطفػػاؿ مػػؽ اعتػػداءات جشدػػية سػػؾاء 
اإلشػػػتاؿ الػػػهي يظػػػرح هػػػؾ الػػػرقؼ السغمػػػؼ لهػػػه  االعتػػػداءات فسػػػا تقدمػػػه ذكػػػؾرا أك إنػػػاث إال أف 

اإلحرائيات ليدت العدد الحكيقي لهه  الجريسة ألف مث  هه  االعتداءات الؾاقعة عمى الظف  
يتتشفها الغسؾض كالتدػتر كعػدـ اإلدالء بهػا خؾفػا عمػى األبشػاء كشػرؼ العائمػة مػؽ جهػة، كمػؽ 

عتػػػػداءات الجشدػػػػية مػػػػؽ الظابؾهػػػػات بالشدػػػػبة لؤلسػػػػر جهػػػػة أخػػػػر  يعتبػػػػر مؾضػػػػؾع الجػػػػشس كاال
الجزائريػػة كالعربيػػة عمػػى حػػد سػػؾاء، ككػػها غيػػا  الثقافػػة الجشدػػية كالتربيػػة الجشدػػية لؤلبشػػاء مسػػا 

 أسهؼ بذت  كبير في اتداع انتذار مث  هه  الجرائؼ.

                                                 
 .149عتيقة أككي ، السرج  الداب ، ص  -(1)
 بالجزائر، الشهار أكف اليؽ، عمى السؾق : -األطفاؿ -ضد   -إجراـ -سشة -(2)

 https://www.ennaharonline.com/2015 .68/63/2618تاري  االطبلع لمسؾق :    
، متػػؾفرة 2617جػػؾاف  62، الجسعػػة 5855أرقػػاـ مخيفػػة حػػؾؿ تعشيػػ  األطفػػاؿ بػػالجزائر، إيػػبلؼ يؾميػػة الكتركنيػػة، العػػدد -(3)

 http://elaph.com/Web/News/2017/6/1151022.htmlعمى السؾق : 
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عمػػى  تانتذػػار  أيزػػا بذػػت  ممفػػ زادكسػػا تجػػدر اإلشػػارة كػػهلػ إلػػى أف التحػػرش الجشدػػي 
فػػي التػػركي  لكػػ  مػػا  الرػػدارةفشجػػد هػػه  األخيػػرة تحتػػ   كاإلنترنػػتزة التؾاصػػ  االجتسػػاعي أجهػػ

، حيػػ  تدػػتغ  هػػه  الذػػبتات لشذػػر الرػػؾر الفاضػػحة كاألفػػبلـ الخميعػػة (1)هػػؾ جشدػػي كفاضػػح
كأصبحت أفز  كسيمة لتحقي  هها الغػرض فغػزت البيػؾت كالستاتػ  كتدػتهدؼ األطفػاؿ كهػؾ 

، كال أحػػد يشكػػر (2)كتعتبػػر أخظػػر السسارسػػات فػػي كقتشػػا الحػػالي مػػا يظمػػ  عميهػػا جػػشس األطفػػاؿ
تػػأثير كسػػائ  االترػػاؿ الحديثػػة كالفزػػائيات الػػهي يػػزداد يؾمػػا عػػؽ يػػـؾ خاصػػة كأنهػػا متػػؾافرة 
بتثرة كفي متشاكؿ الجسي  كتدػسح بالشقػ  الستكػرر كالدػري  كالجيػد لمسعمؾمػة كهػها كمػه لػه تػأثير 

، هػه  األخيػرة التػي (3)لؤلعسػار كعػدـ فػرض رقابػة عميهػا عمى نفدية الفرد بدب  عدـ تحديدها
اإللكتػركنييؽ سهمت اإليقاع باألطفاؿ كجعمتهؼ السدتهدؼ األكؿ لعرػابات اإلجػراـ كالسجػرميؽ 

كاستغبلؿ األطفاؿ في االتجػار بالبذػر مػؽ أجػ  االسػتغبلؿ الجشدػي كالذػهكذ الجشدػي لدػهؾلة 
 .(4)اإليقاع بهؼ كإقشاعهؼ

أصػػبحؾا يدػػتخدمؾف اإلنترنػػت بػػدكف رقابػػة خاصػػة  ائيات أف األطفػػاؿكسػػا أثبتػػت اإلحرػػ
كأف الهؾاتػػف السحسؾلػػة أصػػبحت تػػدعؼ اسػػتعساؿ اإلنترنػػت كأصػػبحت أحػػد األشػػتاؿ التػػي تػػركج 

 .(5)لمبغاء
٪ 51الكػػػػػاميرات تقػػػػػدر ندػػػػػبتهؼ  كلقػػػػػد أثبتػػػػػت الدراسػػػػػات أف األطفػػػػػاؿ الػػػػػهيؽ يدػػػػػتخدمؾف 

نهػػػؼ أأقػػػركا  كالعديػػػد مػػػشهؼ٪، 29ألفػػػبلـ فبشدػػػبة مػػػا فيػػػديؾ كاأ٪ 44كمذػػػغ  السؾسػػػيقى بشدػػػبة 
يتعرضػػػػؾف لسعاكدػػػػات عػػػػؽ طريػػػػ  نذػػػػر صػػػػؾر إباحيػػػػة فزػػػػبل عػػػػؽ االبتػػػػزاز كالتهديػػػػد الػػػػهي 

كسػػا أكػػدت الدراسػػة  .، باإلضػػافة إلػػى نذػػر الرػػؾر اإلباحيػػة عمػػى هػػه  السؾاقػػ (6)يتعرضػػؾف لػػه
مراهػ  بالبميػدة حػؾؿ  132التي أجريػت عمػى  2666 لدشة بها ليلى سيد  مؾسىالتي قامت 

٪ مػػػػشهؼ 95إشػػػػتالية التربيػػػػة الجشدػػػػية فػػػػي األسػػػػرة الجزائريػػػػة حيػػػػ  أعهػػػػرت الشتػػػػائ  أف ندػػػػبة 
                                                 

 .249رج  الداب ، ص سسية الهادفي، الس -(1)
 .93، ص 2666، أكاديسية ناي  لمعمـؾ األمشية، الرياض، جرائؼ نغؼ السعلؾماتحدؽ طاهر داكد،  -(2)
"، مجمػة الحػؾار تةأثير وسةائل االترةال الجسةاهير  علةى التربيةة الجشدةية فة  السجتسة  الجزائةر  ليمػي سػيدي مؾسػى، " -(3)

 .145، ص 2613، فيفري 61، العدد2السجمدالثقافي، جامعة ابؽ باديس، مدتغانؼ، 
 .85سعيدة بؾدبة، السرج  الداب ، ص  -(4)

(5)
- John Carr,Op.Cit,P283. 

 .9، صالسرج  الداب كليد زرقاف،  -(6)
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ف التمفػػػاز الؾسػػػيمة ذكػػػركا أ٪ مػػػشهؼ 89ف أيأخػػػهكف معمؾمػػػاتهؼ الجشدػػػية مػػػؽ كسػػػائ  اإلعػػػبلـ، ك 
عمؾمػػػة بالرػػػؾرة كبظريقػػػة األكثػػػر اسػػػتعساال لمحرػػػؾؿ عمػػػى معمؾمػػػاتهؼ الجشدػػػية ألنػػػه يػػػؾفر الس

 .(1)مفرمة
سػػػبلح ذك حػػػديؽ إال أف  اإلنترنػػػتيبلحػػػ  مػػػؽ هػػػه  الدراسػػػات كاإلحرػػػائيات أف شػػػبتة 

هشػػػاؾ مػػػػؽ أسػػػػاء اسػػػػتخدامها فػػػي أغػػػػراض إجراميػػػػة كالتػػػػركي  لكػػػ  مػػػػا هػػػػؾ جشدػػػػي كاسػػػػتغبلؿ 
اءهؼ األطفاؿ جشديا كالتحرش بهؼ كاستعسالهؼ في شػبتات الػدعارة لػهلػ عمػى اآلبػاء مراقبػة أبشػ

كصػػػػحتهؼ  مػػػػؽ لهػػػػؼ لحسايػػػػة أخبلقهػػػػؼعشػػػػد اسػػػػتخدامهؼ لهػػػػه  الؾسػػػػائ  كضػػػػساف االسػػػػتعساؿ اآل
 الشفدية كالجددية.

 ختظافضحّية اال أركان جريسة التحرش الجشد  بالظفلالفرع الثان : 
 .لكياـ أي جريسة يج  تؾافر ثبلث أركاف كهي الركؽ الذرعي كالسادي كالسعشؾي 

 ضحّية االختظاف: التحرش الجشد  بالظفل جريسةل الذرع لركؽ اأوال: 
السعدؿ كالسػتسؼ  15-64السذرع الجزائري التحرش الجشدي بسؾج  القانؾف رقؼ لقد جـر 

، ككػػاف تجريسػػه لمفعػػ  النتذػػار التحػػرش الجشدػػي (2)متػػرر 341لقػػانؾف العقؾبػػات بػػشص السػػادة 
، كنػص (3)في أمػاكؽ العسػ في العس  كلسظالبة الجسييات الشدائية بهلػ لسا تتعرض له السرأة 

حرػػػػر التحػػػػرش الجشدػػػػي فػػػػي مسارسػػػػة الزػػػػغط مػػػػؽ طػػػػرؼ الػػػػرئيس  (مكةةةةرر 341)السػػػػادة 
كحتػػى العقؾبػػات لػػؼ ، لمسػػرؤكس كاسػػتغبلؿ الؾعيفػػة مػػؽ أجػػ  إخزػػاع الغيػػر لمرغبػػات الجشدػػية

 .تتشاس  م  جدامة الجريسة ؽتك
إال بسؾجػ  الجزائػري السذرع إليه لتحرش الجشدي السسارس ضد األطفاؿ لؼ يتظرؽ أما ا

كأصبحت عمػى الشحػؾ مشه  (مكرر 341)حي  تؼ تعدي  السادة لقانؾف العقؾبات  2615تعدي  

                                                 
 .149ليميى سيدي مؾسى، السرج  الداب ، ص -(1)
الجشدػػػي كيعاقػػػػ  بػػػػالحبس مػػػػؽ كانػػػػت "يعػػػػد مرتكبػػػا لجريسػػػػة التحػػػػرش  2615متػػػػرر ؽ ع ج قبػػػػ  تعػػػدي   341السػػػادة  -(2)

د ج، كػ  شػخص يدػتغ  سػمظة كعيفتػه أك مهشتػه عػؽ  166.666د ج إلػى  56.666( كبغرامة مؽ 1( إلى سشة )2شهريؽ)
طري  إصدار األكامر لمغير أك بالتهديد أك اإلكرا  أك بسسارسػة ضػغؾط عميػه قرػد إجبػار  عمػى االسػتجابة لرغباتػه الجشدػية. 

 قؾبة."حالة العؾد تزاعف الع يكف
 .159أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(3)
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( 3( إلػػػى ثػػػبلث)1يعػػػد مرتكبػػػا لجريسػػػة التحػػػرش الجشدػػػي كيعاقػػػ  بػػػالحبس مػػػؽ سػػػشة)» تػػػياآل
د ج، كػػ  شػػخص يدػػتغ  سػػمظة كعيفتػػه 366.666د ج إلػػى  166.666سػػشؾات كبغرامػػة مػػؽ 

 سسارسة ضغؾط عميه قرد إجبار  عمى االستجابة لرغباته الجشدية.أك مهشته أك ب
يعػػد كػػهلػ مرتكبػػا لمجريسػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة الدػػابقة كيعاقػػ  بػػشفس العقؾبػػة، 

 ك  مؽ تحرش بالغير بت  فع  أك لف  أك تررؼ يحس  طابعا أك إيحاء جشديا.
سػػ  الدادسػػة عذػػرة أك إذا إذا كػػاف الفاعػػ  مػػؽ السحػػاـر أك كانػػت الزػػحية قاصػػرا لػػؼ تك

سػػه  ارتكػػا  الفعػػ  ضػػعف الزػػحية أك مرضػػها أك إعاقتهػػا أك عجزهػػا البػػدني أك الػػههشي أك 
بدػػب  حالػػة الحسػػ ، سػػؾاء كانػػت هػػه  الغػػركؼ عػػاهرة أك كػػاف الفاعػػ  عمػػى عمػػؼ بهػػا تكػػؾف 

د ج إلػػػػػى 266.666( سػػػػػشؾات كبغرامػػػػػة مػػػػػؽ 5( إلػػػػػى خسػػػػػس)2عقؾبػػػػػة الحػػػػػبس مػػػػػؽ سػػػػػشتيؽ)
 .(1)«ي حالة العؾد تزاعف العقؾبةد ج، كف566.666

قػػد تفظػػؽ لمػػشص  2615يتزػػح أػػػؽ السذػػرع الجزائػػري فػػي تعػػدي  قػػانؾف العقؾبػػات لدػػشة 
عمػى جريسػػة التحػػرش الجشدػػي الؾاقػ  عمػػى الظفػػ  بعػػد االعتػداءات الستكػػررة التػػي يتعػػرض لهػػا 

فهػي ال سؾاء في كسظه االجتساعي أك السدرسػي، إال أنػه جانبػه الرػؾا  مػؽ حيػ  العقؾبػات 
تتشاسػػ  مػػؽ كجهػػة نغرنػػا مػػ  جدػػامة الجريسػػة كال تحقػػ  الػػردع الكػػافي لمحػػد مشهػػا سػػؾاء مػػؽ 
ناحيػة الغرامػات الساليػة أك العقؾبػة الدػالبة لمحريػة، باعتبػار أف هػه  الجريسػة كاقعػة عمػى طفػ  

 ال حؾؿ له كال قؾة لدف  االعتداء الؾاق  عميه.
فهػػؾ صػػؾرة مػػؽ صػػػؾر ظفػػ  بعػػد اختظافػػه بالشدػػبة لمتحػػرش الجشدػػي الؾاقػػ  عمػػى الأمػػا 

سػب  مػؽ  كجعمػت مشػه(2)ق ع جمػؽ  (1مكرر 293العشف الجشدي الهي نرت عميه السادة )
 .أسبا  تذديد العقؾبة

                                                 
جػؾاف  11، السررخػة فػي 49، الستزسؽ قانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد 1966يؾنيؾ  8السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

 ، السعدؿ كالستسؼ.1966
مػؽ هػها القػانؾف،  263مػؽ السػادة  1كتظب  عمػى الفاعػ  العقؾبػة السشرػؾص عميهػا فػي الفقػرة  "1/2مترر 293السادة  -(2)

إذا تعرض القاصر السخظؾؼ إلى تعهي  أك عشف جشدي أك إذا كاف الداف  إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه 
 كفاة الزحية".
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 ضحّية االختظاف: جريسة التحرش الجشد  بالظفلل الساد الركؽ ثانيا: 
التػػػي يقػػػـؾ بهػػػا الجػػػاني عػػػؽ اسػػػتعساؿ  فػػػي الدػػػمؾكاتيتسثػػػ  لجريسػػػة التحػػػرش الجشدػػػي 

، (1)التهديػػػػد أك الزػػػػغط مدػػػػتغبل فػػػػي ذلػػػػػ كعيفتػػػػه مػػػػؽ أجػػػػ  إجبػػػػار الغيػػػػر لرغباتػػػػه الجشدػػػػية
كالسذػػرع الجزائػػري يذػػترط عبلقػػة التبييػػة بػػيؽ الػػرئيس كالسػػرؤكس عتػػس السذػػرع الفرندػػي فػػي 

، هػػػها الػػػركؽ (2)ةتعديمػػه لقػػػانؾف العقؾبػػات لػػػؼ يذػػػترط تػػؾافر هػػػه  العبلقػػة بػػػيؽ الجػػػاني كالزػػحي
السػػادي لجريسػػة التحػػرش الجشدػػي التػػي يتعػػرض لهػػا البػػالغيؽ أمػػا مػػا يهسشػػا هػػؾ الػػركؽ السػػادي 
لمتحػػرش بالظفػػ  فيتسثػػ  فػػي الؾسػػائ  السدػػتعسمة فػػي التحػػرش ككػػهلػ الغايػػة مػػؽ اسػػتعساؿ هػػه  

 في الشقاط اآلتية:  الؾسائ  كهها ما سيتؼ التفري  فيه
 األطفال السختظفيؽرش الجشد  ضد السدتعسلة ف  التح الؾسائل-1

كالتحػرش بػه  السخظػؾؼتعتبر ك  الؾسائ  التي يدتعسمها الجاني مؽ أجػ  إيقػاع الظفػ  
جشديا كتحقي  رغبتػه كنزكاتػه الجشدػية سػؾاء كانػت بفعػ  أك لفػ  أك ترػرؼ ذك إيحػاء جشدػي 

 3ك 2ة مدتغبل في ذلػ ضعف الظف  الزحية كصغر سشه كعدـ اسػتيعابه كسػا كرد فػي الفقػر 
 »نػػص عمػػى أنػػه، كقػػد أصػػا  السذػػرع الجزائػػري حػػيؽ مةةؽ ق ع ج (مكةةرر 341)مػػؽ السػػادة 

كيعػػد كػػهلػ مرتكبػػا لمجريسػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة الدػػابقة كيعاقػػ  بػػشفس العقؾبػػة، كػػ  
 .«مؽ تحرش بالغير بت  فع  أك لف  أك تررؼ يحس  طابعا أك إيحاء جشديا

يدتؾي األمر أف يدتعس  الستحرش السداعبػة كحسػ  الظفػ  عمػى مبلمدػته أك عػؽ  عميهك 
طريػػ  اسػػتعساؿ العشػػف كالتهديػػد كالخذػػؾنة إلخزػػاع الظفػػ  لمشػػزكات الجشدػػية، أك عػػؽ طريػػ  

، كسػػا أف السذػػرع اسػػتعس  (3)التهديػػد بإلحػػاؽ الزػػرر بأهمػػه كبسػػؽ يحػػبهؼ كأمػػه كأبيػػه أك أشػػقائه
ك إيحػػػاء جشدػػػي فمقػػػد كسػػػ  مػػػؽ دائػػػرة األعسػػػاؿ الجشدػػػية مرػػػظمح أي ترػػػرؼ يحسػػػ  طػػػاب  أ

 .(4)لتذس  التقبي  كالسبلمدة كغيرها مؽ الؾسائ  األخر  

                                                 
 .336ص ، السرج  الداب ،الؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(1)
 .166أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .243سسية الهادفي، السرج  الداب ، ص -(3)
 .162أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(4)
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 الغاية مؽ استعسال الؾسائل السذكؾرة-2

الػػػركؽ السػػػادي لمتحػػػرش الجشدػػػي اسػػػتعساؿ كسػػػائ  معيشػػػة تػػػدخ   يذػػػترط السذػػػرع لتػػػؾافر
الغايػػػة  إال إذا تػػػؾافر شػػػرط آخػػػر كهػػػؾضػػػسؽ التحػػػرش إال أنػػػه ال يعتػػػد بهػػػه  الؾسػػػائ  لؾحػػػدها 

كالستسثػػ  فػػي تحقيػػ  الرغبػػات الجشدػػية لمجػػاني كتشرػػرؼ إرادتػػه إلػػى  اسػػتعسالها كالهػػدؼ مػػؽ
، كأف يتػػػؾف هػػػؾ السدػػػتفيد مػػػؽ هػػػه  السزايػػػا (1)االبتػػػزاز كالزػػػغط كالتهديػػػد مػػػؽ أجػػػ  هػػػها األثػػػر

 .(2)الجشدية كليس غير 
التحػػػػرش الجشدػػػػي أف يقػػػػ  الفعػػػػ  دكف كتقتزػػػػي حتسػػػػة التجػػػػريؼ كالعقػػػػا  لكيػػػػاـ جريسػػػػة 

التحرش الجشدي كاقػ  عمػى الظفػ  فعػدـ نزػجه يجعػ  مػؽ الرػع   ، كبسا أفرضاء الزحي ة
  بهه  األفعاؿ السسارسة عميػه، كسػا أف صػغر سػشه يجعمػه غيػر قػادر بِ أك قَ  يَ التدميؼ بأنه رِض 

رػد أك رد مثػ  هػه  لمش  هه  األفعاؿ ألنه ال يتؾافر ال عمى القؾة كال القدرة التػي تخؾلػه عمى 
إذا كػػػاف  (4)، لػػػهلػ ال يعتػػػد برضػػػا الظفػػػ  الزػػػحية كتعتبػػػر الجريسػػػة قائسػػػة(3)األفعػػػاؿ الفاحذػػػة

 مػػؽ السػػادة 3الفقةةرة كهػػها مػػا تػػؼ استخبلصػػه مػػؽ ، الظفػػ  أك الظفمػػة لػػؼ تكسػػ  الدادسػػة عذػػرة
 .ج مؽ ق ع (مكرر 341)

عشػػػد التظػػػرؽ الختظػػػاؼ الظفػػػ   ق ع ج (1مكةةةرر 293)ف كػػػاف السذػػػرع فػػػي السػػػادة إك 
أف قػػر الحسايػػة لمظفػػ  الػػهي لػػؼ يتسػػ  ثسػػاني عذػػرة سػػشة، فػػي حػػيؽ أكتعرضػػه لمعشػػف الجشدػػي 

مػؽ نفػس القػانؾف تقػرر الحسايػة لسػؽ لػؼ يتسػ  الدادسػة عذػرة سػشة  (مكةرر 341)نػص السػادة 
فكػػػاف لزامػػػا عمػػػى السذػػػرع تؾحيػػػد الدػػػؽ كرفػػػ  الحسايػػػة ضػػػد االعتػػػداءات الؾاقعػػػة عميػػػه خاصػػػة 

ثػػار سػػمبية عمػػى حيػػاة الظفػػ  الشفدػػية آسػػشة لسػػا لهػػه  االعتػػداءات مػػؽ  18الجشدػػية مشهػػا إلػػى 
 الظف  الزحية مؽ جشس أنثى. خاصة إذا ما كاف كالسدتقبميةكاالجتساعية 

                                                 
 .331، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(1)
 .162أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(2)
، دراسػة مقارنػة بػيؽ قػانؾف العقؾبػات الفرندػي حساية الجشائية لعةرض الظفةل مةؽ االعتةداا الجشدة الإبراليؼ عيد ناي ،  -(3)

 .36ص، 2661كالسرري، د ار الشهزة العربية، القاهرة، 
 .335، السرج  الداب ، صالؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر،  -(4)



 احلناية املوضويية للطفل ضحّية جرمية االختطاف _______________________ الباب األول:

 

180 

 ضحّية االختظاف: جريسة التحرش الجشد  بالظفلل لسعشؾ  الركؽ ا: ثالثا
فػػي القرػػد الػػركؽ السعشػػؾي لجريسػػة التحػػرش الجشدػػي بالظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ يتسثػػ  

الجشػػائي فػػبل يستػػؽ ترػػؾر قيامهػػا دكف هػػها القرػػد، لػػهلػ يذػػترط لكيػػاـ القرػػد الجشػػائي اتجػػا  
إلى الكياـ بالفعػ  كهػؾ عمػى عمػؼ بأنػه يدػعى لتحقيػ  نػزكات كرغبػات جشدػية مػؽ  إرادة الجاني

، كبأنه يسس بعرض الظفػ  السختظػف كأخبلقػه، كسػا يذػترط إلػى جانػ  القرػد العػاـ (1)خبلله
تػػؾافر القرػػد الخػػاص كالستسثػػ  فػػي مسارسػػة العشػػف الجشدػػي ضػػد الظفػػ  السختظػػف، أي أف 
الجاني سعى مؽ خػبلؿ اختظافػه لمعشػف الجشدػي كهػها الغػرض هػؾ مشػاط تذػديد العقؾبػة عمػى 

 (ق ع ج.1مكرر 293السادة) مؽ  2فقرة الجاني كسا جاء كاضحا في 
 ختظافضحّية اال التحرش الجشد  بالظفلجريسة عقؾبة الفرع الثالث: 

الفقػرة  مكرر 341)السػادة لقد نص السذرع الجزائري عمى عقؾبة التحرش الجشدي بشص 
الحػػػبس مػػػؽ سػػػشتيؽ إلػػػى خسػػػس سػػػشؾات خاصػػػة إذا مػػػا تػػػؼ كالستسثمػػػة فػػػي  ق ع جمػػػؽ ( 2ك 1

لمظفػػ  الزػػحية أك إعاقتهػػا أك حتػػى العجػػز البػػدني أك الػػههشي، كسػػا  اسػػتغبلؿ الحالػػة السرضػػية
تظب  نفس هه  العقؾبات إذا مػا تػؼ التحػرش الجشدػي مػؽ قبػ  محػاـر الزػحية كمسػؽ يفتػرض 
فػػيهؼ تحقيػػ  الرعايػػة لمظفػػ  الزػػحية، كلعػػ  مػػا يفدػػر قتػػ  األطفػػاؿ الزػػحايا بعػػد االعتػػداءات 

 كأقاربهؼ كهها حتى ال يتؼ الكذف عؽ هؾياتهؼ. الجشدية عميهؼ هؾ كقؾعها مؽ أحد محارمهؼ
الغرامػة الساليػة الستراكحػة بػيؽ ( ق ع ج مكةرر 341) لعقؾبة الحبس أقرت السادة إضافة
ال تتشاسػػػػػػ   نػػػػػػاف كانػػػػػػت هػػػػػػه  الغرامػػػػػػة مػػػػػػؽ كجهػػػػػػة نغر إ، ك دج 566.666كد ج  266.666

الجريسػػة التػػي اتدػػ   كجدػػامة الجػػـر الؾاقػػ  عمػػى الظفػػ ، كال تحقػػ  الػػردع الكػػافي لسجابهػػة هػػه 
 الجشدي لؤلطفاؿ يهدد كياف األسر كالعائبلت الجزائرية. عتداءانتذارها كأصبح اال

أنػػه فػػي  ق ع ج مكةةرر(341)السػػادة نػػص  قػػر السذػػرع الجزائػري فػػي آخػػر فقػػرة مػؽأكسػا 
 حالة العؾد لمجريسة فإف العقؾبات تكؾف مزاعفة.

                                                 
، السرجػػػ  الدػػػاب ، الؾسةةةيط فةةة  جةةةرائؼ األشةةةخاص: نبيػػػ  صػػػقر، أنغةةةر. 162أحدػػؽ بؾسػػػكيعة، السرجػػػ  الدػػػاب ، ص  -(1)

 .335ص
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تذػػديد حيػػ  ترػػ  العقؾبػػة إلػػى كسػػا اقترنػػت جريسػػة التحػػرش الجشدػػي كػػهلػ بغػػركؼ ال
مػػؽ السػػادة  2اإلعػػداـ فػػي حالػػة التحػػرش الجشدػػي بالظفػػ  السختظػػف كهػػها مػػا جػػاء فػػي الفقػػرة 

  .(1)( ق ع ج1مكرر 293)
كاف  الرؾا  السذػرع الجزائػري حػيؽ فػرض عقؾبػة اإلعػداـ عمػى التحػرش الجشدػي  كلقد

ضػػد الظفػػ  السخظػػؾؼ، فغالبػػا مػػا تشتهػػي حػػاالت االختظػػاؼ السرػػاح  لهػػا بػػالعشف الجشدػػي 
 بترفية الظف  الزحية حتى ال يتؼ كذف هؾيته خاصة إذا معركفا لد  أه  الزحية.

د أسػهست فػي زيػادة فرصػة ترػفية األطفػاؿ كسا تجدر اإلشارة إلػى أف كسػائ  اإلعػبلـ قػ
السختظفػػيؽ بدػػب  عػػدـ حتستهػػا فػػي التعامػػ  مػػ  هػػه  الحػػاالت مػػؽ خػػبلؿ التهؾيػػ  اإلعبلمػػي 

 .  (2)كنذر صؾر السختظفيؽ
 ختظاف السظل  الثان : جريسة االستغالل الجشد  للظفل ضحّية جريسة اال
ي اإلعػػػبلـ كاالترػػػاؿ لقػػػد أسػػػهؼ التظػػػؾر التكشؾلػػػؾجي برػػػفة عامػػػة كالتظػػػؾر الحاصػػػ  فػػػ

كاإلنترنػػت برػػفة خاصػػة فػػي اسػػتفحاؿ انتذػػار االسػػتغبلؿ الجشدػػي لؤلطفػػاؿ كتظػػؾر أسػػاليبه، 
فػػػرغؼ اإليجابيػػػات التػػػي مشحهػػػا لمبذػػػرية إال أنػػػه  ؛فيعتبػػػر التظػػػؾر التكشؾلػػػؾجي سػػػبلح ذك حػػػديؽ

هؼ بالسقابػػ  هشػػاؾ مػػؽ اسػػتغمه فػػي أغػػراض إجراميػػة مدػػتهدفيؽ بػػهلػ البػػراءة فػػي تحقيػػ  أغراضػػ
 .(3)غير السذركعة كفي السؾاد اإلباحية كزيادة أشتاؿ االعتداء عميهؼ

كإزاء االتدػػاع الؾاسػػ  لهػػه  الجريسػػة كخظؾرتهػػا كانتذػػار العديػػد مػػؽ السؾاقػػ  عمػػى شػػبتة 
اإلنترنػػت لتػػركي  كتؾزيػػ  األفػػػبلـ كالرػػؾر اإلباحيػػة التػػي يدػػػتخدـ فيهػػا األطفػػاؿ دفػػ  الػػػبعض 

، فالعديػػد مػػؽ (4)«العػػالسي لمسػػؾاد اإلباحيػة الستعمقػػة باألطفػاؿ الدػؾؽ »لمقػؾؿ بػػأف اإلنترنػت هػػي 
فئػػات السجتسػػ  تبحػػ  عػػؽ متػػشفس لهػػا كإشػػباع شػػهؾاتها عػػؽ طريػػ  السؾاقػػ  اإلباحيػػة كالرػػؾر 

                                                 
مػؽ هػها القػانؾف،  263مػؽ السػادة  1كتظب  عمػى الفاعػ  العقؾبػة السشرػؾص عميهػا فػي الفقػرة  "1/2مترر 293السادة  -(1)

إذا تعرض القاصر السخظؾؼ إلى تعهي  أك عشف جشدي أك إذا كاف الداف  إلى الخظف هؾ تدديد فدية أك إذا ترتبت عميه 
 كفاة الزحية"

 .75عبد الرؤكؼ دبابيش، آمشة كزاني، السرج  الداب ، ص -(2)
، مجمػة السفكػر، حساية األطفال مؽ االستغالل ف  السؾاد اإلباحية ع ر اإلنترن  ف  التذري  الجزائةر "عثساف طارؽ، " -(3)

 .418، ص 2616، 13جامعة دمحم خيزر بدترة، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، العدد 
 .199شري  سيد كام ، السرج  الداب ، ص -(4)
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الخميعػػػػة كال يستشهػػػػا التقميػػػػد كمحاكػػػػاة مػػػػا يعػػػػرض عمػػػػى هػػػػه  السؾاقػػػػ  إال باسػػػػتغبلؿ األطفػػػػاؿ 
 .(1)ميؽ قمة إدراكهؼ ككعيهؼباعتبارهؼ الزحية الدهمة لتحقي  ذلػ مدتغ

كسشتظرؽ في هها السظم  إلى جريسة االستغبلؿ الجشدي كأهؼ صؾرها كذلػػ مػؽ خػبلؿ 
ثػػػبلث فػػػركع، حيػػػ  نتعػػػرض إلػػػى مفهػػػـؾ جريسػػػة االسػػػتغبلؿ الجشدػػػي بػػػالفرع األكؿ، أمػػػا الفػػػرع 
ي الثاني فشتشاكؿ فيه جريسة التحريض عمى الفد  كإفداد أخبلؽ الظف  ضػحية االختظػاؼ، فػ

 حيؽ يتؼ تخريص الفرع الثال  لجريسة استغبلؿ صؾر الظف  السخظؾؼ كتعريزه لئلباحية 
 طفال الفرع األول: مفهؾم جريسة االستغالل الجشد  لأل

يعتبر االستغبلؿ الجشدي لؤلطفاؿ نؾع مػؽ أنػؾاع االعتػداءات الجشدػية التػي يتعػرض لهػا 
الظفػػ  فػػػي أنذػػظة جشدػػية مقابػػػ   الظفػػ  ضػػحية االختظػػػاؼ، كيقرػػد بهػػه  الجريسػػػة اسػػتخداـ

الحرؾؿ عمى مشفعة معيشة، كهي نؾع مؽ العشف الجشدي الهي ال يمح  بجدؼ الظفػ  مباشػرة 
أي أنه عشف جشدي غير مباشر، كجريسػة إفدػاد الرػغار كحػثهؼ عمػى الػدعارة أك عػؽ طريػ  

 .  (2)عرض صؾرهؼ عتس االغترا  الهي يسس جدد الظف  مباشرة
دػػػي مغهػػػرا جديػػػدا مػػػؽ مغػػػاهر العبؾديػػػة كيظمػػػ  عميػػػه بالدػػػياحة كيعػػػد االسػػػتغبلؿ الجش

الجشدية التي أهػؼ عشرػر فيهػا هػؾ الظفػ ، كهػها الشػؾع مػؽ االسػتغبلؿ الجشدػي لؤلطفػاؿ يتػرؾ 
 .(3)أثار كخيسة عمى جدد الظف  كنفديته

كسا اعتبر الشغاـ األساسي لمسحتسة الجشائية الدكلية االستغبلؿ الجشدػي لؤلطفػاؿ صػؾرة 
ك  فع  جشدي تجاري يػتؼ بػالقؾة أك االحتيػاؿ أك  »ر االتجار بالبذر كعرفته بسايمي: مؽ صؾ 

لػػػهلػ كثفػػػت  (4)«اإلكػػػرا  أك أي كسػػػيمة تقػػػ  عمػػػى مػػػؽ هػػػؼ دكف سػػػؽ الثامشػػػة عذػػػرة مػػػؽ عسػػػر 
الجهػػػؾد الدكليػػػة جهؾدهػػػا فػػػي مؾاجهػػػة هػػػه  الجريسػػػة، كذلػػػػ بإصػػػدارها العديػػػد مػػػؽ السعاهػػػدات 
كاالتفاقيػػػات كالبركتؾكػػػؾالت بهػػػها الذػػػأف، خاصػػػة كأف هػػػه  الجريسػػػة تدػػػتهدؼ أهػػػؼ شػػػريحة فػػػي 

                                                 
 .75آمشة كزاني، السرج  الداب ، صعبد الرؤكؼ دبابيش،  -(1)
 .85سعيدة بؾدبة، السرج  الداب ، ص  -(2)
، أعساؿ السمتقى الدكلي الدادس، الحساية القانؾنية لمظفػ  فػي عاهرة اختظاف األطفال والجريسة السشغسةالهادي دكش،  -(3)

 .215، ص2617مارس  14-13الدكؿ السغاربية، جامعة الذهيد حسة لخزر، الؾادي، يؾمي االثشيؽ كالثبلثاء 
جةةرائؼ االسةةتغالل الجشدةة  لألطفةةال ع ةةر شةةبكة االنترنةة  وطةةرق مكافحتهةةا فةة  التذةةريعات عػػادؿ عبػػد العػػاؿ إبػػراليؼ،  -(4)

 .1118، ص2613، دار الجامعة الجديدة لمشذر، القاهرة، الجشائية والفقه الجشائ  اإلسالم 
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السجتسػػ  كأضػػعفها عمػػى اإلطػػبلؽ كهػػي شػػريحة األطفػػاؿ مدػػتغميؽ فػػي ذلػػػ ضػػعفهؼ الجدػػدي 
 .  (1)كالههشي

كلقػػد بيشػػت اإلحرػػائيات السقتظفػػة مػػؽ تقريػػر دراسػػة األمػػيؽ العػػاـ لؤلمػػؼ الستحػػدة حػػػؾؿ 
مميػػؾف  156العشػػف ضػػد األطفػػاؿ كالتقريػػر العػػالسي عػػؽ العشػػف ضػػد األطفػػاؿ مػػا يقػػدر بشحػػؾ 

الػهيؽ قػد أجبػركا عمػى الجسػاع أك أشػتاؿ أخػر  مػؽ  18مميؾف مؽ األكالد دكف سػؽ  73فتاة ك
2662العشف الجشدي في عاـ 

(2). 
 ٪ عمى األق  مؽ 7دكلة أف  21كسا بيشت الدراسات االستقرائية التي أجريت في 

٪ مػػؽ الرجػػاؿ )الشدػػبة السئؾيػػة لكػػ   3٪( كأف  36الشدػاء )الشدػػبة السئؾيػػة لكػػ  بمػػد تبمػ  
 82٪( السبمػػ  عشهػػا تػػؼ االعتػػداء عمػػيهؼ جشدػػيا خػػبلؿ الظفؾلػػة، كمػػا ال يقػػ  عػػؽ  29بمػػد تبمػػ  

، 18سػػػشة سػػػؾؼ تكػػػؾف متزكجػػػة قبػػػ  بمػػػؾغ سػػػؽ  17ك 16ح أعسػػػارهؽ بػػػيؽ مميػػػؾف فتػػػاة تتػػػراك 
 كبعزها قب  هها الدؽ بتثير.

مميػػؾف طفػػ  فػػي حػػاالت الدػػخرة أك العبؾديػػػة،  5.7تغهػػر أف  2666أمػػا تقػػديرات عػػاـ 
مميػؾف طفػ  ضػحايا  1.2مميؾف طف  تؼ استغبللهؼ في الدعارة كالسؾاد اإلباحيػة ك 1.8كحؾالي 
 .(3)االتجار

سدػػتغميؽ جشدػػيا لؤلطفػػاؿ ليدػػؾا فئػػة محػػددة بػػهاتها بػػ  هػػؼ أنػػاس راشػػدكف يدػػتغمؾف إف ال
األطفاؿ جشديا بت  الظرؽ، لػؼ يقترػر هػرالء السدػتغميؽ كسػا يتبػادر لمػههؽ فػي جػشس الرجػاؿ 
أك الهكؾر باعتبار أف الشداء غالبا ما يتؽ بظبيعػتهؽ سػمبيات جشدػيا كطبيعػتهؼ كسػجيتهؼ هػي 

فػ  كرعايتػه، لػهلػ مػؽ الرػع  الترػدي  أف هشػاؾ ندػاء يزػظمعؽ الحشاف كالعظػف عمػى الظ
في االستغبلؿ الجشدي عمى األطفػاؿ، ألف الشدػاء كاإلنػاث هػؽ مػؽ يقعػؽ ضػحية لبلعتػداءات 
الجشدػػػية إال أف بعػػػض الدراسػػػات مػػػؽ بيشهػػػا الدراسػػػات األمريتيػػػة كالبريظانيػػػة كالدػػػؾدية التػػػي 

كاتزػح أف الشدػاء يذػاركؽ كيزػظمعؽ بشدػبة تتػراكح بػيؽ  ؛أجريت بهها الخرػؾص فشػدت ذلػػ

                                                 
 .418عثساف طارؽ، السرج  الداب ، ص  -(1)

(2)
- Pier Ferdinando Casini , Éliminer La Violence à L’encontre Des Enfants, Guide à l’usage des 

parlementaires, n° 13 – 2007, union interparlementaire ,Unicef,P11. 
(3)

- Pier Ferdinando Casini ,Op.Cit, P11. 
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مػػؽ االعتػػداءات الجشدػػية عمػػى األطفػػاؿ، كسػػا أف لهػػا أثػػار كخيسػػة بالقػػدر ذاتػػه الػػهي  ٪26ك 5
 .(1)يدببه االعتداء الجشدي عمى الظف  مؽ قب  الهكؾر

الفرع الثان : جريسةة التحةريض علةى الفدةق وإفدةاد أخةالق الظفةل ضةحية جريسةة 
 ختظافاال

لقػػػػد أصػػػػبح هػػػػدؼ العرػػػػابات الستخررػػػػة فػػػػي بعػػػػض الجػػػػرائؼ هػػػػؾ اختظػػػػاؼ األفػػػػراد 
كبػاألخص األطفػاؿ مػؽ أجػ  اسػتخدامهؼ فػي ارتكػا  بعػض الجػرائؼ السخمػة بالذػرؼ كالعػػرض 
كتحريزهؼ عمى الفد  كفداد األخبلؽ، كقػد تدػعى هػه  العرػابات مػؽ خػبلؿ خظفهػا لهػرالء 

، كتعػػد جريسػػة تحػػريض الظفػػ  عمػػى الفدػػ  (2)هرةاألطفػػاؿ إلػػى تذػػغيمهؼ فػػي هػػه  األعسػػاؿ القػػ
كإفداد أخبلقػه مػؽ أكثػر الجػرائؼ خظػؾرة عمػى الظفػ  كتعػد مػؽ الجػرائؼ الساسػة بتيانػه السعشػؾي 

 .(3)كأخبلقه، حي  تتؼ عؽ طري  تهيي  شعؾر الفاع  كدفعه الرتكا  أفعاؿ الفد  كالفجؾر
 قهأخالأوال: مفهؾم جريسة تحريض الظفل على الفدق وإفداد 

كإزالػػػػة الحيػػػػاء مػػػػؽ  هيقرػػػػد بجريسػػػػة تحػػػػريض األطفػػػػاؿ عمػػػػى الفدػػػػ  هػػػػؾ إفدػػػػاد أخبلقػػػػ
فػي الجانػ  الجشدػي كتذػجيعهؼ عمػى ذلػػ  كهها لتدهي  انحرافهؼ عؽ الدمؾؾ الدػؾي ، نفؾسهؼ

خبلفػػا لسبػػادئ الػػديؽ كالسجتسػػ  كمبػػادئ العفػػة، حتػػى كلػػؾ كػػاف األمػػر برضػػاهؼ، كالهػػدؼ مػػؽ 
، حيػ  يتػؾف (4)الجشدية كتػؾفير الجػؾ السشاسػ  لػهلػ بعػدة طػرؽ  إفداد الظف  هؾ إثارة شهؾته

الظفػػػ  عرضػػػة لرؤيػػػة مذػػػاهد إباحيػػػة جشدػػػية التػػػي تهػػػدد حيػػػاة األطفػػػاؿ كأخبلقهػػػؼ كعرضػػػهؼ 
 اإلنترنت.مؾاق   كالحغر عمىكسائ  الحساية  ةخاصة م  قم

كسػػا أف سػػهؾلة اسػػتعساؿ هػػه  الؾسػػائ  مػػؽ طػػرؼ األطفػػاؿ جعػػ  مػػشهؼ لقسػػة سػػائغة فػػي 
طفػ  تحػت  126يدي عرابات اإلجراـ حي  أثبتت دراسات تسػت فػي شػرؽ آسػيا أف حػؾالي أ

                                                 
 .1123عادؿ عبد العاؿ إبراليؼ، السرج  الداب ، ص -(1)
 .697، السرج  الداب ، ص2عبد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ج -(2)
 .1142عادؿ عبد العاؿ إبراليؼ، السرج  الداب ، ص -(3)
 .468جساؿ نجيسي، السرج  الداب ، ص  -(4)
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سػػػشة تػػػػؼ اختظػػػافهؼ كاسػػػػتغبللهؼ فػػػي تجػػػػارة الجػػػشس هػػػػه  األخيػػػرة التػػػػي تػػػدر مبليػػػػيؽ  16 سػػػؽ  
 .(1)الدكالرات عمى أصحابها

كأصػػػبحت عػػػػاهرة إفدػػػاد أخػػػػبلؽ الظفػػػػ  عبػػػر شػػػػبتات اإلنترنػػػػت مشتذػػػرة بتثػػػػرة لدػػػػهؾلة 
كسػػا سػػب  القػػؾؿ، كسػػا أنهػػا أصػػبحت تػػركج بتػػ  يدػػر لهػػه  األعسػػاؿ حيػػ  أصػػدرت اسػػتعسالها 

الؾاليػػات الستحػػدة األمريتيػػة عػػدة تقػػارير تثبػػت أف هشػػاؾ العديػػد مػػؽ السذػػاهد كالرػػؾر الجشدػػية 
، باإلضافة إلى تؾفير معمؾمات عػؽ بيػؾت الػدعارة 966.666التي تب  سشؾيا كقدر عددها  
ـ بهػػػا فتيػػػات مػػػدربات بغػػػرض الحرػػػؾؿ عمػػػى أكبػػػر عائػػػد مػػػؽ كاألحاديػػػ  الهاتفيػػػة التػػػي تقػػػؾ 

، باإلضػافة إلػى (2)الستالسات الهاتفية الهدؼ مشها فقط إفدػاد أخػبلؽ الظفػ  كضػساف انحػرافهؼ
ب  األفبلـ الجشدية كاإلعبلنات عؽ طم  فتيات صغيرات لمبغػاء عػؽ طريػ  الذػبتة كاإليقػاع 

 .(3)تبقاصرات لسسارسة البغاء معهؽ عؽ طري  اإلنترن
بذػأف  لهلػ سعت التذريعات إلػى تجػريؼ الفعػ ، حيػ  حػهرت اتفاقيػة دكؿ مجمػس أكركبػا

ي فػػي ديباجتهػػا مػػؽ خظػػر االسػػتخداـ الستزايػػد دػػالجش حسايػػة األطفػػاؿ مػػؽ االسػػتغبلؿ كاالعتػػداء
الجػػػرائؼ الجشدػػػية، كسػػػا نرػػػت  كاالترػػػاؿ مػػػؽ قبػػػ  األطفػػػاؿ كمرتكبػػػياإلعػػػبلـ، لتكشؾلؾجيػػػات 

 مؽ اتفاقية دكؿ مجمس أكربا قد نرت عمى ما يمي:  20السادة 

تػػػدابير أخػػػر  لزػػػساف  أكيتعػػػيؽ عمػػػى كػػػ  طػػػرؼ اتخػػػاذ التػػػدابير التذػػػرييية البلزمػػػة  «
 :  ح التالية في حاؿ ارتكابها مؽ دكف  تجريؼ التررفات الستعسدة

 لؤلطفاؿ إباحيةعرض أك تؾفير مؾاد  -
 .(4)«لؤلطفاؿ إباحيةتؾزي  أك نذر مؾاد  -

                                                 
 .8كليد زرقاف، السرج  الداب ، ص -(1)
 .87سعيدة بؾدبة، السرج  الداب ، ص -(2)
، الكتػػا  الثػػاني، نغةةؼ القدةةؼ الخةةاص فةة  قةةانؾن العقؾبةةات، جةةرائؼ االعتةةداا علةةى العةةرضي، عػػبلء الػػديؽ زكػػي مرسػػ -(3)

عػػادؿ عبػػد العػػاؿ إبػػراليؼ، السرجػػ  الدػػاب ، أنغةةر: . 318، ص2613، 61السركػػز القػػؾمي لئلصػػدارات القانؾنيػػة، القػػاهرة، ط
 .1142ص

 12االعتػداء الجشدػي، اعتسػدتها المجشػة الؾزاريػة فػي اتفاقية مجمس أكربا بذأف حساية األطفػاؿ مػؽ االسػتغبلؿ الجشدػي ك  -(4)
عػػػؽ عػػػادؿ مدػػػتاري، زهػػػرة غزػػػباف، خظػػػر االسػػػتغبلؿ نقةةةال ، لمسثيمػػػيؽ عػػػؽ الػػػؾزارات1002خػػػبلؿ ا الجتسػػػاع 2007جؾيميػػػة 

 147الجشدي لؤلطفاؿ، السرج  الداب ، ص
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كسػػػا لجػػػأت التذػػػريعات الؾطشيػػػة كػػػهلػ لتجػػػريؼ هػػػه  األفعػػػاؿ نغػػػرا لبلنتذػػػار الؾاسػػػ  لهػػػا 
كاإلحرائيات التي قدمتها مرالح األمؽ أتثبت ذلػ، ففي كالية سػظي  كحدػ  اإلحرػائيات 

أف جػػرائؼ إفدػػاد أخػػبلؽ الظفػػ  كتحريزػػهؼ عمػػى  ؛الستحرػػ  عميهػػا مػػؽ مديريػػة األمػػؽ اتزػػح
ارتفػاع فػي ندػبة األطفػاؿ الزػحايا مقارنػة مػ  بػاقي  2617ة الفد  في تزايد حي  شهدت سش

بشػػت تتػػراكح  32ذكػػر ك 16مػػؽ بيػػشهؼ  48الدػػشؾات حيػػ  قػػدر عػػدد األطفػػاؿ الزػػحايا بحػػؾالي 
سػشة، فػي حػيؽ قػدر عػدد األطفػاؿ الزػحايا مػؽ جػانفي إلػى  18سػشؾات ك 16أعسارهؼ ما بيؽ 

 سشة.  18ما بيؽ الدشة ك إناث كالفئة العسرية 4ذكؾر ك 6أطفاؿ  16بػ 2618ماي 
أنثػى أعسػارهؼ مػؽ سػشة  14ذكػؾر ك 6حالة مؽ بيػشهؼ  19سجمت  2616أما خبلؿ سشة 

حالػة  17قدر عدد األطفاؿ السعرضػيؽ لفدػاد األخػبلؽ بػػػ  2614سشة، في حيؽ سشة  18إلى 
أنثى كخبلؿ هػه  الدػشة كػاف االعتػداء عمػى األطفػاؿ فػي عسػر بػيؽ  15ذكريؽ ك 62مؽ بيشهؼ 

سشة، في حػيؽ  13ك 16إناث بيؽ سؽ  64أنثى ك 11شة كعذر سشؾات مؽ بيشهؼ ذكريؽ كالد
 66طفػ  مػؽ بيػشهؼ  19كص  عدد فيها األطفاؿ الهيؽ تؼ تحريزهؼ عمى الفد   2613سشة 

أنثػػػى  11ذكػػػؾر ك 3أنثػػػى كذكػػػريؽ كأنثيػػػيؽ أعسػػػارهؽ بػػػيؽ سػػػشة كعذػػػر سػػػشؾات ك 16ذكػػػؾر ك
 .(1)سشة 18ك 16أعسارهؽ بيؽ 
رػػائيات التػػي قػػدمتها مرػػالح الذػػرطة تػػشؼ عمػػى خظػػؾرة الجريسػػة كتأثيرهػػا عمػػى إف اإلح

األطفػػاؿ كعمػػى قػػيسهؼ كأخبلقهػػؼ كديػػشهؼ، كأصػػبحت تحتػػاج إلػػى اسػػتراتيجية تدػػاهؼ فيهػػا كافػػة 
شػرائح السجتسػ  لستافحتهػا، كإف كػاف الػدكر الرئيدػي يقػ  عمػى األسػرة كاآلبػاء كالتربيػة الدػػميسة 

يؼ، كالػؾازع الػديشي كاالبتعػاد عػؽ كػ  مػا يسػس أخبلقهػؼ، كال يتػؾف ذلػػ ألبشائها كغرس فيهؼ الك
إال مػػؽ خػػبلؿ فػػرض رقابػػة عمػػى األطفػػاؿ أثشػػاء اسػػتعسالهؼ لهػػه  األجهػػزة سػػؾاء عبػػر الهؾاتػػف 

 الهكية أك أجهزة الكسبيؾتر. 
كلكيػػاـ جريسػػة تحػػريض الظفػػ  عمػػى الفدػػ  كفدػػاد األخػػبلؽ البػػد مػػؽ تػػؾافر أركػػاف كهػػه  

 سث  فيسا يمي: األخيرة تت

                                                 
 .2618 إلى ماي 2613مديرية األمؽ الؾالئي لؾالية سظي  لدشؾات مؽ  2السلحقانغر  -(1)
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 ختظافثانيا: أركان جريسة التحريض على الفدق وإفداد أخالق الظفل ضحية اال
لكيػػاـ أي جريسػػة يجػػ  تػػؾافر األركػػاف السظمؾبػػة كهػػي كػػ  مػػؽ الػػركؽ الذػػرعي كالسػػادي 

 كالسعشؾي 
لجريسةةة التحةةريض علةةى الفدةةق وإفدةةاد أخةةالق الظفةةل ضةةحية  الةةركؽ الذةةرع  -1

 :  االختظاف

مػػػؽ حػػػرض  كػػػ »بقؾلهػػػا  ق ع ج 342جػػػـر السذػػػرع الجزائػػػري إفدػػػاد األخػػػبلؽ بػػػشص السػػػادة 
( سػػشة عمػػى الفدػػ  أك فدػػاد األخػػبلؽ أك تذػػجيعه عميػػه أك 18قاصػػرا لػػؼ يتسػػ  الثامشػػة عذػػرة)

( سػشؾات، 16( سػشؾات إلػى عذػر)5مؽ خسس) تدهيمه له كلؾ برفة عرضية، يعاق  بالحبس
كيرجػػ  مشػػػاط تػػؾفير هػػػه  الحسايػػة لؤلطفػػػاؿ . (1)«"دج166.666دج إلػػػى26.666كبغرامػػة مػػؽ 

سشة باعتبار هه  السرحمػة يدػه  فيهػا اسػتسالتهؼ كاإلغػرار بهػؼ خاصػة كأنهػؼ فػي  18دكف سؽ 
عز نسؾهؼ الجددي كالعقمي كيدعؾف إلى التجربػة مػؽ ناحيػة الحيػاة برػفة عامػة كمػؽ الشاحيػة 

 .  (2)العاطفية مؽ ناحية أخر  
أف السذػػرع الجزائػػري فػػي جريسػػة إفدػػاد أخػػبلؽ الظفػػ  كسػػ  الحسايػػة  ؛مسػػا تقػػدـ نبلحػػ 

سػشة كسػا هػؾ فػي جريسػة  16عتس بعض الجػرائؼ التػي اقترػر فيهػا عمػى سػؽ  18لغاية سؽ 
، كلقد أصا  السذػرع فػي ذلػػ لكػؾف (ق ع ج335و 334الفع  السخ  بالحياء بشص السادة) 

سراهقة كيدعى لبلستقبللية، كالتجربػة فػي الظف  يتؾف خبلؿ هه  السرحمة في مرحمة الشز  كال
أمػػؾر الحيػػاة كبالتػػالي يدػػه  اإليقػػاع بػػه كفريدػػة لهػػه  الجريسػػة، كسػػا أف السذػػرع لػػؼ يفػػرؽ فػػي 
الحسايػػة مػػؽ هػػه  الجريسػػة بػػيؽ الػػهكؾر كاإلنػػاث فالفعػػ  قػػد يقػػ  عمػػى األنثػػى كالػػهكر عمػػى حػػد 

 سؾاء كسا أف الحساية تذس  كبل الجشديؽ.
ى أف محػػػ  جريسػػػة تحػػػريض طفػػ  عمػػػى الفدػػػ  كفدػػػاد األخػػػبلؽ هػػػي كتجػػدر اإلشػػػارة إلػػػ

سشة، كارتكا  هه  الجريسة ضد الظف  ضحية االختظػاؼ  18طف  السخظؾؼ الهي لؼ يتس  

                                                 
جػؾاف  11السررخػة فػي  49الستزػسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966

 .186هديات حساس، السرج  الداب ، ص -(2)
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يتػػؾف سػػهبل كميدػػؾرا كهػػها لكؾنػػه صػػغير ال يػػدرؾ ماليػػة األفعػػاؿ التػػي ترتكػػ  ضػػد  كهػػها مػػا 
 .(1)في هه  الدؽ  سه  كقؾعه ضحية لها، كال يستؽ كهلػ االعتداد برضا  

لجريسةةةة التحةةةريض علةةةى الفدةةةق وإفدةةةاد أخةةةالق الظفةةةل ضةةةحية  الةةةركؽ السةةةاد  -2
 :  االختظاف

يتسثػ  الػػركؽ السػػادي لهػػه  الجريسػػة فػػي كػ  األفعػػاؿ الساديػػة التػػي مػػؽ شػػأنها تحػػريض أك 
مؽ عسر  عمى فداد أخبلقه، ب  كحتى ك  مؽ سػه  لػه ذلػػ، غيػر  18تذجي  طف  لؼ يتس  

 .(2)يحدد كلؼ يحرر الؾسائ  التي يتؼ بها التحريض أك التذجي  أك التدهي أف السذرع لؼ 
فػػي مجػػاؿ الجػػرائؼ األخبلقيػػة كالفدػػ  فػػي نظػػاؽ القػػانؾف الجشػػائي بأنػػه  بةةالتحريضيقرػػد 

نذػػػاط عسػػػدي يهػػػدؼ بػػػه صػػػاحبه إلػػػى دفػػػ  شػػػخص مػػػا إلػػػى ارتكػػػا  فعػػػ  يػػػردي إلػػػى كقػػػؾع »
التػػأثير الشفدػػي الػػهي يحدثػػه الجػػاني فػػي ، كهشػػاؾ مػػؽ يػػر  أف التحػػريض هػػؾ ذلػػػ (3)«جريسػػة

نفػػس الزػػحية مػػؽ أجػػ  إقشاعػػه كاإللحػػاح عميػػه بارتكػػا  الفعػػ ، كيدػػتؾي األمػػر أف يتػػؾف هػػها 
 .(4)التحريض بالقؾؿ أك اإلشارة

فيتػػؾف بتقػػديؼ السدػػاعدة لمظفػػ  السجشػػي عميػػه كإزالػػة العكبػػات ليدػػه  عميػػه  التذةةجي أمػػا 
سارسػػػة أعسػػػاؿ الفدػػػ  كفدػػػاد األخػػػبلؽ فيتػػػؾف بكيػػػاـ مسارسػػػة الفدػػػ  كالفجػػػؾر، أمػػػا تدػػػهي  م

، أك بإحزػػار (5)الجػػاني بفعػػ  إيجػػابي كإرسػػاؿ دعػػؾة لمحزػػؾر لحفػػ  مػػاجؽ أك تهيئػػة الستػػاف
الظفػػ  لستػػاف تػػتؼ فيػػه السعاشػػرة الجشدػػية أك اجتساعػػات تقػػـؾ عمػػى عبلقػػات جشدػػية أك شػػركع 

األطفاؿ كال يذترط أف يذػارؾ  الجاني باتخاذ أي نذاط مادي يستؽ أف يردي إلى تحبيه إفداد
الظف  في هػه  الشذػاطات حتػى تقػـؾ جريسػة إفدػاد أخػبلؽ طفػ  كإنسػا يتفػي أف يتػؾف مذػاهدا 

 . (6)لها

                                                 
 .697، السرج  الداب ، ص2عبد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ج -(1)
 .88السرج  الداب ، ص سعيدة بؾدبة، -(2)
 .711، السرج  الداب ، ص 1عبد الفتاح بهي  عبد الدايؼ عمي العؾاري، ج -(3)
 .346، السرج  الداب ، ص ، الؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر -(4)
 .347، 346، السرج  نفده، ص ، الؾسيط ف  جرائؼ األشخاصنبي  صقر -(5)
، 1، دار الثقافة لمشذر كالتؾزي ، عسػاف، االردف، طالحاسؾب واالنترن ، الجريسة السعلؾماتيةجرائؼ دمحم أميؽ الذؾابتة،  -(6)

 .136، ص 2669
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كالجريسػػػة تعتبػػػر قائسػػػة سػػػؾاء قػػػاـ الجػػػاني بالفعػػػ  بغػػػرض إشػػػباع رغباتػػػه هػػػؾ أك رغبػػػات 
 اآلخريؽ.

الظفػ  لبلنحػراؼ الجشدػػي كيقػـؾ الػركؽ السػادي لهػه  الجريسػة بػأي فعػػ  يتػؾف هدفػه دفػ  
كالزغط عميه نفدػيا كتشذػيط الغريػزة الجشدػية كسػا أف مذػاركته فػي هػه  األفعػاؿ يقتػ  فيػه مػ  

، كسػػػا أف الحتسػػػة مػػػؽ تجػػػريؼ إفدػػػاد أخػػػبلؽ الظفػػػ  هػػػؾ متافحػػػة (1)الؾقػػػت الحيػػػاء كاألخػػػبلؽ
 .(2)االنجها  الجشدي لؤلطفاؿ كالهي يتحق  سؾاء برؾر كاقيية أك مؽ ند  الخياؿ

فالجريسة إذف الكياـ بشذاط مادي كال يذػترط هػها الشذػاط أف يػردي إلػى نتيجػة معيشػة أي 
ال يعتػػػػد بالعسػػػػ  إذا أد  حكيقػػػػة إلػػػػى انرػػػػياع الظفػػػػ  ككقؾعػػػػه فػػػػي الفدػػػػ  أـ ال، كبالسقابػػػػ  
فالجريسػػة ال تقػػـؾ فػػي حالػػة مػػا إذا اقترػػر الجػػاني عمػػى التفػػؾ  بتمسػػات بهيئػػة أك تؾجيػػه نرػػح 

 .(3)لفع فقط حؾؿ ارتكا  ا
كعميػػه يستػػؽ القػػؾؿ أف الجريسػػة قائسػػة إذا مػػا قػػاـ الجػػاني باسػػتعساؿ أي كسػػيمة لتحػػريض 
الظف  عمػى الفدػ  كفدػاد األخػبلؽ سػؾاء كػاف بالتهديػد أك التغريػر أك الترهيػ  أك الترغيػ  أك 

 الؾعد أك الهدية فكمها تدخ  ضسشها ماداـ لؼ يحررها السذرع الجزائري كلؼ يحدد كشهها.
لجريسةة التحةريض علةى الفدةق وإفدةاد أخةالق الظفةل ضةحية  عشةؾ  كؽ السالةر -3 -3

 االختظاف: 
يتسثػػ  الػػركؽ السعشػػؾي فػػي جريسػػة إفدػػاد أخػػبلؽ الظفػػ  فػػي القرػػد الجشػػائي لػػد  الجػػاني 
في ارتكا  الفع  الجرمي، كهؾ تؾجه إرادته إلى تحريض أك تدهي  الدب  كإزالة العؾائ  أمػاـ 

كعمسػػه بػػأف مػػا يقػػـؾ بػػه هػػؾ تحػػريض طفػػ  عمػػى الفدػػ  كفدػػاد طفػػ  مػػؽ أجػػ  إفدػػاد أخبلقػػه، 
األخبلؽ، كخظأ الجاني في سؽ الظف  الزحية ال يعدـ الػركؽ السعشػؾي لمجريسػة كال يستػؽ أف 

 .(4)يعتد به

                                                 
 .88سعيدة بؾدبة، السرج  الداب ، ص -(1)
 .136دمحم أميؽ الذؾابتة، السرج  الداب ، ص  -(2)
 .139أحدؽ بؾسكيعة، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .181ص  هديات حساس، السرج  الداب ، -(4)
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أي الشتيجػػػػة ليدػػػػت شػػػػرطا لكيػػػػاـ  ؛إضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػػ فػػػػإف كقػػػػؾع فعػػػػ  الفدػػػػ  كاإلفدػػػػاد
السدػػػركلية الجشائيػػػة لمجػػػاني كلتؾقيػػػ  العقػػػا  عميػػػه كإنسػػػا يتفػػػي أف تكػػػؾف إرادتػػػه حػػػرة كتتجػػػه 

 .(1)الرتكا  الفع  م  عمسه بت  أركاف الجريسة
كسا تجدر اإلشػارة إلػى أف هشػاؾ مػؽ التذػريعات مػؽ يذػترط لكيػاـ الجريسػة تػؾافر القرػد 

ي يذػػترط مػػؽ الكيػػاـ باألفعػػاؿ الساديػػة هػػؾ تحقيػػ  هػػدؼ كهػػؾ الخػػاص، كالسذػػرع السرػػري الػػه
إفداد أخبلؽ الظف ، غير أف شرط تؾافر القرػد الخػاص يػردي إلػى إفػبلت العديػد مػؽ الجشػاة 

 لهلػ يتفي تؾافر القرد العاـ فقط كهها لزساف حساية أكبر لمظف  الزحية. (2)مؽ العقا 
أخةةالق الظفةةل ضةةحية جريسةةة  جريسةةة التحةةريض علةةى الفدةةق وإفدةةاد ثالثةةا: عقؾبةةة

 ختظافاال
أقػػػػر السذػػػػرع الجزائػػػػري لسرتكػػػػ  جريسػػػػة تحػػػػريض طفػػػػ  عمػػػػى الفدػػػػ  كفدػػػػاد األخػػػػبلؽ 
عقؾبػػات أصػػمية كأخػػر  تكسيميػػة، كهػػها راجػػ  لذػػشاعة الجريسػػة كخظؾرتهػػا عمػػى أخػػبلؽ الظفػػ  

 كعرضه برفة خاصة كعمى السجتس  برفة عامة.
فػػي الحػػبس كالغرامػػة حيػػػ   ( ق ع ج342كتسثمػػت هػػه  العقؾبػػات حدػػ  نػػص السػػادة )

( سػشة عمػى الفدػ  أك فدػاد 18ك  مؽ حرض قاصرا لؼ يتس  الثامشة عذػرة)»جاء في نرها 
( 5األخػػبلؽ أك تذػػجيعه عميػػه أك تدػػهيمه لػػه كلػػؾ برػػفة عرضػػية، يعاقػػ  بػػالحبس مػػؽ خسػػس)

 .(3)«دج 166.666دج إلى  26.666كبغرامة مؽ  ت( سشؾا16سشؾات إلى عذر)
ة لمعقؾبػػػة األصػػػمية لهػػػه  الجريسػػػة فػػػي حػػػيؽ تسثمػػػت العقؾبػػػات التكسيميػػػة فػػػي هػػػها بالشدػػػب

حرمػػاف الجػػاني مػػؽ بعػػض الحقػػؾؽ سػػؾاء كانػػت السدنيػػة، أك العائميػػة أك الؾطشيػػة، كالسشػػ  مػػؽ 
يجػػػؾز فػػػي جسيػػػ  » ( ق ع ج349اإلقامػػػة كػػػهلػ، كهػػػها مػػػا جػػػاء صػػػراحة فػػػي نػػػص السػػػادة )

شرؾص عميها في هػها القدػؼ بالحرمػاف مػؽ حػ  الحاالت الحتؼ أيزا عمى مرتكبي الجشح الس

                                                 
 . 243حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .88سعيدة بؾدبة، السرج  الداب ، ص -(2)
جػؾاف  11السررخػة فػي  49الستزػسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(3)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966
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كبػػالسش  مػػؽ اإلقامػػة كذلػػػ لسػػدة سػػشة عمػػى األقػػ   14أك أكثػػر مػػؽ الحقػػؾؽ الػػؾاردة فػػي السػػادة 
 .«كخسس سشؾات عمى األكثر

كتجدر اإلشارة أيزا إلى أف السذرع الجزائري أخز  الجريسة لمفترة األمشية السشرػؾص 
كف  الذركط التي تؼ التظػرؽ إليهػا سػابقا، كهػها مػا بػدا جميػا مػؽ  مكرر( 61عميها في السادة )
 .(1)مكرر( مؽ ق ع ج349)خبلؿ نص السادة 

 نترن الفرع الثالث: جريسة استغالل صؾر الظفل السخظؾف ع ر شبكة اإل 
مؽ الجرائؼ الجشدية التي يتعرض لها الظف  عبر شبتة اإلنترنػت إضػافة إلفدػاد أخبلقػه 

سػػة االسػػتغبلؿ الجشدػػي لرػػؾر  كتعريزػػه لسػػؾاد إباحيػػة، بحيػػ  يدػػتعس  مػػؽ خبللهػػا هػػي جري
كؾسيمة لهه  السؾاد كلتركي  الرؾر الخميعة كاألفبلـ الساجشة، كتعتبػر مػؽ أسػؾأ جػرائؼ اإلعػبلـ 
كاالتراؿ لهلػ سعى السذرع مؽ خبلؿ القانؾف الستعم  بحساية الظف  إلى تؾفير الحسايػة مػؽ 

، كسػػػشتظرؽ (2)ذػػػارها بدػػػب  التظػػػؾر كسػػػائ  اإلعػػػبلـ كاالترػػػاؿهػػػه  الجريسػػػة التػػػي اتدػػػ  انت
 لسفهـؾ هه  الجريسة، كعؾام  انتذارها كأركانها في الشقاط اآلتية: 
 نترن أوال: مفهؾم جريسة استغالل صؾر الظفل ع ر شبكة اإل 

تؾصػي   أك ترػؾير»يعرؼ االستغبلؿ الجشدي لؤلطفػاؿ فػي السػؾاد اإلباحيػة عمػى أنػه: 
، أك بأية كسيمة أخر   فػي أكضػاع -حكيقػي أك مزيػ  -لظفػ سسعي أك مرئي، مقركء أك مرسـؾ

، إال (3)«الرغبػػة الجشدػػية إشػػباعالجػػشس أك لسجػػرد  ذات صػػفة جشدػػية أك تػػدعؾا أك تحػػ  عمػػى
أف هػه  الجريسػػة أحػػدثت لبدػػا لػػد  فقهػػاء القػانؾف بيشهػػا كبػػيؽ اسػػتغبلؿ الظفػػ  فػػي الػػدعارة كاف 

                                                 
مترر عمػى الجػرائؼ السشرػؾص عميهػا فػي السػادتيؽ  66أنه "تظب  أحتاـ السادة مترر ؽ ع ج تشص عمى  349السادة  -(1)

 مؽ هها القدؼ". 344ك 342
(2)

- Zakia Hamidou Tchouar, Regard sur la protection de l’enfant dans les nouveaux textes du 

droit algérien Rapport introductif, Revue méditerranieenne de droit et d'économie, Université 

Aboubeker Belkaid de Tlemcen,Vol2, N1,2017,P6. 
، أعسػػػاؿ السمتقػػػى الػػػدكلي الدػػػادس حػػػؾؿ الحسايػػػة خظةةةر االسةةةتغالل الجشدةةة  لألطفةةةالعػػػادؿ مدػػػتاري، زهػػػرة غزػػػباف،  -(3)

، 13حسة لخزر، الؾادي، كمية الحقػؾؽ كالعمػـؾ الدياسػية، يػؾمي  القانؾنية لمظف  في الدكؿ السغاربية، جامعة الذهيد الذهيد
 .147، ص 2617مارس  14
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سة االستغبلؿ الجشدي لمظف  فػي السػؾاد اإلباحيػة تختمػف كثيػرا عػؽ اسػتغبلؿ الظفػ  كانت جري
 .(1)في الدعارة لكؾنهسا يتداخبلف معا كيقؾد أحدهسا لؤلخر

الفقػػرة ج مػػؽ البركتؾكػػؾؿ االختيػػاري التفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  بذػػأف بيػػ   2كعرفتػػه السػػادة 
ترػػػؾير أي طفػػػ  بػػػأي كسػػػيمة »بأنػػػه  2666األطفػػػاؿ فػػػي البغػػػاء كفػػػي السػػػؾاد اإلباحيػػػة لدػػػشة 

كانػت، يسػارس مسارسػة حكيقػة أك بالسحاكػاة أنذػظة جشدػية صػريحة أك أي ترػؾير لؤلعزػػاء 
 .(2)«الرغبة الجشدية أساساالجشدية لمظف  إلشباع 

مػػػػؽ االتفاقيػػػػة األكركبيػػػػة لستافحػػػػة الجػػػػرائؼ السعمؾماتيػػػػة فعرفػػػػت السػػػػؾاد  69أمػػػػا السػػػػادة 
ك  مادة إباحية تسث  بظريقة مرئية حدثا يقـؾ بدمؾؾ جشدػي صػريح، »اإلباحية لؤلطفاؿ بأنها 

بدػػػمؾؾ أك شخرػػػا يبػػػدك كأنػػػه حػػػدث يقػػػـؾ بدػػػمؾؾ جشدػػػي أك صػػػؾرا حكيكيػػػة تسثػػػ  حػػػدثا يقػػػـؾ 
 .(3)«جشدي صريح

كبػػػالرجؾع إلػػػى التذػػػري  الجزائػػػري نجػػػد أنػػػه لػػػؼ يعػػػرؼ السػػػؾاد اإلباحيػػػة لؤلطفػػػاؿ إال أنػػػه 
صػػػادؽ عمػػػى البركتؾكػػػؾؿ االختيػػػاري الػػػهي يحزػػػػر اسػػػتغبلؿ األطفػػػاؿ فػػػي السػػػؾاد اإلباحيػػػػة، 
ككػػهلػ سػػعى لتجػػريؼ كػػ  األفعػػاؿ خاصػػة التػػي تدػػهؼ فػػي اسػػتغبلؿ الظفػػ  فػػي هػػه  السػػؾاد عػػؽ 

ترػػؾير  سػػؾاء برػػفة حكيكيػػة أك خػػبلؼ ذلػػػ، كهػػها يتذػػف نيػػة السذػػرع الجزائػػري فػػي  طريػػ 
يعاقػػػ   »(1مكةةةرر 333تحقيػػػ  حسايػػػة أشػػػس  لمظفػػػ ، كقػػػد بػػػدا ذلػػػػ جميػػػا فػػػي نػػػص السػػػادة )

دج إلػػػػػػػػى 566.666( سػػػػػػػػشؾات كبغرامػػػػػػػػة مػػػػػػػػؽ 16( سػػػػػػػػشؾات إلػػػػػػػػى عذػػػػػػػػر)5بػػػػػػػػالحبس مػػػػػػػػؽ )
يمة كانػػػت كهػػػؾ يسػػػارس سػػػشة بػػػأي كسػػػ18دج، كػػػ  مػػػؽ صػػػؾر قاصػػػرا لػػػؼ يتسػػػ  1.666.666

أنذػػظة جشدػػية برػػفة مبيشػػة، حكيكيػػة أك غيػػر حكيكيػػة، أك صػػؾر األعزػػاء الجشدػػية لمقاصػػر 
ألغػػراض جشدػػية أساسػػا، أك قػػاـ بإنتػػاج أك تؾزيػػ  أك نذػػر أك تػػركي  أك اسػػتيراد أك ترػػدير أك 

 عرض أك بي  أك حيازة مؾاد إباحية متعمقة بالقرر.

                                                 
 .419عثساف طارؽ، السرج  الداب ، ص  -(1)
البركتؾكػػػؾؿ االختيػػػاري السمحػػػ  باتفاقيػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  بذػػػأف بيػػػ  األطفػػػاؿ كاسػػػتغبلؿ األطفػػػاؿ فػػػي البغػػػاء كفػػػي السػػػؾاد  -(2)

-66، السرػػادؽ عميػػه مػػؽ طػػرؼ الجزائػػر بسؾجػػ  مرسػػـؾ رئاسػػي رقػػؼ 2666مػػايؾ  25ي اإلباحيػػة، السعتسػػد فػػي نيؾيػػؾرؾ فػػ
 .2666سبتسبر 66، السررخة في 55، ج.ر، العدد2666سبتسبر  62السررخ في  299

، اعتسػد 2661نػؾفسبر  23االتفاقية األكركبية لستافحػة الجريسػة السعمؾماتيػة، اعتسػدها السجمػس األكركبػي ببؾاديدػت فػي  -(3)
 السذرع الجزائري فيسا يتعم  بالسرظمحات التقشية كالقؾاعد الؾقائية كاإلجرائية. عميها
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ئية بسرػػادرة الؾسػػائ  السدػػتعسمة الرتكػػا  الجريسػػة فػػي حالػػة اإلدانػػة تػػأمر الجهػػة القزػػا
 .(1)«كاألمؾاؿ الستحر  عميها برفة غير مذركعة م  مراعاة حقؾؽ الغير حدؽ الشية

يبلح  عمى التعريفات الدابقة لبلسػتغبلؿ الجشدػي لمظفػ  فػي السػؾاد اإلباحيػة أنهػا تتفػ  
زػاء الجشدػية لمظفػ  أك فػي في كؾنها ترؾير حكيقػي أك محاكػاة لمحكيقػة سػؾاء بترػؾير األع

أكضػػاع جشدػػية كيتػػؾف الهػػدؼ مػػؽ كراء هػػها الترػػؾير هػػؾ تحقيػػ  رغبػػة جشدػػية بحتػػة كال يهػػؼ 
 الؾسيمة السدتعسمة في ذلػ سؾاء فيديؾ أك صؾر كرقية أك غيرها.

 نترن جريسة استغالل صؾر الظفل ع ر شبكة اإل  ثانيا: عؾامل انتذار
لؤلطفػػاؿ عبػػر شػػبتة اإلنترنػػت مػػؽ الجػػرائؼ التػػي تذػػت  تعتبػػر جػػرائؼ االسػػتغبلؿ الجشدػػي 

خظػػر محػػدقا بالظفػػ  كبأخبلقػػه خاصػػة كأف اإلنترنػػت خمقػػت بيئػػة فدػػيحة لبلسػػتغبلؿ الجشدػػي 
كذلػػػػ  ؛كأسػػػهست بذػػػت  كبيػػػر فػػػي اإلنتػػػاج كالتؾزيػػػ  كالشذػػػر (2)لؤلطفػػػاؿ فػػػي السػػػؾاد اإلباحيػػػة

التػػركي  لهػػا كذلػػػ بػػالسزج بػػيؽ اسػػتخداـ باسػػتخداـ التقشيػػة الرقسيػػة فػػي إنتػػاج األفػػبلـ الجشدػػية، ك 
التمفػػػاز كاإلنترنػػػت فػػػي تػػػركي  الرػػػؾر الجشدػػػية كاألفػػػبلـ الفاضػػػحة خاصػػػة لمشدػػػاء كاألطفػػػاؿ، 
كأصػػبحت غػػرؼ الدردشػػة فػػي شػػبتات اإلنترنػػت تدػػتعس  بذػػت  كبيػػر فػػي االسػػتغبلؿ الجشدػػي 

يهػػػا الرػػػؾر لؤلطفػػػاؿ، كإغػػػرائهؼ فػػػي هػػػها العسػػػ  خاصػػػة كأف هػػػه  الغػػػرؼ مػػػؽ الدػػػه  تػػػداكؿ ف
كاألفػػبلـ، كسػػػا أف األطفػػػاؿ فػػػي غػػػرؼ الدردشػػػة يتعرضػػؾف لتهديػػػد متعػػػدد األبعػػػاد مسػػػا يجعمهػػػؼ 

.ضحية سهمة في يد شبتات اإلجراـ كاالستغبلؿ الجشدي عبر اإلنترنت
(3)   

أف السؾاقػػ  اإلباحيػػة أصػػبحت  مذةةعل القةةده  كلقػػد أثبتػػت الدراسػػة التػػي قػػاـ بهػػا الػػدكتؾر
ت كتفقػد العػائبلت قيسهػا كتػردي إلػى االبتػهاؿ كعػدـ االحتػراـ، كأكثػر مذتمة تهدد ك  السجتسعا

سػشة، كسػا بيشػت فػي نفػس الدراسػة  15ك 12مدتخدمي السؾاد اإلباحية تتراكح أعسػارهؼ مػا بػيؽ 
مػػػرة كأف  15جسييػػػة خيريػػػة معشيػػػة بذػػػركف الظفؾلػػػة أف جػػػرائؼ الجػػػشس ضػػػد األطفػػػاؿ تزايػػػدت 

كالسػػزكد بخدمػػة الفيػػديؾ أسػػهؼ بذػػت  كبيػػر فػػي تزايػػد  اإلنترنػػت الستػػاح عبػػر الهؾاتػػف السحسمػػة

                                                 
جػؾاف  11السررخػة فػي  49الستزػسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(1)

 السعدؿ كالستسؼ. 1966
(2)

- Laalia Nawel, L’enfant Algérien et l’amendement du code pénal 2014,Revue De Droit Et 

Sciences Politiques,Université Abbes Laghror Khenchela,Juin 2015,Vol2, N2 ,P9. 
 .141، 14حديؽ بؽ عيدى، عمى حدؽ الظؾالبة، السرج  الداب ، ص  -(3)
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انتذػػارها، كتعتبػػر شػػبتة اإلنترنػػت مدػػركلة عػػؽ االرتفػػاع الهائػػ  لجػػرائؼ اإلباحيػػة ضػػد األطفػػاؿ 
خاصػػػػة كأف مرتكبػػػػؾ جػػػػرائؼ الجػػػػشس ضػػػػد األطفػػػػاؿ يدػػػػتغمؾف صػػػػعؾبة تحديػػػػد هؾيػػػػاتهؼ عبػػػػر 

 .  (1)اإلنترنت
ترنػػت السدػػتعسمة مػػؽ طػػرؼ األطفػػاؿ مسػػا إضػػافة إلػػى ذلػػػ غيػػا  رقابػػة اآلبػػاء عمػػى اإلن

أسػػهؼ فػػي تعرضػػهؼ لبلعتػػداء كاالسػػتغبلؿ الجشدػػي عبػػر هػػه  الذػػبتة، كهػػها مػػا أكدتػػه الدراسػػة 
كالتػػػي  2668، 2667السدػػػحية التػػػي قامػػػت بهػػػا إدارة مدرسػػػة مػػػؾنرك نيؾيػػػؾرؾ خػػػبلؿ سػػػشتي 

ؿ طفػػػ  مػػػؽ الركضػػػة إلػػػى غايػػػة الرػػػف الثػػػاني عذػػػر حػػػؾؿ االسػػػتعسا 46666أقيسػػػت عمػػػى 
السبتػػر لذػػبتة اإلنترنػػت مػػؽ قبػػ  األطفػػاؿ، حيػػ  أثبتػػت الدراسػػة أف األطفػػاؿ تعرضػػؾا لئليػػهاء 

مػػػؽ األطفػػػاؿ ال يقػػػـؾ أبػػػاءهؼ  ٪66الجشدػػػي عبػػػر هػػػه  الذػػػبتة فػػػي السدرسػػػة كالستؾسػػػط، كأف 
 .(2)باإلشراؼ عمى أنذظة اإلنترنت التي يدتعسمؾنها

ؼ الظفػػػ  أدت إلػػػى اسػػػتغبللهؼ فغيػػػا  رقابػػػة اآلبػػػاء عمػػػى اإلنترنػػػت السدػػػتعسمة مػػػؽ طػػػر 
 جشديا عبرها.

أمػػا بالشدػػبة لمظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ يتعػػرض لبلسػػتغبلؿ الجشدػػي فػػي السػػؾاد اإلباحيػػة 
بتهديػػػد ذكيػػػه بالحرػػػػؾؿ عمػػػى فديػػػػة مقابػػػ  ذلػػػػػ كإال تػػػتؼ ترػػػػفيته، مسػػػا يزػػػػظر األهػػػ  إلػػػػى 

عمػػػى حيػػػاة التفػػػاكض مػػػ  السختظفػػػيؽ كالخزػػػؾع البتػػػزازهؼ كعػػػدـ تبميػػػ  مرػػػالح األمػػػؽ حفاعػػػا 
فمهات أكبادهؼ مؽ جهة، كحفاعا عمى ِعرضهؼ مؽ تركي  لرؾرهؼ عبػر السؾاقػ  اإلباحيػة فػي 
شبتة اإلنترنت مؽ جهة أخر ، كهؾ األمػر الحاصػ  مػ  الظفػ  زكريػا مػؽ كاليػة البميػدة كالػهي 

سػػشة الػػػهي كػػاف يدػػػاعد كالػػد  فػػي التجػػػارة حيػػ  قامػػػت مجسؾعػػة بترصػػػد  17يبمػػ  مػػؽ العسػػػر 
سػػتدراجه بحجػػة االتفػػاؽ عمػػى سػػمعه مػػؽ أجػػ  تجػػارة كالػػد ، لتقػػـؾ بعػػدها باختظافػػه تحركاتػػه كا

كخم  ثيابه كترؾير  عاريا، ثؼ االتراؿ بؾالد  كإخبار  بأنهؼ يتقاضؾف أجرا مقاب  عسمهؼ هػها، 

                                                 
لمشذػر كالتؾزيػ ، دكف سػشة الشذػر، د.ط، ص  ، دار البػازكرديجرائؼ الحاسؾب واإلنترنة عمي جابر صالح الحديشاكي،  -(1)

 ، متؾفر عمى السؾق :83
https://books.google.dz/books?id=QUJaDwAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq تاري   = االباحية+جرائؼ=

.1/69/2618االطبلع   
(2)

- Marieke Lewis , Patrick Miller, INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN: AN 

ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF MAJOR STUDIES, Federal Research Division, Library of 

Congress, Washington,2009,P15. 
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كأنهؼ سيشذػركف صػؾر  كلػد  عاريػا كسػيشالؾف مػؽ شػرفه كشػرؼ عائمتػه فػؾر إطػبلؽ سػراحه إذا 
 256لسظمػػؾ ، كالستسثػػ  فػػي مبمػػ  ثػػبلث مبليػػؽ سػػشتيؼ مػػؽ الظفػػ  كمبمػػ  لػػؼ يدػػمسهؼ السبمػػ  ا

سػػاعة، فػػأخبر الظفػػ  زكريػػاء كالػػد  بسػػا حرػػ  هػػها األخيػػر  24مميػػؾف سػػشتيؼ مػػؽ كالػػد  خػػبلؿ 
 .(1)الهي فز  االتراؿ بالذرطة ليتؼ الكبض عمى الفاع  األكؿ كبعدها بكيه السجسؾعة

حػػػؾؿ اسػػتخداـ شػػػبتة اإلنترنػػت كمخاطرهػػػا رغػػؼ الدراسػػػات كاإلحرػػائيات  ؛السبلحػػ  أنػػػه
عمػػى األطفػػاؿ خػػبلؿ هػػه  السرحمػػة العسريػػة كمػػا لهػػا مػػؽ آثػػار عمػػى حيػػاتهؼ كقػػيسهؼ األخبلقيػػة 
كالديشية لسا يتعرضؾف لػه مػؽ خػبلؿ هػه  الذػبتات، إال أف اآلبػاء ال يزالػؾف يجهمػؾف السخػاطر 

ها دكف رقابػػة، لػػػهلػ حػػػهرت التػػي يتعػػػرض لهػػا أبشػػػائهؼ عبػػػر هػػه  الذػػػبتات إذا مػػا تػػػؼ اسػػػتعسال
مرػػالح األمػػؽ مػػؽ االسػػتعساؿ الغيػػر آمػػؽ لذػػبتة اإلنترنػػت مػػؽ قبػػ  األطفػػاؿ لكػػؾنهؼ األكثػػر 
ضػػػػحايا لهػػػػه  الجريسػػػػة، حيػػػػ  عالجػػػػت مرػػػػالحها قزػػػػية التهديػػػػد بالتذػػػػهير كنذػػػػر الرػػػػؾر 
كاسػػتغبلؿ قاصػػرة بعػػدما حرػػ  عمػػى صػػؾرها عػػؽ طريػػ  غػػرؼ الدردشػػة اإللكتركنيػػة كقامػػت 

مػػؽ برصػػد كإيقػػاؼ الفاعػػ  مػػ  ضػػر  مؾعػػد مػػ  القاصػػرة عػػؽ طريػػ  رسػػالة نرػػية مرػػالح األ
 عبر الهاتف الشقاؿ ليتؼ تقديؼ أطراؼ القزية أماـ الشيابة كإيداع الفاع  الحبس السرقت.

كسػػػػا عالجػػػػت مرػػػػالح األمػػػػؽ قزػػػػية أخػػػػر  متعمقػػػػة بقاصػػػػرة بعػػػػد مذػػػػاركتها فػػػػي مؾقػػػػ  
خػػاص بػػالتؾعي  كعمػػى أسػػاس أنػػه مؾقػػ  يسػػشح جػػؾائز مغريػػة فػػي إطػػار مدػػابقة  ياإللكتركنػػ

حيػػػ  طمػػػ  مشهػػػا الفاعػػػ  الغهػػػؾر فػػػي مذػػػاهد مخمػػػة بالحيػػػاء كابتزازهػػػا بؾضػػػ  الفيػػػديؾ عبػػػر 
السؾاقػػ  اإلباحيػػة، إذا مػػا رفزػػت تشفيػػه طمبػػه كتستشػػت مرػػالح األمػػؽ مػػؽ تحديػػد هؾيػػة الفاعػػ  

 .(2)الشيابة السخترة بعد إيداع الذتؾ  مؽ طرؼ الزحية لد 
كلقد ارتفعت قزايا استغبلؿ صؾر األطفاؿ في اإلباحيػة عبػر اإلنترنػت كهػها مػا سػجمته 

قزػػايا  16حػػؾالي  2616مرػػالح األمػػؽ الػػؾطشي خػػبلؿ الفتػػرة السستػػدة مػػؽ جػػانفي إلػػى أكت 
قزػايا،  9شػخص كعؾلجػت مشهػا  12متعمقة بإباحية األطفاؿ عؽ طري  اإلنترنت تػؾرط فيهػا 

قاصػر جػاني فػي قزػية السدػاس  22قاصر ضحية ك 29مايقدر بػػػ  2615ا سجمت سشة بيشس

                                                 
 53شي  عسارة، السرج  الداب ، ص  -(1)
"، السديرية العامة لؤلمؽ الػؾطشي، مجمػة الذػرطة، تترصد أطفالشا بد   استخدامهؼ الديئ لإلنترن  ةجرائؼ اإللكتروني" -(2)

 165، ص 2617، جانفي134العدد
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 3باألشػػػخاص عبػػػر اإلنترنػػػت، أمػػػا االعتػػػداء عمػػػى سػػػبلمة األنغسػػػة السعمؾماتيػػػة فقػػػد سػػػجمت 
قرر جشاة إلى جان  تدجي  قاصريؽ ضحية االحتياؿ عبػر اإلنترنػت، أمػا  7قرر ضحية ك

 8جشػػػاة، فػػػي حػػػيؽ تػػػؼ تدػػػجي   9قرػػػر ضػػػحية ك 65بالشدػػػبة إلباحيػػػة األطفػػػاؿ فقػػػد سػػػجمت 
 2613، أمػػػا سػػػشة 2614أشػػػخاص خػػػبلؿ سػػػشة  7قزػػػايا محمؾلػػػة تػػػؾرط فيهػػػا  6قزػػػايا مشهػػػا 

 .(1)قزايا 5سجمت 
فهه  األرقاـ ذات داللة عمى اتداع انتذار هه  الجريسة كترصد السجػرميؽ لؤلطفػاؿ كإف 

الجريسػػػػة، لكؾنهػػػػا مػػػػؽ الجػػػػرائؼ كانػػػت هػػػػه  اإلحرػػػػائيات ال تعبػػػػر عػػػػؽ الحجػػػػؼ الحكيقػػػي لهػػػػه  
السدػػتؾت عشهػػا، كيرجػػ  سػػب  ذلػػػ لقمػػة التبميػػ  عشهػػا مػػؽ قبػػ  األهػػ  خؾفػػا عمػػى أبشػػائهؼ مػػؽ 

 السختظفيؽ. 
 نترن ثالثا: أركان جريسة استغالل صؾر الظفل السخظؾف ع ر شبكة اإل 

لكيػػاـ جريسػػة اسػػتغبلؿ صػػؾر الظفػػ  السخظػػؾؼ كتعريزػػه لسػػؾاد إباحيػػة البػػد مػػؽ تػػؾافر 
 ركاف السظمؾبة كالستسثمة في الركؽ الذرعي كالسادي كالسعشؾي. األ

 نترن الركؽ الذرع  لجريسة استغالل صؾر الظفل ع ر شبكة اإل -1
( ق ع 1مكةرر 333جـر السذرع الجزائري جريسػة اسػتغبلؿ صػؾر الظفػ  بػشص السػادة )

إلػػى  دج566.666( سػػشؾات كبغرامػػة مػػؽ 16( سػػشؾات إلػػى عذػػر)5يعاقػػ  بػػالحبس مػػؽ )» ج
سػػػشة بػػػأي كسػػػيمة كانػػػت كهػػػؾ يسػػػارس 18دج، كػػػ  مػػػؽ صػػػؾر قاصػػػرا لػػػؼ يتسػػػ  1.666.666

أنذػػظة جشدػػية برػػفة مبيشػػة، حكيكيػػة أك غيػػر حكيكيػػة، أك صػػؾر األعزػػاء الجشدػػية لمقاصػػر 
ألغػػراض جشدػػية أساسػػا، أك قػػاـ بإنتػػاج أك تؾزيػػ  أك نذػػر أك تػػركي  أك اسػػتيراد أك ترػػدير أك 

 إباحية متعمقة بالقرر.عرض أك بي  أك حيازة مؾاد 
فػػي حالػػة اإلدانػػة تػػأمر الجهػػة القزػػائية بسرػػادرة الؾسػػائ  السدػػتعسمة الرتكػػا  الجريسػػة 

   .(2)«كاألمؾاؿ الستحر  عميها برفة غير مذركعة م  مراعاة حقؾؽ الغير حدؽ الشية

                                                 
، السديريػة العامػة لؤلمػؽ الػؾطشي، مجمػة الذػرطة، العػدد "2116أشةهر مةؽ سةشة  8قزايا إباحية األطفةال خةالل  11"  -(1)

 .163، ص2617، جانفي 134
فػػي  السررخػػة 49الستزػػسؽ قػػانؾف العقؾبػػات، الجريػػدة الرسػػسية رقػػؼ  1966يؾنيػػؾ  68السػػررخ فػػي  156-66األمػػر رقػػؼ  -(2)

 .1966جؾاف  11
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يتزح مؽ نص السادة أف السذرع جـر استغبلؿ صؾر الظف  الجشدية غير أنه لؼ يحػدد 
عبر شبتة اإلنترنت أـ بظريقة أخر  كبهلػ فالسذرع لػؼ يجػري أي تعػدي  عمػى السػادة  إف كاف

ليؾاك  التظؾر في عالؼ االتراؿ كسا لؼ يذدد العقؾبة إذا ما تست هػه  الجريسػة عبػر شػبتات 
 .(1)اإلنترنت كاستغمت األطفاؿ في ذلػ كسا فعمت باقي التذريعات

عس  مرػػظمح "أي كسػػيمة كانػػت" فهػػؾ كسػػ  يبلحػ  أف السذػػرع الجزائػػري أصػػا  لسػػا اسػت
مؽ الؾسائ  التي يعدتغ  فيهػا األطفػاؿ فػي اإلباحيػة كبالتػالي كػ  مػا نعذػر أك أعرسػ  أك ععػرض 
عػػػؽ طريػػػ  الذػػػبتة السعمؾماتيػػػة أك الشغػػػاـ السعمؾمػػػاتي سػػػؾاء كػػػاف مرئػػػي أك مقػػػركء يتزػػػسؽ 

  كهػؾ مػؽ قبيػ  األفعػاؿ أعساؿ إباحية كاستغبلؿ جشدي لمظف  لؼ يتس  الثامشة عذػرة مػؽ عسػر 
 مؽ ؽ ع ج. 1مترر333السعاق  عميها بشص السادة 

كسػػا مشػػ  اسػػتغبلؿ الظفػػ  فػػي كمزػػات إشػػهارية تتشػػافى مػػ  اآلدا  العامػػة إال بتػػرخيص 
مؽ الؾلي الذرعي كيج  أال يسس ذلػ بدراسته كيتػؾف خػارج أكقػات الدراسػة كتػتؼ متابعػة مػؽ 

الستعمػ  بحسايػة الظفػ   12-15مؽ القانؾف رقػؼ  16يخالف ذلػ جزائيا كذلػ في نص السادة 
يسشػػ ، تحػػت طائمػػة الستابعػػات الجزائيػػة، اسػػتعساؿ الظفػػ  فػػي كمزػػات إشػػهارية أك أفػػبلـ أك »

صؾر أك تدجيبلت مهسا كاف شتمها إال بتػرخيص مػؽ مسثمػه الذػرعي كخػارج فتػرات التسػدرس 
 .(2)«كذلػ طبقا لمتذري  السعسؾؿ بهسا

-15القةانؾن رقةؼ: ؿ صػؾر الظفػ  فػي أعسػاؿ إباحيػة مػؽ خػبلؿ كسا جـر كهلػ استغبل
 مشه. 143ك 141الستعم  بحساية الظف  بشص السادتيؽ  12

الستعم  بحسايػة الظفػ  عمػى مػايمي:  12-15مؽ القانؾف رقؼ:  141حي  نرت السادة 
( سػػشؾات 3( إلػػى ثػػبلث سػػشؾات)1دكف اإلخػػبلؿ بالعقؾبػػات األشػػد يعاقػػ  بػػالحبس مػػؽ سػػشة)»

دج كػػ  مػػؽ يدػػتغ  الظفػػ  عبػػر كسػػائ  االترػػاؿ  366.666دج إلػػى  156.666بغرامػػة مػػؽ 
 «مهسا كاف شتمها في مدائ  مشافية لآلدا  العامة كالشغاـ العاـ

                                                 
 .427عثساف طارؽ، السرج  الداب ، ص  -(1)
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(2)

2615. 
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يعاقػػ  عمػػى الجػػرائؼ »التػػي نرػػت عمػػى أنػػه:  12-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ:  (143)كالسػػادة 
األخػػػر  الؾاقعػػػة عمػػػى الظفػػػ  السػػػيسا االسػػػتغبلؿ الجشدػػػي لمظفػػػ  كاسػػػتعساله فػػػي البغػػػاء كفػػػي 
األعساؿ اإلباحية كاالتجار به كالتدؾؿ به أك تعريزػه لمتدػؾؿ كاختظػاؼ الظفػ  طبقػا لمتذػري  

 .«ؾباتالداري السفعؾؿ كالسيسا قانؾف العق
الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  لسػػا تعرضػػت  12-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ: ( 12كقبػػ  ذلػػػ السػػادة )

لمحاالت التي يتؾف فيها الظف  في حالة خظر ذكرت أف الظفػ  يعتبػر فػي حالػة خظػر إذا مػا 
 تؼ استغبلله جشديا بتافة أشتاله كخاصة في السؾاد اإلباحية أك إشراكه في عركض جشدية.

ري أحاط الظف  بحساية مؽ ك  أشتاؿ االستغبلؿ السخػ  بػاآلدا  العامػة فالسذرع الجزائ
أك فػػي كمزػػات إشػػهارية أك اسػػتغبلؿ لرػػؾر  فػػي ترػػؾير جشدػػي أك نذػػر لئلباحيػػة غيػػر أنػػه 
أهس  الزسانات التي تكف  حساية الظف  مؽ هها االستغبلؿ كلؼ يتظرؽ لمرقابة األبؾيػة لمظفػ  

بػة الدكلػة أك مرسدػات السجتسػ  فػي ذلػػ حتػى ال يتعػرض حيؽ اسػتعساله لهػه  الؾسػائ  أك رقا
لمظف  الستغبلؿ صؾر  في األعساؿ اإلباحية، في حػيؽ حػرص عمػى فػرض فػي رقابػة األبػؾيؽ 

 5في نػص السػادة  (1)كالدكلة كالهيئات السحمية في تؾفير الحساية فيسا يخص اإلطار السييذي
يا  الرقابة األبؾية أثشاء اسػتعساؿ الظفػ  . في حيؽ أف غ(2)مؽ القانؾف الستعم  بحساية الظف 

لهه  األجهزة له آثار أد عمى الظف  مػؽ جهػة، كسػا أسػهؼ مػؽ جهػة أخػر  مػؽ انتذػار كاتدػاع 
جرائؼ االستغبلؿ الجشدػي لمظفػ  عبػر شػبتة اإلنترنػت كاسػتعساله فػي الػدعارة كاسػتغبلؿ صػؾر  

ت حتػػػى عمػػػى الهؾاتػػػف الهكيػػػة فػػي أعسػػػاؿ اإلباحيػػػة كإفدػػػاد أخبلقػػه، خاصػػػة مػػػ  تػػػؾافر اإلنترنػػ
كاستعسالها مؽ طرؼ األطفاؿ حتى دكف سؽ التسدرس فهها اإلهساؿ مؽ قب  اآلباء سػاعد فػي 
انتذارها ككهلػ عدـ كجػؾد قػؾانيؽ تسشػ  مػؽ ارتيػاد الظفػ  لسقػاهي اإلنترنػت كاسػتعساله ألجهػزة 

الجػشس تدػر  حتػى الكسبيؾتر كالؾلؾج لسؾاق  عديدة خاصػة كأف اإلباحيػة كالرػؾر كفيػديؾهات 
تحػػت إعبلنػػات السدػػابقات كضػػسؽ األلعػػا  اإللكتركنيػػة التػػي يقبػػ  عميهػػا األطفػػاؿ كالسػػراهقيؽ 

                                                 
التعميػ  عمػى قػانؾف حسايػة ، يػـؾ دراسػي حػؾؿ حق الظفل ف  السعلؾمة وضسانات حسايته مؽ مخاطرهةاثؾابتي نريرة،  -(1)

 67فػػػي ضػػػؾء االتفاقيػػػات الدكليػػػة كالتذػػػريعات السقارنػػػة، جامعػػػة أدمحم بػػػؾقرة، بػػػؾمرداس، كميػػػة الحقػػػؾؽ، يػػػـؾ  12-15الظفػػػ  
 .27، ص 2616ديدسبر

الستعمػ  بحسايػػة الظفػ  " تقػ  عمػػى عػات  الؾالػػديؽ  2615جؾيميػة  15السػررخ فػػي  12-15مػؽ قػػانؾف رقػؼ  1/ 5السػادة  -(2)
 دركلية حساية الظف . كسا يق  عمى عاتقهسا تأميؽ عركؼ السييذة البلزمة لشسؾ  في حدكد إمتانيتهسا السالية كقدراتهسا".م
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بذػػدة، كسػػا أف جهػػ  اآلبػػاء كغيػػا  كعػػيهؼ بسخاطرهػػا كػػهلػ كػػاف لػػه الػػدكر فػػي كقػػؾع األطفػػاؿ 
ضػػػحايا لجػػػرائؼ االختظػػػاؼ كاالعتػػػداء كغيرهػػػا، كذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ عػػػرض صػػػؾرهؼ عبػػػر مؾاقػػػ  

االجتسػػػاعي كأمػػػاكؽ تؾاجػػػدهؼ كالسػػػدارس التػػػي يرتادكنهػػػا كأمػػػاكؽ الدػػػياحة مسػػػا سػػػه   التؾاصػػػ 
 عمى عرابات اإلجراـ كمترصدك األطفاؿ الكياـ بجرائسهؼ بت  سهؾلة.

 :  لجريسة استغالل صؾر الظفل ع ر شبكة اإلنترن  ساد لركؽ الا-2
الركؽ السادي لجريسة استغبلؿ صؾر الظف  كتعريزػه أعسػاؿ إباحيػة إلػى الدػمؾؾ  يتسث 

 ق( 1/1مكةرر 333)السةادة اإلجرامي الهي يقـؾ به الجاني كالستسث  في األفعاؿ التي ذكرتها 
 كهي كاآلتي:  ج ع

سػػشة أي يذػػترط أال يتػػؾف الظفػػ   18أف يقػػ  فعػػ  الترػػؾير عمػػى الظفػػ  الػػهي لػػؼ يتسػػ  
سػػشة كاممػػة كسػػا أف الرػػؾرة يجػػ  أف يتػػؾف فيهػػا  18ر  كعػػرض صػػؾر  لػػؼ يتسػػ  يػػـؾ تػػؼ ترػػؾي

، كسػػػا يػػػتؼ نذػػػر (1)عػػػرض لجدػػػؼ الظفػػػ  فػػػي أكضػػػاع جشدػػػية أك ترػػػؾير ألعزػػػائه الجشدػػػية
 الرؾر كتؾزيعها كتركيجها كبيعها كترديرها أك استيرادها.

يذػترط أف يتزػح أف السذػرع لػؼ  ق ع ج( 1مكةرر 333إال أنه بالرجؾع ألحتاـ السػادة )
يتؾف الترؾير لهه  األنذػظة أف يتػؾف حكيكيػا كإنسػا يستػؽ أف يتػؾف محاكػاة، كال يهػؼ الؾسػيمة 
التي تػؼ اسػتعسالها مػؽ طػرؼ الجػاني سػؾاء فيػديؾ أك صػؾر فؾتؾغرافيػة أك إلكتركنيػة أك صػؾر 

فاعػػ  ةع التجػػريؼ هشػػا ليدػػت االعتػػداء عمػػى الظفػػ  بقػػدر مػػا هػػي سػػمؾؾ المعدلػػة بػػالكسبيؾتر، َفِعم ػػ
الستسث  في تذؾيه صؾرة الظف  كترؾير  في كضييات جشدػية فػالغرض األساسػي مػؽ تجػريؼ 
الفعػػ  هػػؾ محاربػػة انجػػها  البػػالغيؽ لمظفػػ  جشدػػيا كاسػػتغبلله عبػػر صػػؾر  سػػؾاء كانػػت الرػػؾر 

 .  (2)حكيقة أك خيالية
يبػيؽ  رغؼ أف السذرع جـر هه  الدمؾكات إال أنه لؼ يحدد كيفية التركي  لهه  الرؾر فمؼ

 (1مكةرر 333ه  يتؾف عبر اإلنترنت أك مجبلت مخمػة إال أف الػركؽ السػادي حدػ  السػادة )
قػػػائؼ كيفسػػػا كػػػاف التػػػركي  سػػػؾاء باالسػػػتيراد أك الترػػػدير أك تؾزيعهػػػا أك بشذػػػر الجػػػاني  ق ع ج

لمرؾر في مؾاق  التؾاصػ  االجتسػاعي أك بعػرض األفػبلـ اإلباحيػة لمبيػ  عبػر شػبتة اإلنترنػت 
                                                 

 .96سعيدة بؾدبة، السرج  الداب ، ص -(1)
 .136دمحم أميؽ الذؾابتة، السرج  الداب ، ص  -(2)
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، فشظػػػاؽ التجػػػريؼ قػػػػائؼ عشػػػد اتجػػػا  الشيػػػػة (1)بإرسػػػاله إلػػػى األطفػػػػاؿ عبػػػر البريػػػد اإللكتركنػػػػيأك 
لمتركي  كالتؾزي  كعرض صؾر الظف  عبر شبتة اإلنترنػت سػؾاء لعػدد محػدكد مػؽ األشػخاص 

، كعميػػه فسػػؽ حػػاز هػػه  الرػػؾر فػػي (2)أك عػػدد غيػػر محػػدكد فالشذػػاط السػػادي لمجريسػػة متػػؾافر
نيػػة بيعهػػا أك عرضػػها عمػػى األطفػػاؿ أك اسػػتيرادها ال يعػػد مرتكبػػا لفعػػ   بريػػد  اإللكتركنػػي دكف 

 .(3)تعريض الظف  لمسؾاد اإلباحية
 لجريسة استغالل صؾر الظفل ع ر شبكة اإلنترن : لسعشؾ  الركؽ ا-3

اشػػػترط السذػػػرع الجزائػػػري لكيػػػاـ جريسػػػة اسػػػتغبلؿ الظفػػػ  فػػػي مػػػؾاد إباحيػػػة تػػػؾافر القرػػػد 
لكيػػاـ الجريسػػة كتؾقيػػ  العقػػا  عمػػى مرتكبيهػػا، لػػهلػ يذػػترط عمػػػؼ الجشػػائي كهػػؾ ركػػؽ جػػؾهري 

الجػػػاني بالفعػػػ  كبالشتيجػػػة السترتبػػػة عػػػؽ الفعػػػ ، فالقرػػػد هػػػؾ اتجػػػا  نيػػػة السجػػػـر إلػػػى إحػػػداث 
الزرر بالزحية كذلػ بإرساؿ أك نذر الرؾر اإلباحية أك األفبلـ كتداكله كسؾاء كػاف الشذػر 

كيذػػػترط أف يرػػػ  العسػػػ  اإلبػػػاحي عمػػػى محػػػ  عبػػػر اإلنترنػػػت أك صػػػؾر كرقيػػػة أك أي شػػػيء 
، كإضػػػافة لمقرػػػد العػػػاـ (4)سػػػشة كاسػػػتغبلله جشدػػػيا 18الجريسػػػة كالستسثػػػ  فػػػي الظفػػػ  لػػػؼ يتسػػػ  

اشػػترط السذػػرع القرػػد الخػػاص لمجريسػػة كيتسثػػ  فػػي الغػػرض مػػؽ الترػػؾير هػػؾ جشدػػي بحػػت 
نذػػر أك كيشرػػ  الترػػؾير عمػػى األعزػػاء الجشدػػية لمظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ بشيػػة تؾزيػػ  أك 

 عرض أك استيراد أك تردير لهه  الرؾر.

                                                 
 .436عثساف طارؽ، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .133الذؾابتة، السرج  الداب ، ص دمحم أميؽ  -(2)
 .317عبلء الديؽ زكي مرسي، السرج  الداب ، ص -(3)
الجريسة اإلباحية االلكترونية كسا نغسها قةانؾن جةرائؼ أنغسةة السعلؾمةات أحسد دمحم المؾزي، دمحم عبد السجيد الهنيبات، " -(4)

 .838، ص 2613، 63، العدد42ية، السجمد، مجمة دراسات، عمـؾ الذريعة كالقانؾف، الجامعة األردناألردن "
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 نترن عقؾبة جريسة استغالل صؾر الظفل السخظؾف ع ر شبكة اال -4
أقػػػر السذػػػرع الجزائػػػري لجريسػػػة االسػػػتغبلؿ الجشدػػػي لمظفػػػ  عبػػػر كسػػػائ  االترػػػاؿ فػػػي 

القػػانؾف رقػػؼ  ( مةةؽ141الجػػرائؼ السشافيػػة لػػآلدا  العامػػة بعقؾبػػات تسثمػػت حدػػ  نػػص السػػادة )
 .(1)الستعم  بحساية الظف  في الحبس كالغرامات مالية 15-12

أمػػا فػػي حالػػة مػػا إذا كانػػت الجريسػػة مشرػػبة عمػػى اسػػتغبلؿ صػػؾرة الظفػػ  فػػي األعسػػاؿ 
اإلباحيػػػة فالعقؾبػػػات كانػػػت أشػػػد، كتسثمػػػت فػػػي عقؾبػػػة الحػػػبس مػػػؽ خسػػػس سػػػشؾات إلػػػى عذػػػر 

دج إلػػػػػػػى 566.000سػػػػػػػشؾات، كسػػػػػػػا أقػػػػػػػر كػػػػػػػهلػ عقؾبػػػػػػػة الغرامػػػػػػػة الساليػػػػػػػة السقػػػػػػػدرة مػػػػػػػا بػػػػػػػيؽ 
 دج هه  كعقؾبة أصمية لهه  الجريسة.1.666.666

إضػػافة لمعقؾبػػات األصػػمية نجػػد أف السذػػرع أتبعهػػا بعقؾبػػة تكسيميػػة كتتسثػػ  فػػي مرػػادرة 
األشػػػياء كالؾسػػػائ  التػػػي اسػػػتعسمت فػػػي ارتكػػػا  الجريسػػػة ككػػػها األمػػػؾاؿ لكػػػؾف هػػػه  األخيػػػرة تػػػؼ 

 .(2)( ق ع ج1مكرر 333دة )الحرؾؿ عميها بظرؽ غير مذركعة كهها حد  نص السا
غيػػر أنػػه مػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػه أف السذػػرع الجزائػػري فػػي الجػػرائؼ الجشدػػية التػػي يتعػػرض 

االغترػػػا ، هتػػػػ )لهػػػا الظفػػػ  سػػػؾاء جػػػرائؼ ماسػػػة بتيانػػػه السعشػػػؾي كبعرضػػػه بذػػػت  مباشػػػر 
العقؾبػػػات  األفعػػػاؿ السخمػػػة بالحيػػػاء، التحػػػرش الجشدػػػي...( أخزػػػ )العػػػرض( أك غيػػػر مباشػػػر 

لمفتػػرة األمشيػػة إال أنػػه فػػي جريسػػة اسػػتغبلؿ صػػؾر الظفػػ  كتعريزػػه ألعسػػاؿ إباحيػػة لػػؼ يػػشص 
 عمى ذلػ. 

عمى الرغؼ مػؽ أف السذػرع الجزائػري أقػر عقؾبػات صػارمة لسػؽ يدػتغ  الظفػ  جشدػيا أك 
يدػػعى إلفدػػاد أخبلقػػه كيعرضػػه لئلباحيػػة كيحرضػػه عميهػػا، غيػػر أف هػػه  العقؾبػػات لػػؼ تحقػػ  

السرجؾ مشها إذا لؼ تتب  هه  العقؾبات بإجراءات كقائية كرقابيػة عمػى اسػتعساؿ اإلنترنػت الردع 
مػػػؽ قبػػػ  األطفػػػاؿ، كمشػػػ  دخػػػؾلهؼ لسقػػػاهي اإلنترنػػػت كاسػػػتعساؿ الهؾاتػػػف الهكيػػػة السػػػزكدة بهػػػه  

                                                 
( إلػػى 1نرػػت عمػى مػػايمي: "دكف اإلخػبلؿ بالعقؾبػػات األشػد يعاقػػ  بػالحبس مػػؽ سػشة) 12-15مػػؽ قػانؾف  141السػادة  -(1)

دج كػ  مػؽ يدػػتغ  الظفػ  عبػر كسػػائ  االترػاؿ مهسػػا  366.666دج إلػػى  156.666( سػػشؾات بغرامػة مػؽ 3ثػبلث سػشؾات)
 افية لآلدا  العامة كالشغاـ العاـ"كاف شتمها في مدائ  مش

جػؾاف  11السررخػة فػي  49الستزػسؽ قػانؾف العقؾبػات، ج.ر، العػدد  1966يؾنيؾ  68السررخ في  156-66األمر رقؼ  -(2)
1966. 
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الخػػدمات، ككػػهلػ تؾعيػػة اآلبػػاء كاألطفػػاؿ لسخاطرهػػا ألف إدمػػاف الظفػػ  عمػػى هػػه  السؾاقػػ  لػػه 
عمػػى قيسػػه كأخبلقػػه، كديشػػه خاصػػة كأف الظفػػ  خػػبلؿ هػػه  السراحػػ  العسريػػة لػػيس  تػػأثير  الدػػي 

فػػي كسػػعه أف يعػػي مخػػاطر هػػه  السؾاقػػ ، كتأثيرهػػا عميػػه مدػػتكببل هػػها مػػؽ جهػػة، كمػػؽ جهػػة 
أخػػػر  مراقبػػػة مػػػؽ يدػػػتغ  هػػػه  السؾاقػػػ  فػػػي اإليقػػػاع باألطفػػػاؿ كبتػػػركي  صػػػؾرهؼ كالعسػػػ  عمػػػى 

 مات.غمقها كمعاقبة السذرؼ عمى هه  الخد
نبلحػػػ  أف السذػػػرع الجزائػػػري رغػػػؼ أنػػػه تحػػػدث عػػػؽ دكر الدػػػمظة األبؾيػػػة كرقابتهػػػا فيسػػػا 
يخػػص تغهيػػة الظفػػ  كفػػي اإلطػػار السييذػػي غيػػر أنػػه لػػؼ يػػتفظؽ لمرقابػػة الؾاجػػ  تؾافرهػػا عشػػد 

مشػه أشػار إال  24رغػؼ أنػه فػي السػادة (1)استعساله لهػه  األجهػزة حيػ  نجػد  فػي قػانؾف اإلعػبلـ
يجػػ  أف تزػػر بالظفػػ  كيجػػ  أف تعراقػػ  عشػػدما تؾجػػه لمظفػػ ، كعمػػى مدػػركؿ  أف السعمؾمػػة ال

ك  نذرية أف يدتعيؽ بهيئات استذارية كتربؾية تزسؽ كيفية تظبيقهػا حتػى ال تزػر بالظفػ ، 
 إال أنه لؼ يذر بتاتا إلى الرقابة التي تفرض عشدما يدتعس  الظف  هه  األجهزة.

  

                                                 
، الستعمػػ  بػػاإلعبلـ "يجػػ  عمػػى السػػدير مدػػركؿ كػػ  2612يشػػاير  12السػػررخ فػػي  65-12القػػانؾف العزػػؾي  24السػػادة  -(1)

مؾجهػػػة لؤلطفػػػاؿ ك/أك الذػػػبا ، أف يدػػػتعيؽ بهيئػػػة تربؾيػػػة استذػػػارية تحػػػدد كيفيػػػات تظبيػػػ  هػػػه  السػػػادة عػػػؽ طريػػػ  نذػػػريه 
 التشغيؼ".
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 باب األولملخص ال

هها البا  لمحساية السؾضؾعية لمظف  ضحية االختظاؼ، حي  لقد تؼ التظرؽ في 
السادي لمظف  ضحية االختظاؼ كالستسثمة في الجرائؼ  فبداية الجرائؼ الساسة بالكياشا تشاكل

إضافة إلى  الساسة بح  الظف  في الحياة كسبلمته الجددية مؽ ضر  كجرح كتعهي ،
 أهؼ الغاياتأف هه  األخيرة تعتبر مؽ التظرؽ لجرائؼ االتجار بالظف  كبأعزائه، خاصة ك 

 التي يدعى إليها الجاني مؽ خبلؿ اختظافه لهه  الفئة الهذة مؽ السجتس .
كتعتبر الجرائؼ الساسة بالكياف السادي لمظف  مؽ الجرائؼ السرتبظة ارتباطا كثيقا بجريسة 

رع الجزائري كسا تؼ التظرؽ ألركاف هه  الجرائؼ كالعقؾبات التي أقرها السذاالختظاؼ، 
 مؽ جهة، ككردع لمجاني مؽ جهة أخر .  سييا مشه لمحد مشهاائؼ سؾاجهة هه  الجر ل

أما الفر  الثاني مؽ هه  الدراسة فتؼ تخريره لمجرائؼ الساسة بالكياف السعشؾي 
لمظف ؛ أي الجرائؼ الجشدية السباشرة التي تسس عرضه مباشرة كاالغترا  كهتػ العرض 

ي  مؽ أخبلقه كتحريزه كهي تمػ التي تدعى لمش   ،جشدية غير مباشرة كغيرها، كهشاؾ جرائؼ
عمى الفد  كفداد األخبلؽ، أك مؽ خبلؿ استغبلؿ صؾر  في أعساؿ إباحية عبر شبتة 

 مؽ أج  الش ي  مؽ شرفه كأخبلقه. اإلنترنت
اتزػح فػي نػه أ ظرؽ لمعقؾبات التي أقرها السذػرع الجزائػري لهػه  الجػرائؼ، غيػرؼ التكسا ت

مػؽ هػه  الجػرائؼ لغيػا  الرقابػة  الحسايػة غيػر كافيػة لمحػد  هػه  أف  نهاية دراسة هها الفر  إلى
األبؾيػػػػة عمػػػػى األبشػػػػاء عشػػػػد اسػػػػتعسالهؼ لهػػػػه  األجهػػػػزة مػػػػؽ جهػػػػة، كغيػػػػا  اإلجػػػػراءات الؾقائيػػػػة 

كعػدـ مشػ  اسػتعساؿ هػه  السؾاقػ  مػؽ طػرؼ األطفػاؿ أك كضػ   اإلنترنػتكالرقابية عمى مقاهي 
بهػػػؼ حتػػػى تزػػػسؽ عػػػدـ كلػػػؾجهؼ لهػػػه  السؾاقػػػ  أك اسػػػتغبللهؼ عبرهػػػا مػػػؽ قبػػػ   بػػػرام  خاصػػػة
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 متويد

ف انتهػاج سياسػػة اإلجػػراءات العقابيػػة التػػي رصػدها السذػػرع الجزائػػري لحسايػػة الظفػػ  كضػػساف إ
االختظاؼ عؽ طري  تذديد العقؾبات كالتي كصمت إلى اإلعػداـ فػي حالػة حقؾقه، كمتافحة جريسة 

مػػػػا إذا ارتبظػػػػت بالقتػػػػ  كالعشػػػػف الجشدػػػػي، أثبتػػػػت قرػػػػؾر هػػػػه  اإلجػػػػراءات كعػػػػدـ نجاعػػػػة الحسايػػػػة 
آليػػات إجرائيػػة حديثػػة كفعالػػة تكػػؾف مػػؽ  ة االختظػػاؼ، فكػػاف البػػد  السؾضػػؾعية لؾحػػدها لمظفػػ  ضػػحي  

خاصػة بعػد االنتذػار الجريسة، كإجراءات سريعة كفعالة عشد كقؾعها،  بسثابة سياسة كقائية قب  كقؾع
يػػزرع ك ، رؽ السجتسػػ  كاألسػػر عمػػى حػػد سػػؾاءصػػبحت خظػػرا حكيكيػػا يػػر الؾاسػػ  لهػػه  الجريسػػة التػػي أ
  .الرع  في أكساط العائبلت

كهػها مػا  ؛ة كعمى السجتس  بتافة شرائحه ضساف الحساية الذاممة لمظفػ عمى الدكللهلػ كج  
إليػػػه السذػػػرع الجزائػػػري مػػػؽ خػػػبلؿ إقػػػرار  لمقػػػانؾف الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ ، فاسػػػتحدث آليػػػات سػػػعى 

ة االختظػػػاؼ كآليػػػة اإلخظػػػار كالتبميػػػ ، إجرائيػػػة كؾسػػػيمة لزػػػساف حسايػػػة أكبػػػر كفعالػػػة لمظفػػػ  ضػػػحي  
ة، باإلضػػافة إلػى إجػػراءات أخػػر  إضػافة إلػػى رصػد هيئػػات كطشيػة كمحميػػة لبلهتسػاـ بالظفػػ  الزػحي  

 ة.جددت في دكر قاضي األحداث لحساية الظف  الزحي  قزائية ت
سشتظرؽ في هػها البػا  إلػى اآلليػات التػي انتهجتهػا السذػرع الجزائػري لزػساف كلبياف ما سب  

الظفػ ، حيػػ  الستعمػ  بحسايػػة قػػانؾف الحػ  الظفػ  ضػػحي ة االختظػاؼ سػػؾاء فػي قػػانؾف العقؾبػات أك 
لجهات غير قزائية كالستسثمة في الحساية االجتساعيػة نتعرض لمتدابير كاالستراتيجيات التي أقرتها ا

ثػؼ نتظػرؽ لئلجػراءات الذػبه القزػائية لحسايػة الظفػ  ضػحية االختظػاؼ ، سؾاء الؾطشيػة أك السحميػة
كالستسثمػة فػي ، كالتدابير التي استحدثها السذرع لزساف عدـ كقؾع الظف  ضحية لجريسػة االختظػاؼ

الػػؾطشي لمتبميػػ  عػػؽ حػػاالت االختظػػاؼ، باإلضػػافة إلػػى  اسػػتحداث األمػػؽ الػػؾطشي لسخظػػط اإلنػػهار
 كسػا نتظػرؽ كػهلػالتركيز عمى دكر الذرطة في حساية الظف  الزػحية قبػ  كقػؾع الجريسػة كبعػدها، 

لمتدابير القزائية كالتي نحررها في دكر الشيابة كقزاء األحداث بعد كقػؾع الظفػ  ضػحية لمجريسػة 
ؼ، لػػهلػ تػػؼ تقدػػيؼ هػػها التعػػؾيض عسػػا لحقػػه مػػؽ جػػرائ إضػػافة إلػػى حػػ  الظفػػ  الزػػحية فػػي اقتزػػاء

 البا  إلى فرميؽ: 
 كالذبه قزائية لحساية الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ االجتساعيةالفر  األكؿ: اإلجراءات 

 الفر  الثاني: اإلجراءات القزائية لحساية الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ
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 الفصل األول:

ناية حل والصبى الكضائية االجتناييةجراءات اإل

 ختطافالطفل ضحية جرمية اال

بعػػػػد االنتذػػػػار الؾاسػػػػ  لجريسػػػػة اختظػػػػاؼ األطفػػػػاؿ فػػػػي السجتسػػػػ  الجزائػػػػري، كاالعتػػػػداء 
كعشػػف جشدػػي كتشكيػػ  الرػارخ الػػهي تعػػرض لػػه األطفػػاؿ السختظفػػيؽ مػؽ قتػػ  كبتػػر لؤلعزػػاء 

بالجثة، كرغؼ السداعي الحثيثة لمسذػرع الجزائػري لحسايػة هػه  الفئػة كتذػديد لمعقؾبػات لمحيمؾلػة 
الرارخة عمى هه  الفئة الهذػة الزلػت  تدكف الؾقؾع ضحية لهه  الجريسة، غير أف االعتداءا

الػػهي أقػػر الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، هػػها األخيػػر  12-15تترصػػدها، لػػهلػ أصػػدر القػػانؾف رقػػؼ 
 ة مؽ األخظار التي تتهدد .حساية اجتساعية كأخر  قزائية لمظف  الزحي  

لػػهلػ سػػشتظرؽ فػػي هػػها الفرػػ  لمحسايػػة االجتساعيػػة عمػػى السدػػتؾييؽ الػػؾطشي كالسحمػػي 
كذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ الهيئػػة الؾطشيػػة لحسايػػة الظفؾلػػة كترقيتهػػا كدكرهػػا فػػي حسايػػة الظفػػ  الزػػحية، 

دكر األجهػػزة الذػػبه قزػػائية قبػػ  سدػػتؾ  السحمػػي، لشتشػػاكؿ بعػػدها كلمحسايػػة االجتساعيػػة عمػػى ال
كسػتتؼ معالجػة كاإلجراءات الستبعػة مػؽ طػرؼ أجهػزة الذػرطة كبعدها، كقؾع جريسة االختظاؼ 

 هه  الشقاط مؽ خبلؿ مبحثيؽ: 
 االختظاؼجريسة السبح  األكؿ: الحساية االجتساعية لمظف  ضحي ة 

 االختظاؼجريسة ضحي ة  لمظف ذبه القزائية األجهزة الحساية السبح  الثاني: 
 ختظافاالجريسة  للظفل ضحيةالحساية االجتساةية األول: السبحث 

لقد حددت التذريعات كمؽ بيشها التذػري  الجزائػري حسايػة كقائيػة كأخػر  عبلجيػة لمظفػ  
كمػؽ بػيؽ الحسايػة التػي أقرهػا ، كتشؾعت هه  الحساية بيؽ ما هػي قزػائية كاجتساعيػة، الزحية

، حيػ  الحساية االجتساعية الستعم  بحساية الظف  12-15 رقؼالظف  الستعم  بحساية قانؾف ال
كهػػػػه  الحسايػػػػػة ، كرعايتػػػػه كػػػػرس جسيػػػػ  الهيئػػػػات السحميػػػػة كالؾطشيػػػػة لحسايػػػػة الظفػػػػ  الزػػػػحية

كالسذػرع الجزائػري االجتساعية هي بسثابة سياسة كقائية حسائية إضافة إلى الحساية القزػائية، 
كإنسػػػا عسػػػد إلػػػى تحديػػػد ، مفهػػػـؾ الحسايػػػة االجتساعيػػػة لػػػؼ يحػػػددالظفػػػ  فػػػي حسايػػػة قػػػانؾف الفػػػي 
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فػػػي هػػػها  اإلجػػػراءات كالسرػػػالح التػػػي تزػػػظم  بهػػػا هػػػه  الحسايػػػة كهػػػها مػػػا ندػػػعى لتؾضػػػيحه
 السبح  مؽ خبلؿ مظمبيؽ: 

   ختظاؼلمظف  ضحية جريسة اال الحساية االجتساعية الؾطشية: األكؿ السظم 
 لمظف  ضحية جريسة االختظاؼ ةالحساية االجتساعية السحمي: السظم  الثاني

 ختظافالسظل  األول: الحساية االجتساةية الؾطشية للظفل ضحية جريسة اال
 ؛الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  12-15لقػػد اسػػتحدث السذػػرع الجزائػػري بسؾجػػ  القػػانؾف رقػػؼ: 

مجسؾعػػػة الدياسػػػات كالبػػػرام  الحتؾميػػػة  لمظفػػػ ، هػػػه  األخيػػػرة يقرػػد بهػػػا ةالحسايػػة االجتساعيػػػ
كاألهميػػة الهادفػػة لمحػػد مػػؽ الفقػػر أك الحرمػػاف نتيجػػة الؾضػػ  االجتسػػاعي أك االقترػػادي الهػػش 

 .(1)لمزحية
التعري ؛ أف الحساية االجتساعية كجدت بالخرػؾص لحسايػة الظفػ  فػي  هه يتزح مؽ 

حالػػة خظػػر كبػػاألخص الظفػػ  الزػػحية كسػػؾاء كػػاف ضػػحية الغػػركؼ االجتساعيػػة أك ضػػحية 
 االعتداءات التي تق  عميه.

رقػػػؼ:  قػػػانؾف البػػػالرجؾع لمتذػػػري  الجزائػػػري نجػػػد  تظػػػرؽ لمحسايػػػة االجتساعيػػػة لمظفػػػ  فػػػي ك 
، كبػػيؽ أف هػػه  الحسايػػة تكػػؾف بسؾجػػ  الهيئػػة الؾطشيػػة لحسايػػة الظفػػ الستعمػػ  بحسايػػة  15-12

كترقيػػػة الظفؾلػػػة، هػػػه  األخيػػػرة تابعػػػة لمػػػؾزير األكؿ كهػػػي مدػػػتقمة مػػػؽ الشاحيػػػة الساليػػػة، كتتستػػػ  
بالذخرػػػية السعشؾيػػػة، كسػػػا يرأسػػػها السفػػػؾض الػػػؾطشي الستمػػػف بذػػػركف الظفؾلػػػة كالدػػػهر عمػػػى 

جتساعيػػػة بشػػػاء عمػػػى تقريػػػر المجشػػػة الؾطشيػػػة االستذػػػارية تػػػؼ إنذػػػاء هػػػه  الهيئػػػة اال لقػػػدرعايتهػػػا، 
عمػى غيػػا  آليػة كطشيػػة  2612لحسايػة حقػؾؽ اإلندػػاف، التػي أكػػدت فػي تقريرهػػا الػدكري لدػػشة 

، (2)لحسايػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كغيػػا  اسػػتراتيجية اإلنػػهار السبتػػر عػػؽ األخظػػار التػػي تهػػدد الظفػػ 
تحػدث لػد  الػؾزير األكؿ،  »يمػي:  عمػى مػا 12-15مؽ القانؾف رقؼ:  11حي  نرت السادة 

                                                 
، كرقػػػة عسػػػ  مقدمػػػة ضػػػسؽ مػػػرتسر الحسايػػػة دور الحسايةةةة االجتساةيةةةة فةةة  التأهيةةةلماجػػػد بػػػؽ عبػػػد العزيػػػز الييدػػػى،  -(1)

 .4، ص2614سبرنؾف 26، 24االجتساعية، بجامعة ناي  لمعمـؾ األمشية، 
أعسػػاؿ السمتقػػى ، 12-15دور هيئةةات الحسايةةة االجتساةيةةة للظفؾلةةة فةة  الجزائةةر فةة  عةةل القةةانؾن رشػػيد أك شػػاعؾ،  -(2)

الػػدكلي الدػػػادس حػػػؾؿ الحسايػػػة القانؾنيػػػة لمظفػػػ  فػػػي الػػػدكؿ السغاربيػػػة، جامعػػػة حسػػػة لخزػػػر، الػػػؾادي، كميػػػة الحقػػػؾؽ كالعمػػػـؾ 
 .3، ص 2617مارس  14، 13الدياسية، يؾمي 
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هيئػػة كطشيػػة لحسايػػة كترقيػػة الظفؾلػػة يرأسػػها السفػػؾض الػػؾطشي لحسايػػة الظفؾلػػة، تكمػػف بالدػػهر 
 عمى حساية كترقية حقؾؽ الظف ، تتست  بالذخرية السعشؾية كاالستقبلؿ السالي.

لبذػرية تز  الدكلة، تحت تررؼ الهيئة الؾطشية لحساية كترقيػة الظفؾلػة، كػ  الؾسػائ  ا
 كالسادية البلزمة لمكياـ بسهامها.

تحػػدد شػػركط ككيفيػػات تشغػػيؼ الهيئػػة الؾطشيػػة لحسايػػة كترقيػػة الظفؾلػػة كسػػيرها عػػؽ طريػػ  
 .(1)«التشغيؼ

اعتػرؼ لهػا السذػرع الجزائػري تابعة لمؾزير األكؿ ك أف هه  الهيئة  ؛يتزح مؽ نص السادة
السثػػؾؿ أمػاـ القزػػاء كالكيػاـ بسهامهػػا  باالسػتقبلؿ السػالي كالذخرػػية السعشؾيػة حتػػى تػتستؽ مػؽ

 في حساية الظف  عمى أكس  كجه كتتحس  السدركلية عؽ األعساؿ التي تقـؾ بها.
كسػا يتػػؾلى مهػػاـ هػػه  الهيئػػة مفػػؾض كطشػي، هػػها األخيػػر الػػهي اشػػترط السذػػرع الجزائػػري 

بشػاء عمػى أف يتؾف عمى اطبلع كاهتسػاـ بذػركف الظفؾلػة مػؽ أجػ  العشايػة بهػا، كسػا يػتؼ تعيشػه 
 .(2)مرسـؾ رئاسي باعتبار أف مشربه مؽ الؾعائف العميا بالدكلة

كلسعرفة مهاـ هه  الهيئػة يجػدر بشػا التظػرؽ لمجانػ  الهيتمػي لهػه  الهيئػة، لشتشػاكؿ بعػدها 
السهاـ السؾكمة لها، كطرؽ االتراؿ بها كإخظارها، كهها مؽ خبلؿ ثػبلث فػركع: حيػ  نتظػرؽ 

يتمي لمهيئة االجتساعية، أما الفرع الثاني فيتؼ تخريرػه لسهػاـ هػه  في الفرع األكؿ لمشغاـ اله
 الهيئة، لشتظرؽ في الفرع الثال  آللية إخظار الهيئة.

                                                 
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  11السادة  -(1)

 .2615جؾيمية  19في 
السحػػدد لذػػركط ككيفيػػات تشغػػيؼ كسػػير الهيئػػة الؾطشيػػة لترقيػػة الظفؾلػػة،  344-16مػػؽ السرسػػـؾ التشفيػػهي رقػػؼ  68السػػادة  -(2)

الستعمػػػػ  بحسايػػػػة  12-15مػػػػؽ قػػػػانؾف رقػػػػؼ  12السػػػػادة أنغةةةةر كةةةةذلػ: ، 2616ديدػػػػسبر  21رخػػػػة فػػػػي ، السر 75ج.ر، العػػػػدد 
الظفػػ "يعيؽ السفػػؾض الػػؾطشي لحسايػػة الظفؾلػػة بسؾجػػ  مرسػػـؾ رئاسػػي مػػؽ بػػيؽ الذخرػػيات الؾطشيػػة ذات الخبػػرة كالسعركفػػة 

 باالهتساـ بالظفؾلة".
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 لظفؾلةا الؾطشية لحسايةهيئة لالفرع األول: الجان  الهيكل  ل
طشية لترقية الظفؾلة كحسايتها عمى جهػاز كلياكػ  تدػهؼ فػي الكيػاـ بعسمهػا ؾ تقـؾ الهيئة ال

مانػة عامػة، مديريػة حسايػة حقػؾؽ الظفػ ، مديريػة األكجه كهه  الهياكػ  تتسثػ  فػي:  أكس عمى 
 .(1)ترقية حقؾؽ الظف ، لجشة التشدي  الدائسة

 .اعس  ك  هيئة عمى حدفي الشقاط اآلتية كسشحدد 
 األمانة العامة للهيئة الؾطشية لحساية وتر ية الظفؾلةأوال: 

يدػػير األمانػػة العامػػة أمػػيؽ عػػاـ يقػػـؾ بالدػػهر عمػػى مدػػاعدة عسػػ  السفػػؾض الػػؾطشي فػػي 
، ضػػػػػساف التدػػػػػيير السػػػػػالي كالسحاسػػػػػبي كاإلداري لمهيئػػػػػةي كالستسثمػػػػػة فػػػػػ، تشفيػػػػػه برنػػػػػام  الهيئػػػػػة

(2)كمداعدة السفؾض الؾطشي في إعداد برام  الهيئة
. 

 مديرية حساية حقؾق الظفلنيا: ثا
السػػادة لتػػي تزػػظم  بهػػا مديريػػة حسايػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كحدػػ  كركدهػػا فػػي اتتسثػػ  السهػػاـ 

 : فيسايمي 344-16مؽ السرسـؾ التشفيهي رقؼ  11
بػػػرام  كطشيػػػة كمحميػػػة لحسايػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  كذلػػػػ بالتشدػػػي  مػػػ  كػػػ  مػػػؽ لػػػه  كضػػػ  -

 عبلقة برعاية الظفؾلة كحسايتها م  تقييؼ عسمها برفة دكرية.

 تشفيه التدابير التي تدخ  ضسؽ الدياسة الؾطشية لحساية الظف .  -

 متابعة األعساؿ الستعمقة بحساية الظف  ميدانيا كالتشدي  بيؽ الستدخميؽ. -

 يات عسمية لئلخظار عؽ األطفاؿ في حالة خظر.كض  آل -

 العس  عمى تأهي  السؾعفيؽ في مجاؿ الظفؾلة كحسايتها. -

سياسػات مشاسػبة لحسايػة الظفػ  كذلػػػ لػؽ يتػأتى إال مػؽ خػبلؿ تذػجي  البحػػ   تظػؾير -
ترقيػػة حقػػؾؽ  إطػػاركالتعمػػيؼ فػػي مجػػاؿ حقػػؾؽ الظفػػ  كإشػػراؾ مرسدػػات السجتسػػ  السػػدني فػػي 

                                                 
، السحػػدد لذػػركط ككيفيػػات تشغػػيؼ كسػػير 2616ديدػػسبر  19 ، السػػررخ فػػي334-16مػػؽ السرسػػـؾ التشفيػػهي رقػػؼ 7السػػادة  -(1)

 .2616ديدسبر  21، السررخة في 75الهيئة الؾطشية لترقية الظفؾلة، ج.ر العدد 
الستزةسؽ حسايةة الظفةل  12-15حسايةة الظفةل فة  عةل الهيئةات االجتساةيةة، دراسةة فة  القةانؾن رقةؼ آمشة كزاني، " -(2)

 .124، ص18، العدد 2617القانؾنية، السعسقة، أكتؾبر ، مجمة جي  األبحاث الجزائر "
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(1)الظف  كحسايتها
. 

 الظفل مديرية تر ية حقؾق ثالثا: 
تعتبػػر مديريػػة ترقيػػة الظفؾلػػة أهػػؼ الهياكػػ  اإلداريػػة فػػي الهيئػػة، كتقػػـؾ بػػدكر أساسػػي فػػي 

لػؽ مػؽ أجػ  ترقيػة حقػؾؽ الظفػ  كذلػػ كطشيػة إعػداد بػرام  ب ترقية حقؾؽ الظفػ ، حيػ  تتكفػ 
الػػهيؽ لهػػؼ اطػػبلع كاألشػػخاص  التشدػػي  مػػ  مختمػػف السرسدػػات كالهيئػػاتيتػػأتى إال مػػؽ خػػبلؿ 

كتشفيه برامجها هها مؽ جهة، كمؽ جهة أخػر  مراقبػة أعسالهػا كتكيسهػا الظفؾلة كاهتساـ بذركف 
 برفة دكرية.

الكيػػػاـ باألعسػػػاؿ التحديدػػػية فػػػي مجػػػاؿ حسايػػػة حقػػػؾؽ الظفػػػ  كترقيتهػػػا مػػػ  إضػػػافة إلػػػى 
 .(2)مذاركة هيئات السجتس  السدني في ذلػ

 لدائسةلجشة التشديق ارابعا: 
لجشػػػػة التشدػػػػي  الدائسػػػػة تتكػػػػؾف مػػػػؽ السفػػػػؾض الػػػػؾطشي أك مػػػػؽ يسثمػػػػه رئيدػػػػا كمسثمػػػػي إف 

الػػؾزارات التػػي لهػػا عبلقػػػة بسهػػػاـ هػػه  الهيئػػة، كيذػػترط فػػيهؼ أف يتؾنػػؾا إمػػا مػػؽ مسثمػػي الػػدرؾ 
ْؽ يذػػغمؾف مشرػػ  نائػػ  مػػدير فػػػي اإلدارة َسػػالػػؾطشي أك مسثمػػي السديريػػة العامػػة لؤلمػػؽ، أك مِ 

 .ككها مسثمي السجتس  السدنيالسركزية عمى األق ، 
كالداخميػػة ، مسثمػػي الػػؾزارات الستمفػػة بالذػػركف الخارجيػػة لجشػػة التشدػػي  الدائسػػةكسػػا تزػػؼ 

، كالتربيػػػػة الؾطشيػػػػة كالتعمػػػػيؼ العػػػػالي، كالعػػػػدؿ كالساليػػػػة كالذػػػػركف الديشيػػػػة، كالجساعػػػػات السحميػػػػة
الثقافػة كالتزػامؽ الػؾطشي كالزػساف االجتسػاعي ك ، كالتكؾيؽ كالتعميؼ السهشييؽ كالعس  كالتذػغي 

كاألسػػػػػرة كقزػػػػػايا السػػػػػرأة كالرػػػػػحة كالذػػػػػبا  كالرياضػػػػػة كاالترػػػػػاؿ، كيػػػػػتؼ تعيػػػػػشهؼ لسػػػػػدة أربػػػػػ  
 .(3)سشؾات

                                                 
، السحػدد لذػركط ككيفيػات تشغػيؼ كسػير 2616ديدػسبر  19، السػررخ فػي 334-16مؽ السرسـؾ التشفيهي رقؼ 11السادة  -(1)

 .2616ديدسبر  21، السررخة في 75الهيئة الؾطشية لترقية الظفؾلة، ج.ر، العدد 
، السحػدد لذػركط ككيفيػات تشغػيؼ كسػير 2616ديدػسبر  19، السػررخ فػي 334-16فيهي رقؼمؽ السرسـؾ التش 12السادة  -(2)

 .2616ديدسبر  21، السررخة في 75الهيئة الؾطشية لترقية الظفؾلة، ج.ر، العدد 
 .314األميؽ سؾيقات، السرج  الداب ، ص -(3)
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أمػػا دكر المجشػػة فيتسثػػ  فػػي دراسػػػة السدػػائ  الستعمقػػة بحقػػؾؽ الظفػػ  التػػي يعرضػػها عميهػػا 
ئػػػات العسؾميػػػة السفػػػؾض الػػػؾطشي كال يػػػتؼ ذلػػػػ إال بعػػػد التذػػػاكر مػػػ  مختمػػػف القظاعػػػات كالهي

 .(1)كالخاصة التي تقـؾ بتزكيد  بالسعمؾمات الستعمقة بذركف الظفؾلة
 حّية: الفرع الثان : مهام الهيئة الؾطشية لحساية الظفل الز

 الهيئة الؾطشية لترقية الظفؾلة كحسايتها بالعديد مؽ السهاـ كتتجمى أهسها فيسا يمي:  قـؾت
الظفػػػػ  مػػػػؽ خػػػػبلؿ فحػػػػص كػػػػ  كضػػػػيية يستػػػػؽ أف تسػػػػس بأحػػػػد حقؾقػػػػه سػػػػؾاء  حسايػػػػة -

كالغركؼ السييذػية أك ، أك أي كض  قد يعرضه لمخظر، األمشيةك  الرحية األخبلقية التربؾية
 البيئة التي يييش فيها. 

كسػػا تدػػعى هػػه  الهيئػػة كػػهلػ مػػؽ خػػبلؿ؛ التشدػػي  مػػ  بػػاقي اإلدارات كالهيئػػات العسؾميػػة 
 بلقة برعاية شركف الظفؾلػة بترقيػة التعػاكف الػدكلي فػي مجػاؿ حقػؾؽ الظفػ طبلع كعإالتي لها 

كالسرسدػات اإلقميسيػة الستخررػػػة كالسرسدػات الؾطشيػػة ، تحديػدا مػ  مرسدػػات األمػؼ الستحػػدة
لحقػؾؽ الظفػ  فػي الػدكؿ األخػػر ، إضػافة إلػى التعػاكف مػػ  السشغسػات غيػػر الحتؾميػػة الدكليػػػة 

 .(2)لشاشظة في نفس السجاؿ كذات الرمةكمختمػف الجسييات كالهيئات ا
الستعمػػػ   12-15رقػػػؼ:قػػػانؾف المػػػؽ  (13)السةةةادة أمػػػا مهػػػاـ السفػػػؾض الػػػؾطشي فحػػػددتها 

 الظف  كتتجمى فيسا يمي: بحساية 
كذلػػ بالتشدػي  مػػ  مختمػػف ، كض  برام  كطشية كمحميػة لحسايػة كترقيػة حقػؾؽ الظفػ -

كاألشػػػػخاص الستمفػػػػيؽ برعايػػػػة الظفؾلػػػػة، كسػػػػا تقػػػػـؾ اإلدارات كالسرسدػػػػػات كالهيئػػػػػات العسؾميػػػػة 
 بتقييؼ عسمها برفة دكرية.

متابعػػػػة األعسػػػػاؿ السباشػػػػرة ميػػػػدانيا فػػػػي مجػػػػاؿ حسايػػػػة الظفػػػػ  كالتشدػػػػي  بػػػػيؽ مختمػػػػف  -
 الستدخميؽ، كالكياـ بت  عس  لمتؾعية كاإلعبلـ كاالتراؿ.

                                                 
، السحػدد لذػركط ككيفيػات تشغػيؼ كسػير 2616ديدػسبر  19، السػررخ فػي 334-16مؽ السرسـؾ التشفيهي رقؼ 16السادة  -(1)

 .2616ديدسبر  21، السررخة في 75الهيئة الؾطشية لترقية الظفؾلة، ج.ر، العدد 
، مجمػػة الباحػػ  فػػي العمػػـؾ اإلندػػانية الحسايةةة االجتساةيةةة للظفةةل فةة  الجزائةةر بةةيؽ الؾاقةة  والسةةأمؾل"األمػيؽ سػػؾيقات، " -(2)

 .313ص، 2618مارس ، 33كاالجتساعية، جامعة كرقمة، العدد 
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قترػػػادية تذػػػجي  البحػػػ  كالتعمػػػيؼ فػػػي مجػػػاؿ حقػػػؾؽ الظفػػػ  بهػػػدؼ فهػػػؼ األسػػػبا  اال -
كاالجتساعيػػة ك/ أك الثقافيػػػة إلهسػػػاؿ األطفػػاؿ كإسػػاءة معػػاممتهؼ كاسػػتغبللهؼ كتظػػؾير سياسػػات 

 .لحسايتهؼمشاسبة 
إبػػػػداء الػػػػرأي فػػػػي التذػػػػري  الػػػػؾطشي الدػػػػاري السفعػػػػؾؿ الستعمػػػػ  بحقػػػػؾؽ الظفػػػػ  قرػػػػد  -
 تحديشه.
 ترقية مذاركة هيئات السجتس  السدني في متابعة كترقية حقؾؽ الظف . -
ضػػ  نغػػاـ معمؾمػػاتي كطشػػي حػػؾؿ كضػػيية الظفػػ  فػػي الجزائػػر بالتشدػػي  مػػ  اإلدارات ك 

 .(1)كالهيئات السعشية
زيػػػارة السرػػػالح الستمفػػػة بحسايػػػة الظفؾلػػػة كتقػػػديؼ أي اقتػػػراح كفيػػػ  بتحدػػػيؽ سػػػيرها أك  -
 . (2)تشغيسها

كألهسيػػػػة هػػػػه  الهيئػػػػة فػػػػي حسايػػػػة الظفؾلػػػػة كترقيتهػػػػا سػػػػشتظرؽ لتشغيسهػػػػا الهيتمػػػػي كطػػػػرؽ 
االترػػػاؿ بهػػػا كإخظارهػػػا مػػػؽ أجػػػ  العشايػػػة بالظفػػػ  كحسايتػػػه، كذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ فػػػرعيؽ: حيػػػ  
نتعػػرض لمجانػػ  الهيتمػػي لمهيئػػة الؾطشيػػة لترقيػػة الظفؾلػػة بػػالفرع األكؿ، أمػػا الفػػرع الثػػاني فيػػتؼ 

 تخريره آللية إخظار هه  الهيئة.

 لظفؾلةآلية إخظار الهيئة الؾطشية لحساية وتر ية االثالث: الفرع 
الظفػ  أك فػي الستعم  بحسايػة  12-15رقؼ: قانؾف اللقد حدد السذرع الجزائري سؾاء في 

السرسػػػـؾ التشفيػػػهي الستعمػػػ  بذػػػركط تشغػػػيؼ كتدػػػيير الهيئػػػة الؾطشيػػػة لترقيػػػة الظفؾلػػػة طػػػريقتيؽ 
 :  كهسالئلخظار 

                                                 
، السررخػة 39 .ر، العػدد، جبحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  13السادة  -(1)

 .2615جؾيمية  19في 
، السررخػة 39 الظفػ ، ج.ر، العػددالستعمػ  بحسايػة  2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  14السادة  -(2)

 .2615جؾيمية  19في 
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 (:  ائ )اإلخظار التلقأوال: إخظار السفؾض الؾطش  
حيػػ  يتػػدخ  تمقائيػػا لسدػػاعدة الظفػػ  ، الػػؾطشيهػػها اإلخظػػار يقػػـؾ بػػه مباشػػرة السفػػؾض 

حالة السداس بالسرػمحة الفزػمى لمظفػ ، كيتػؾف هػها اإلجػراء في  السؾجؾد في حالة خظر أك
عشدما يتمقى السفػؾض االترػاؿ عبػر الخػط األخزػر سػؾاء مػؽ طػرؼ الظفػ  فػي حػد ذاتػه أك 

كيتػؾف ذلػػ تحػت    عبر الخط السجاني عؽ انتهاكات يتعرض لها الظف ،أي شخص آخر بم  
طائمة حساية الستر  كعدـ الكذف عؽ هؾيتػه إال برضػا  كسػا يتعػرض لمعقؾبػات كػ  مػؽ قػاـ 

 .(1)بالكذف عؽ هؾية الستر 
كالسذػػرع الجزائػػري أقػػر حسايػػة كضػػسانة لمسترػػ  بعػػدـ كذػػف هؾيتػػه حفاعػػا عميػػه، كيقػػ  

مػؽ القػانؾف  (134السةادة )مؽ يتذف هؾيته دكف رضا  تحت طائمة العقا  كهها ما تزسشته 
( 6( إلػػػى سػػػتة )1يعاقػػػ  بػػػالحبس مػػػؽ شػػػهر)»بػػػالستعم  بحسايػػػة الظفػػػ  قؾلهػػػا:  12-15رقػػػؼ 

دج أك بإحد  هاتيؽ العقؾبتيؽ فقط، كػ  مػؽ  156.666دج إلى  56.666أشهر كبغرامة مؽ 
مػؽ هػها القػانؾف  22ك 15يتذف عسػدا هؾيػة القػائؼ باإلخظػار السشرػؾص عميػه فػي السػادتيؽ 

(2)«دكف رضا 
 

الستعمػػػ  بحسايػػػػة الظفػػػ  قػػػػد يأخػػػػه  12-15 رقػػػػؼ قػػػانؾف الاإلخظػػػار حدػػػػ  هػػػػها كسػػػا أف 
يستػػؽ أف يتػػؾف غيػػر جزائػػي، فػػإذا كانػػت ذات طػػاب  جزائػػي يػػتؼ تحؾيمهػػا الجزائػػي، كسػػا كصػػف 

كهػها األخيػر يقػـؾ بػدكر  بإخظػار الشائػ  العػاـ السخػتص قرػد ، إلى كزير العدؿ حاف  األختاـ
كسا يتؼ كهلػ تبمي  قاضػي األحػداث الستمػف بذػركف ، شد االقتزاءتحريػ الدعؾ  العسؾمية ع

مسػػا الظفؾلػػة فػػي حالػػة الظفػػ  الػػهي كػػاف ضػػحية كليػػه الذػػرعي أك خظػػر يمحػػ  بػػه مػػؽ كليػػه 
 .(3)األمر إبعاد  عؽ أسرته يدتؾج 

                                                 
، السحػدد لذػركط ككيفيػات تشغػيؼ كسػير 2616ديدػسبر  19، السػررخ فػي 334-16مؽ السرسـؾ التشفيهي رقؼ 19السادة  -(1)

مػػػؽ  12-15مػػػؽ قػػػانؾف  15السػػػادة  -.2616ديدػػػسبر  21، السررخػػػة فػػػي 75الهيئػػػة الؾطشيػػػة لترقيػػػة الظفؾلػػػة، ج.ر، العػػػدد 
 القانؾف الستعم  بحساية الظف .

جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15قانؾف رقؼ ال -(2)
2615. 

 .128آمشة كزاني، السرج  الداب ، ص -(3)
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أمػػػا فػػػي حالػػػة اإلخظػػػارات التػػػي ال تتزػػػسؽ كصػػػف جزائػػػي فيػػػتؼ تحؾيمهػػػا إلػػػى مرػػػالح 
كهػػػها لمتحقيػػػ  كاتخػػػاذ اإلجػػػراءات السشاسػػػبة طبقػػػا لمظػػػرؽ ، إقميسيػػػا الؾسػػػط السفتػػػؾح السخترػػػة
 .(1)السشرؾص عميها قانؾنا

 مؽ طرف أشخاص آخريؽإلخظار ا: اثاني
إضػػػافة إلػػػى اإلخظػػػار التمقػػػائي مػػػؽ طػػػرؼ السفػػػؾض الػػػؾطشي فهشػػػاؾ إخظػػػارات تػػػتؼ مػػػؽ 

كػاآلتي: الظف  الجزائػري الستعم  بحساية قانؾف ( مؽ ال15السادة )حد  أطراؼ أخر  كتكؾف 
السفػػػؾض الػػػؾطشي لحسايػػػة الظفؾلػػة مػػػؽ كػػػ  طفػػػ  أك مسثمػػه الذػػػرعي أك كػػػ  شػػػخص  يخظػػر»

   .(2)«طبيعي أك معشؾي حؾؿ السداس بحقؾؽ الظف 
يتػؾف إمػا مػؽ طػرؼ الظفػ   أف اإلخظػار قػد ؛( الداب  ذكرها15يتزح مؽ نص السادة)

مػؽ ( 12) السةادةألخيػر الػهي كضػحته هػها ا، نفده كسا يستػؽ أف يػأت مػؽ قبػ  كليػه الذػرعي
كالػػػهي يذػػػس  كػػػ  مػػػؽ الػػػؾلي أك الؾصػػػي أك ، الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  12-15: رقػػػؼ القػػػانؾف 

كسػػػا يستػػػؽ أف يتػػػؾف اإلخظػػػار مػػػؽ أي شػػػخص طبيعػػػي أك ، (3)الكافػػػ  أك السقػػػدـ أك الحاضػػػؽ
 معشؾي.

ِف  السذرع الجزائػري عشػدما كسػ  مػؽ دائػرة األشػخاص السعخظػريؽ، ف بهػه  الظريقػة كلقد كع
يستؽ لمسرالح أخه االحتياطات البلزمة كفي الؾقت السشاس  لػدحض أي خظػر يتهػدد الظفػ  

 كسبلمته.
 السحل السظل  الثان : الحساية االجتساةية على السدتؾى 

لقػػػد خرػػػص السذػػػرع الجزائػػػري لحسايػػػة الظفػػػ  عمػػػى السدػػػتؾ  السحمػػػي مرػػػالح الؾسػػػط 
السفتؾح؛ كيقرد بهه  األخيرة السرالح التي لها احتكػاؾ مباشػر باألطفػاؿ فػي حالػة خظػر فػي 

                                                 
: السػػادة انغةر كةذلػ. 127. كانغػر كػهلػ أمشػة كزانػي، السرجػ  الدػاب ، ص 314أمػيؽ سػؾيقات، السرجػ  الدػاب ، ص  -(1)

ديدػػسبر  19، السػػررخ فػػي 334-16مػػؽ السرسػػـؾ التشفيػػهي رقػػؼ 26السػػادة  -الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ . 12-15مػػؽ قػػانؾف  16
ديدػػسبر  21، السررخػػة فػػي 75، السحػػدد لذػػركط ككيفيػػات تشغػػيؼ كسػػير الهيئػػة الؾطشيػػة لترقيػػة الظفؾلػػة، ج.ر، العػػدد2616
2616. 

، السررخػة 39ج.ر، العػدد ، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  15السادة  -(2)
 .2615جؾيمية  19في 

 .127، 126كزاني، السرج  الداب ، ص ة: آمشانغرلمتفري  أكثر حؾؿ السفاليؼ السختمفة لمسث  الذرعي  -(3)
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السجتسػػػ  كتعتبػػػر أحػػػد السراكػػػز الستخررػػػة فػػػي شػػػركف الظفؾلػػػة تحػػػت رعايػػػة ككصػػػاية كزارة 
مح السرالح بدؿ السراكػز لخرؾصػية مهامهػا كطابعهػا التزامؽ الؾطشي، كأطم  عميها مرظ

 .(1)اإلصبلحي
الستعمػ   12-15رقػؼ:  قػانؾف الكتعتبر مرالح الؾسط السفتؾح مؽ السرالح التي حددها 

، فكي  نذأت هػه  السرػالح كمػا الػدكر السشػؾط بهػا ه( مش116)السادة الظف  بسؾج   بحساية
 لحساية الظف  الزحية؟

ما سيتؼ تشاكله في هها السظم  مؽ خبلؿ فرعيؽ: نتشاكؿ نذأة هػه  السرػالح بػالفرع  هها
 األكؿ، في حيؽ نخرص الفرع الثاني لمدكر الهي تقـؾ به هه  السرالح لحساية الظفؾلة.

 يكلتهاالفرع األول: نذأة مرالح الؾسط السفتؾح وم
ت ذات كثافػػة سػػتانية كبيػػرة كبالشدػػبة لمؾاليػػا، فػػي كػػ  كاليػػةالؾسػػط السفتػػؾح مرػػالح  تشذػػأ

يستػػػػػؽ إنذػػػػػاء أكثػػػػػر مػػػػػؽ مرػػػػػمحة كاحػػػػػدة، كتتذػػػػػت  مرػػػػػالح الؾسػػػػػط السفتػػػػػؾح مػػػػػؽ مػػػػػؾعفيؽ 
متخررػػيؽ؛ السػػيسا فػػي مجػػاؿ السدػػاعديؽ الشفدػػانييؽ كاالجتسػػاعييؽ كالقػػانؾنييؽ، كسػػا لهػػا أف 

كحتى األشخاص الستمفؾف كالسهتسؾف بذػركف ، تقـؾ بالتشدي  م  مختمف السرسدات كالهيئات
إدمػػػاجهؼ مػػػؽ ك  ، كالهػػػدؼ الرئيدػػػي لهػػػه  السرػػػالح هػػػؾ إعػػػادة تربيػػػة هػػػرالء األطفػػػاؿ(2)الظفؾلػػػة

، كاتخػػػاذ كػػػ  اإلجػػػراءات الؾقائيػػػة لحفػػػ  الظفػػػ  مػػػؽ األخظػػػار التػػػي قػػػد (3)جديػػػد فػػػي السجتسػػػ 
تترصػػد حياتػػه كليدػػت هيئػػة السػػتيعا  الظفػػ ، كسػػا أف هػػه  الهيئػػة ذات صػػبغة إداريػػة كلػػيس 

 .(4)اجتساعية
 قداـ مرالح الؾسط السفتؾح كاختراصاتها تتجمى فيسا يأتي: أما أ

                                                 
 .116رشيد أكشاعؾ، السرج  الداب ، ص  -(1)
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  21السادة  -(2)

 .2615جؾيمية  19في 
(3)

- Bettahar Touati, Organisation et systèmes pénitentiaires en droit algérien, office national des 

travaux éducatifs, 2004, P 216. 
 117، السرج  الداب ، صرشيد أكشاعؾ -(4)
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 لسفتؾحأقدام مرالح الؾسط اأوال: 
 تشقدؼ مرالح الؾسط السفتؾح إلى قدسيؽ هسا: 

  االستقبال والفرز قدؼ-1
سػػسي بهػػها االسػػؼ ألنػػه يقػػـؾ بفػػرز األطفػػاؿ فػػي السرػػمحة كتػػؾجيههؼ إلػػى األقدػػاـ التػػي 

إلعظائهؼ التعميؼ كالتكؾيؽ الستشاس  مػ  مدػتؾاهؼ ، ككضعيتهؼتتكف  بهؼ حد  حالتهؼ كسشهؼ 
، إضػػافة (2)مػػؽ قػػانؾف تشغػػيؼ الدػػجؾف  116، كهػػها مػػا أكدتػػه كػػهلػ السػػادة (1)الثقػػافي كالتعميسػػي

السػػادة الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  كذلػػػ بػػشص  12-15رقػػؼ: قػػانؾف اللسػػا نػػص عميػػه السذػػرع فػػي 
 .(3)مشه 126

   السرا بة والتؾجيه قدؼ-2
هػػػػها القدػػػػؼ يعسػػػػ  عمػػػػى مراقبػػػػة سػػػػمؾؾ الظفػػػػ  كتؾجيهػػػػه كهػػػػها إلصػػػػبلحه كإدماجػػػػه فػػػػي 
السجتسػػ  مػػرة أخػػر ، تعسػػ  هػػه  السرػػمحة تحػػت إشػػراؼ قاضػػي األحػػداث، هػػها األخيػػر الػػهي 
يدهر عمى متابعة الحدث عبر التقارير الدكرية التػي ترػ  إليػه، كاألكامػر التػي يرػدرها لهػه  

(4)بلحالسرمحة بذأف مدار عسمية اإلص
. 

 سفتؾح اختراص مرالح الؾسط الثانيا: 
غيػػر أف ذلػػػ ال يسشػػ  ، بػػاإلقميؼ الستؾاجػػدة فيػهاخترػػاص مرػػالح الؾسػط السفتػػؾح  يتحػدد

كال يستشهػػا البتػػة أف تػػرفض التكفػػ  بظفػػ  يكػػيؼ خػػارج ، مػػؽ امتػػداد االخترػػاص خػػارج اإلقمػػيؼ

                                                 
(1)

- Bettahar touati, Op Cit, P 216. 
، الستزػػػػسؽ قػػػانؾف تشغػػػػيؼ الدػػػػجؾف كإعػػػػادة اإلدمػػػػاج االجتسػػػػاعي 2665فيفػػػػري  66السػػػػررخ فػػػػي  64-65القػػػانؾف رقػػػػؼ  -(2)

جػػػانفي  36، السررخػػػة فػػػي 65، ج.ر، العػػػدد 2618جػػػانفي  36السػػػررخ فػػػي  61-18لمسحبؾسػػػيؽ، السعػػػدؿ كالسػػػتسؼ بالقػػػانؾف 
2618. 

الستعمػ  بحسايػة الظفػ  عمػى مايمي"يجػ  أف يتمقػى الظفػ  السؾضػؾع داخػ   12-15مؽ القػانؾف رقػؼ  126تشص السادة  -(3)
مركػػز متخرػػص فػػي حسايػػة الظفؾلػػة بػػرام  التكػػؾيؽ كالتربيػػة كاألنذػػظة الرياضػػية كالترفيهيػػة التػػي تتشاسػػ  مػػ  سػػشه كجشدػػه 

 ة كالشفدية السدتسرة".كشخريته كأف يدتفيد مؽ الرعاية الرحي
، يػـؾ دراسػي دور مرا ز رعاية األحداث فة  الجزائةر بةيؽ الشرةؾص القانؾنيةة والتظ يةق العسلة جساؿ الفؾرار العيدي،  -(4)

فػػػي ضػػػؾء االتفاقيػػػات الدكليػػػة كلتذػػػريعات السقارنػػػة، جامعػػػة أدمحم بػػػؾقرة،  12-15حػػػؾؿ التعميػػػ  عمػػػى قػػػانؾف حسايػػػة الظفػػػ  
 .66، ص2616ديدسبر  67الحقؾؽ، يـؾبؾمرداس، كمية 
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تظمػػ  السدػػاعدة كػػهلػ مػػؽ طػػرؼ كبإمتانهػػا فػػي السقابػػ  السظالبػػة بتحؾيمػػه إليهػػا كأف ، إقميسهػػا
 .(1)السرمحة التابعة لستاف إقامة أك ستؽ الظف 

طػػػػرؽ  لهػػػػامهيئػػػػة الؾطشيػػػػة لترقيػػػػة الظفؾلػػػػة فػػػػإف مرػػػػالح الؾسػػػػط السفتػػػػؾح بالشدػػػػبة لأمػػػػا 
 مؽ األطراؼ التالية:  12-15مؽ قانؾف  (22)السادة إلخظارها كتتؼ حد  ما جاء في 

 الظف  أك مسثمه الذرعي.  -
الذػػػػرطة القزػػػػائية بجسيػػػػ  كحػػػػداتها عمػػػػى مدػػػػتؾ  الؾاليػػػػات، كتذػػػػرؼ عمػػػػى مسارسػػػػة  -

الزبظية كالفرؽ الستشقمة لمذرطة القزائية إضافة إلى متات  الذرطة القزػائية عمػى مدػتؾ  
 . (2)األمؽ الحزري 

 رئيس السجمس الذعبي البمدي. -
 الؾالي. -
 - حسايػػػػػة الظفػػػػػ .هيئػػػػػة عسؾميػػػػػة أك خاصػػػػػة تشذػػػػػط فػػػػػي مجػػػػػاؿ  أك كػػػػػ  جسييػػػػػة أك -

السدػػػػػاعدكف االجتسػػػػػاعيؾف أك السػػػػػربيؽ أك السعمسػػػػػيؽ أك األطبػػػػػاء أك كػػػػػ  شػػػػػخص طبيعػػػػػي أك 
معشؾي آخر، بت  ما مؽ شأنه أف يذت  خظرا عمى الظف  أك عمى صحته أك سػبلمته البدنيػة 

 أك السعشؾية.
 .(3)كسا يستؽ لسرالح الؾسط السفتؾح أف تتدخ  تمقائيا -

 :  ط السفتؾح تجد هه  األخيرة نفدها أما خياريؽ كهساكبعد إخظار مرالح الؾس
الظف  في حالة خظر أك أف الحالػة التػي عميهػا الظفػ  ال  لؼ يتؽ ذاإالخيار األول:  -1

الستعلةةق  12-15: رقػػؼ قػػانؾف المػػؽ ( 12)السةةادة تػػدخ  ضػػسؽ حػػاالت الخظػػر التػػي حػػددتها 
 فسا هؾ التررؼ الهي تقـؾ به هه  السرالح؟بحساية الظفل 

                                                 
ج.ر، ، بحسايػػة الظفػػ الستعمػػ   2615جؾيميػػة  15السػػررخ فػػي الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ،  12-15مػػؽ قػػانؾف  22السػػادة  -(1)

 .2615جؾيمية  19، السررخة في 39 العدد
 .129آمشة كزاني، السرج  الداب ، ص -(2)
، ممتقػى كطشػي حػؾؿ جشػؾح األحػداث قػراءات ة والسجتسة  لحسايةة الظفةلالدور السشؾط باألسةر عبد الرحساف بؽ نري ،  -(3)

 5، 4فػػي كاقػػ  كآفػػاؽ الغػػاهرة كعبلجهػػا، جامعػػة الحػػاج لخزػػر باتشػػة، كميػػة الحقػػؾؽ كالعمػػـؾ الدياسػػية، قدػػؼ الحقػػؾؽ، يػػؾمي 
 .4، ص 2616ماي 
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ا اتزح مؽ األبحاث التي قامت بها مرالح الؾسط السفتػؾح أف الظفػ  لػيس فػي حالػة إذ
ساية الظفػ  بح الستعم  12-15مؽ القانؾف رقؼ  (12)لسادة خظر حد  ما تؼ تؾضيحه في ا

 .(1)ففي هه  الحالة تقـؾ بتبمي  الظف  ككليه الذرعي بهلػ
خػه تف السرػالح تإلمجريسػة فػكضحية  إذا كاف الظف  في حالة خظرالخيار الثان :  -2

مػػ  إمتانيػػة إشػػراؾ الظفػػ  فػػي ، البلزمػػة لتحديػػد التػػدبير السػػتبلئؼ مػػ  حالػػة الظفػػ  اإلجػػراءات
 .(2)سشة 13لكؽ شريظة أف يتؾف الظف  يبم  مؽ العسر ، التدبير الهي يرخه في حقه

كذلػػ بسؾجػ   ؼكاشترط السذرع الجزائري تػدكيؽ االتفػاؽ فػي محزػر يؾقعػه كػ  األطػرا
ى كسػا عمػ، (3)الستعمػ  بحسايػة الظفػ  12-15( في فقرتها األخير مؽ القانؾف رقػؼ 24السادة )

 .(4)بأنه له الح  في رفض االتفاؽ ككليه الذرعيالظف   مرالح الؾسط السفتؾح إعبلـ
 ضػػحيةالػػهي كػػاف مرػػالح الؾسػػط السفتػػؾح فػػي حالػػة الظفػػ  ألػػـز السذػػرع الجزائػػري كسػػا 

كهػها مػا تبػيؽ  عمػى قاضػي األحػداث مباشػرة اإلحالػةبمسثمػه الذػرعي مػؽ ارتكبت بحقػه  جريسة
يجػػػ  أف ترفػػػ  مرػػػالح »( مػػػؽ القػػػانؾف الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  28السةةةادة )مػػػؽ خػػػبلؿ نػػػص 

الؾسػػط السفتػػؾح األمػػر فػػؾرا إلػػى قاضػػي األحػػداث السخػػتص، فػػي حػػاالت الخظػػر الحػػاؿ أك فػػي 

                                                 
(1)

- Ounissa DAOUDI, Lecture de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant- 

entre évolution et insuffisances, Revue des sciences sociales, N° 24 Juin , Vol 14, 2017, P16. 
 .4عبد الرحساف بؽ نري ، السرج  الداب ، ص -(2)
إذا تأكدت مرالح الؾسط السفتؾح مؽ عدـ كجؾد حالػة الخظػر، تعمػؼ »تشص عمى مايمي  12-15مؽ قانؾف  24السادة  -(3)

 الظف  كمسثمه الذرعي بهلػ.
كإذا تأكدت مؽ كجؾد حالػة الخظػر، تترػ  بالسسثػ  الذػرعي لمظفػ  مػؽ أجػ  الؾصػؾؿ إلػى اتفػاؽ بخرػؾص التػدبير األكثػر 

 ه الهي مؽ شأنه إبعاد الخظر عشه.مبلءمة الحتياجات الظف  ككضعيت
عمػػى   ( سػػشة عمػػى األقػػ  فػػي التػػدبير الػػهي سػػيتخه بذػػأنه. يجػػ13يجػػ  إشػػراؾ الظفػػ  الػػهي يبمػػ  مػػؽ العسػػر ثػػبلث عذػػرة)

( سشة عمى األق  كمسثمه الذرعي بحقهسا في رفض 13مرالح الؾسط السفتؾح إعبلـ الظف  الهي يبم  مؽ السر ثبلث عذرة)
 «بعد تبلكته عميهؼ ؼفاؽ في محزر، كيؾق  عميه جسي  األطرااالتفاؽ. يدكف االت

، 39 ج.ر، العػػػدد، بحسايػػػة الظفػػػ الستعمػػػ   2615جؾيميػػػة  15السػػػررخ فػػػي  12-15القػػػانؾف رقػػػؼ مػػػؽ  3/ 24السػػػادة  -(4)
 .2615جؾيمية  19السررخة في 
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السػػيسا إذا كػػاف ضػػحي ة جريسػػة ارتكبهػػا  الحػػاالت التػػي يدػػتحي  معهػػا إبقػػاء الظفػػ  فػػي أسػػرته،
 .(1)«مسثمه الذرعي

كيرجػػػػ  سػػػػب  إلػػػػزاـ السذػػػػرع الجزائػػػػري مرػػػػالح الؾسػػػػط السفتػػػػؾح اإلحالػػػػة عمػػػػى قاضػػػػي 
باعتبػػػػار هػػػها األخيػػػػر السراقػػػ  كالسذػػػػرؼ عمػػػى الحسايػػػػة االجتساعيػػػة لمظفػػػػ  عمػػػػى األحػػػداث، 

خػػػػهة لحسايػػػػة الظفػػػػ  ككػػػػها عمػػػػى درايػػػػة بالتػػػػدابير الست يجػػػػ  أف يتػػػػؾف ، كسػػػػا السدػػػػتؾ  السحمػػػػي
 .(2)كذلػ برفة دكرية ؼاألطفاؿ الستكف  به

أف مرالح الؾسط السفتػؾح عشػد اطبلعهػا عمػى حالػة الخظػر التػي  ؛يتزح مسا تؼ طرحه
تهػػدد مرػػمحة الظفػػ ، تقػػـؾ بدراسػػة الحالػػة بدقػػة كتحديػػد اإلجػػراء الػػبلـز لسجابهػػة هػػها الخظػػر، 

هة حيالػػػه، كلقػػػد كفػػػ  السذػػػرع الجزائػػػري بإشػػػراؾ كسػػػا أنهػػػا تذػػػرؾ الظفػػػ  فػػػي اإلجػػػراءات الستخػػػ
الظفػػ  فػػي اتخػػاذ اإلجػػراء السبلئػػؼ فهػػها يدػػهؼ فػػي فعاليػػة التػػدابير كسػػرعة دحػػض الخظػػر الػػهي 

 يتهدد .
كالؾاقػػػ  عميػػػه مػػػؽ عائمتػػػه فيجػػػ  فػػػؾرا اتخػػػاذ التػػػدبير الػػػهي  أمػػػا فػػػي حالػػػة الخظػػػر الحػػػاؿ  

يتشاس  م  حالته مػؽ طػرؼ مرػالح الؾسػط السفتػؾح، كيجػ  التػدخ  سػريعا كيػتؼ مباشػرة رفػ  
 األمر لقاضي األحداث السختص إقميسيا لرف  هها الخظر عمى الظف . 
 ةلزحيّ الفرع الثان : دور مرالح الؾسط السفتؾح ف  حساية الظفل ا

كمػػؽ صػػحة  حالػػة تأكػػد مرػػالح الؾسػػط السفتػػؾح مػػؽ حالػػة خظػػر التػػي تتهػػدد الظفػػ  فػػي
بأبحاثهػػػػػا  هػػػػػه  السرػػػػػالح تقػػػػػـؾاإلخظػػػػػارات التػػػػػي ترػػػػػ  إليهػػػػػا، كفػػػػػي إطػػػػػار عسمهػػػػػا الؾقػػػػػائي 

، كعمػػػى السرسدػػػات العسؾميػػػة أك األشػػػخاص الستمفػػػيؽ بذػػػركف االجتساعيػػػة حػػػؾؿ حالػػػة الظفػػػ 
سػػط السفتػػؾح حتػػى تػػتستؽ مػػؽ الكيػػاـ بأبحاثهػػا عمػػى الظفؾلػػة تقػػديؼ كػػ  التدػػهيبلت لسرػػالح الؾ 

 (31الستعمػ  بحسايػة الظفػ  فػي السػادة ) 12-15أكس  كجه، كهها ما نص عميه القانؾف رقؼ: 
يجػػ  عمػػى اإلدارات كالسرسدػػات العسؾميػػة كاألشػػخاص الستمفػػيؽ برعايػػة الظفؾلػػة تقػػديؼ  »مشػػه 

                                                 
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  28السادة  -(1)

 .2615جؾيمية  19في 
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  29السادة  -(2)

 .2615جؾيمية  19في 
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ك  السعمؾمات التي تظمبهػا مػ   ك  التدهيبلت لسرالح الؾسط السفتؾح، كتز  تحت تررفها
 كجؾ  تقيدها بعدـ إفذائها لمغير.

ال يظبػػػػ  السشػػػػ  السشرػػػػؾص عميػػػػه فػػػػي الفقػػػػرة األكلػػػػى مػػػػؽ هػػػػه  السػػػػادة عمػػػػى الدػػػػمظة 
 القزائية.

يعفػػػى األشػػػخاص الظبيعيػػػؾف كالسعشؾيػػػؾف الػػػهيؽ قػػػامؾا إخظػػػارات حػػػؾؿ السدػػػاس بحقػػػؾؽ 
حدؽ نية مؽ أي مدركلية إداريػة أك مدنيػة الظف  إلى مرالح الؾسط السفتؾح كالهيؽ تررفؾا ب

 .(1) «نتيجةأك جزائية، حتى لؾ لؼ ترد التحكيقات إلى أي 
أك سػػػساع مسثمػػػه الذػػػرعي  الظفػػػ  باالنتقػػػاؿ لدػػػساعيستػػػؽ لسرػػػالح الؾسػػػط السفتػػػؾح كسػػػا 

كهػػها مػػؽ أجػػ  إيجػػاد التػػدبير السػػؾائؼ لحالػػة الخظػػر التػػي يعػػاني ، حػػؾؿ األخظػػار التػػي تتهػػدد 
 حػداثاأل العامػة كقاضػي الؾسط السفتؾح أف تظمػ  تػدخ  الشيابػة كيستؽ لسرالحمشها الظف ، 

 .(2) جزائيةخاصة إذا ما كاف الخظر الهي لح  بالظف  ذك طبيعة 
التشدػػي  مػػ  الهيئػػات كسػػا تقػػدـ أيزػػا هػػه  السرػػالح السدػػاعدة ألسػػرة الظفػػ  مػػؽ خػػبلؿ 

مرافقة األطفاؿ في حالة خظر كتدهر عمػى حسايػة  عمى كتدهر، الستمفة بالحساية االجتساعية
 .(3)كتكؾيشهؼ كتربيتهؼ كالعس  عمى إبعاد الظف  عؽ الخظر السحدؽ به، صحتهؼ

إضػػافة لػػهلػ تعسػػ  مرػػالح الؾسػػط السفتػػؾح عمػػى إبقػػاء الظفػػ  ضػػسؽ عائمتػػه مػػ  اقتػػراح 
كإبعاد الظف  عؽ مردر الخظر، كتقديؼ اإلعانة لؤلسػرة ، ر السرافقة لهها اإلجراءبعض التدابي

كذلػ بالتشدي  م  الهيئات الستمفة بالحسايػة االجتساعيػة، كسػا تتخػه بالسقابػ  احتياطاتهػا حتػى 
 .(4)كسبلمته بدنيا كاف أك معشؾيا، تسش  اتراؿ الظف  بأي شخص قد يهدد أمشه

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 العػددج.ر، ، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
 .118، 117رشيد أكشاعؾ، السرج  الداب ، ص -(2)
 .66جساؿ فؾرار العيدي، السرج  الداب ، ص -(3)
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  25السادة  -(4)

 .2615جؾيمية  19في 
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 .(1)كياـ بهه  اإلجراءات أف تقـؾ بسراجعة هه  التدابيركعمى هه  السرالح عشد ال
 يتزػػح مسػػػا سػػب ؛ أف السذػػػرع الجزائػػػري سػػعى لسؾاكبػػػة االتفاقيػػػة الدكليػػة لحسايػػػة الظفػػػ 

مػػػؽ جهػػػة كحػػػدد إجػػػراءات لحسايػػػة الظفػػػ  مػػػؽ خػػػبلؿ هػػػه  السرػػػالح ، مػػػؽ جهػػػة 1989لدػػػشة 
البتػػة مػػ  حالػػة  يػػتبلءـبػػر ال غيػػر أنػػه لػػؼ يشتبػػه إلػػى أف هػػه  اإلجػػراءات تأخػػه كقػػت معتأخػػر ، 

سػػػؾاء كػػػاف التبميػػػ  مػػػؽ الظفػػػ  ذاتػػػه أك مػػػؽ قبػػػ  أشػػػخاص ، الخظػػػر التػػػي يتعػػػرض لهػػػا الظفػػػ 
كهيئػػات أخػػر ، فسػػثبل الظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ إف أتيحػػت لػػه الفرصػػة االترػػاؿ كالتبميػػ  عػػؽ 

همػػه، معافػػا ألإعادتػػه سػػالسا ضػػساف ك ، يجػػاد إلمتػػاف تؾاجػػد  يتظمػػ  األمػػر التػػدخ  الدػػري  فػػي 
كهػػه  السرػػالح مػػ  اإلجػػراءات الؾاجػػ  إتباعهػػا قػػد تتخػػه كقتػػا أكبػػر لمؾصػػؾؿ لمظفػػ  كتخميرػػه 

أك ، أك يقػػـؾ بترػػفيته، قػػد يغيػػر متػػاف تؾاجػػد  الخػػاطفكإال فػػإف ، مػػؽ الخظػػر الػػهي يترصػػد 
خاصػػة مػػ  شػػبتات التػػي تهػػدؼ مػػؽ كراء االختظػػاؼ إمػػا التجػػارة ، تهجيػػر  إلػػى أمػػاكؽ أخػػر  
 .كبأعزائه به الجشدية بالظف  أك االتجار

حتػى تحقػ   اإلجػراءاتكسػرعة مػؽ هػه  ، لهلػ عمى السذرع اتخاذ إجراءات أكثػر فعاليػة
، فحبػها الظف  كحسايتػه إنقاذ فرصةمؽ شأنه تزيي   اإلجراءاتالحساية الكافية لمظف ، فظؾؿ 

سذػرع الجزائػري اقتػد  السذػرع التؾندػي الػهي أقػر لسشػدك  حسايػة الظفؾلػة اتخػاذ اإلجػراء لؾ ال
العاجػػ  ذك الظػػاب  السرقػػت كالستعمقػػة بحػػاالت شػػديدة الخظػػؾرة أك التػػدخ  العاجػػ  كتتسثػػ  فػػي 

 تدبيريؽ: 
األكؿ: يتسثػػػػ  فػػػػي الحرػػػػؾؿ عمػػػػى إذف مدػػػػب  مػػػػؽ قاضػػػػي األسػػػػرة لؾضػػػػ  الظفػػػػ  فػػػػي 

 ة برفة مرقتة.مرسدة اجتساعية مبلئس
الثػػػػػاني: يتسثػػػػػ  فػػػػػي إخػػػػػراج الظفػػػػػ  مػػػػػؽ الستػػػػػاف السؾجػػػػػؾد فيػػػػػه كلػػػػػؾ االسػػػػػتعانة بػػػػػالقؾة 

 .  (2)العسؾمية

                                                 
مرػػالح الؾسػػط السفتػػؾح تمقائيػػا أك بشػػاء عمػػى طمػػ   ؽالستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  تػػشص "يستػػ 12-15مػػؽ قػػانؾف  26السػػادة  -(1)

 مؽ الظف  أك مسثمه الذرعي، مراجعة التدبير الستف  عميه جزئيا أك كميا".
حػػة دكتػػؾرا  عمػػـؾ فػػي ، أطرك الحسايةةة القانؾنيةةة للظفةةل ضةةحية إهسةةال األسةةرة فةة  التذةةري  الجزائةةر  مباركػػة عسػػامرة،  -(2)

، كميػة الحقػػؾؽ كالعمػـؾ الدياسػػية، قدػؼ الحقػػؾؽ، 1الحقػؾؽ، تخرػػص عمػؼ اإلجػػراـ كعمػؼ العقػػا ، جامعػة الحػػاج لخزػر باتشػػة
 .284، ص2618، 2617
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 ختظافاالجريسة ة ضحيّ  للظفلاألجهزة الذبه القزائية حساية السبحث الثان : 
إف جهاز الذرطة القزائية مؾكػ  لػه مهسػة البحػ  كالتحػري عػؽ الجػرائؼ كمرتكبيهػا كهػؼ 

لحيمؾلػة دكف ارتكابهػا اإال أف مهامهؼ تتشؾع بيؽ مش  كقؾع الجريسػة ك ، الشيابة العامة تحت رقابة
كلهػػؼ دكر كبيػػر خػػبلؿ هػػه  السرحمػػة مػػؽ خػػبلؿ التؾاجػػد فػػي ، كهػػؾ عسػػ  كقػػائي لجهػػاز الذػػرطة

كمػػؽ تدػػؾؿ لػػه ارتكػػا  الجػػرائؼ سػػؾاء ، أمػػاكؽ عديػػدة كذلػػػ لبعػػ  الرعػػ  فػػي قمػػؾ  السجػػرميؽ
مؾاطشيهػػا، كمػػؽ األعسػػاؿ التػػي تقػػـؾ بهػػا أجهػػزة الذػػرطة فيسػػا يخػػص  ضػػد أمػػؽ الدكلػػة أك ضػػد

 .هي أعساؿ عديدةك حساية األطفاؿ مؽ االنحراؼ أك كقؾعها ضحايا لمجريسة 
جهػاز الذػرطة بهػا التي يقـؾ كالعبلجية األعساؿ الؾقائية  إلىفي هها السبح   تظرؽ كسش

الجزائػػػػري مػػػػؽ  السذػػػػرعدثه ، كتبيػػػػاف مػػػػا اسػػػػتحلسشػػػػ  كقػػػػؾع الظفػػػػ  ضػػػػحية جريسػػػػة االختظػػػػاؼ
 إجراءات لستافحة هه  الجريسة التي استفح  انتذارها في السجتس  الجزائري.

 كلسعالجة هه  الشقاط سيتؼ تقديؼ هه  السبح  إلى ثبلث مظال : 
 السظم  األكؿ: مالية األجهزة الذبه قزائية لحساية الظف  ضحية جريسة االختظاؼ

ة لؤلجهػػزة الذػػبه قزػػائية لحسايػػة الظفػػ  ضػػحية جريسػػة السظمػػ  الثػػاني: اآلليػػات الؾقائيػػ
 االختظاؼ

السظم  الثالػ : اآلليػات العبلجيػة لؤلجهػزة الذػبه قزػائية لحسايػة الظفػ  ضػحية جريسػة 
 االختظاؼ

جريسةةةةة لحسايةةةةة الظفةةةةل ضةةةةحية  الذةةةةبه القزةةةةائيةاألجهةةةةزة  ةاألول: ماميةةةةالسظلةةةة  
 ختظافاال

الذرطة مؽ أهؼ السرسدات كاألقر  لؤلفراد، كتتب  فػي عسمهػا آليػات عديػدة جهاز  عتبري
يقرػػد بآليػػات السؾاجهػػة التػػي تتبعهػػا الذػػرطة لستافحػػة الجريسػػة ولسؾاجهػػة كمتافحػػة الجريسػػة، 

 كالػػهي، مهػػدؼ السشػػؾط بهػػالهػػي كافػػة الؾسػػائ  كاألسػػالي  كاإلجػػراءات التػػي تعتسػػدها لمؾصػػؾؿ 
السؾاجهػة الذػرطية؛ فػي كافػة األعسػاؿ كالسهػاـ التػي يزػظم  كتتسثػ   كضعت مؽ أج  تحكيقه
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يتعمػػ  األكؿ بالؾقايػػة مػػؽ : بهػػا جهػػاز الذػػرطة حيػػ  تذػػس  السؾاجهػػة الذػػرطية أمػػريؽ أساسػػيؽ
 .(1)الجريسة أما اآلخر فيتعم  بزبط ما يق  مؽ جرائؼ

سػؾاء  لذرطة دكر مهؼ في الؾقاية مؽ الجرائؼ كخاصػة جػرائؼ الستعمقػة باألطفػاؿجهاز افم
تدرأ عشهؼ الفدػاد كهػها بتؾاجػدها فػي  ، أك أنهاحسايتهؼ مؽ الؾقؾع كاالنزالؽ في مهاكي الجريسة

العديػػد مػػؽ األمتشػػة، كسػػا يتجمػػى دكرهػػا كػػهلػ فػػي مشػػ  األطفػػاؿ مػػؽ الؾقػػؾع ضػػحايا العديػػد مػػؽ 
 .(2)الجرائؼ

 ؛ فػػػػي الحيمؾلػػػػة دكف كقػػػػؾع الجريسػػػػة أك ضػػػػبظها بعػػػػديتسثػػػػ فعسػػػػ  جهػػػػاز الذػػػػرطة إذف 
كالؾسػػػائ  كالشذػػػاطات السيدانيػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ الكيػػػاـ بػػػؾعيفتي ، كقؾعهػػػا باسػػػتخداـ كػػػ  األسػػػالي 

الزبط اإلداري كالقزائي، حي  تقـؾ فكرة الزبط اإلداري عمى الجهػؾد التػي ترمػي إلػى مشػ  
كبالحفػػا  عمػػى األمػػؽ كضػػساف الظسأنيشػػة لمسػػؾاطشيؽ ، كقػػؾع الجريسػػة كتفػػادي مخالفػػة القػػؾانيؽ

، فػػي حػيؽ الزػػبط القزػػائي يشحرػر فػػي البحػػ  كالتحػري عػػؽ الجػػرائؼ السرتكبػػة بتػ  شػػرائحهؼ
 .(3)كعؽ مرتكبي هه  الجرائؼ كتعق  آثارهؼ

فالزبط القزائي لمذرطة يتؾف بعد كقؾع الجريسة كهي كػ  أعسػاؿ التحػري عػؽ الجػرائؼ 
 .(4)سؾاء التي كقعت فعبل أك عمى كشػ الؾقؾع كهها لمكذف عشها كضبط مرتكبيها

أنػػػه تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أنػػػه لػػػيس هشػػػاؾ مييػػػار محػػػدد لمتفرقػػػة بػػػيؽ عسػػػ  الزػػػبط  غيػػػر
القزػػائي كالزػػبط اإلداري كإنسػػا هػػؾ مييػػار الغائيػػة فقػػط، بسعشػػى يعتسػػد عمػػى الغايػػة التػػي قػػاـ 

فػػإذا كػػاف العسػػ  يػػتؼ قبػػ  كقػػؾع الجريسػػة كالحيمؾلػػة ، بهػػا السؾعػػف كالػػزمؽ الػػهي يػػتؼ فيػػه العسػػ 
كقػػػؾع  دمػػػؽ قبيػػػ  أعسػػػاؿ الزػػػبط اإلداري، أمػػػا إذا انرػػػ  عسمػػػه بعػػػدكف كقؾعهػػػا فهػػػؾ يعتبػػػر 

                                                 
، جامعػة نػاي  العربيػة لمعمػـؾ األمشيػة، الريػاض، آليات السؾاجهة الذرطية لجرائؼ العش  األسر  حداف محسؾد عبيػدك،  -(1)
 26، ص2612 ،61ط
، 1، دار الفجػر لمشذػر كالتؾزيػ ، القػاهرة، طأجهزة العدالةة الجشائيةة وحقةؾق ضةحايا الجريسةةأحسد عبد المظي  الفقي،  -(2)

 .12، ص 2663
، أطركحػػة دكتػػؾرا  فػػي عمػػـؾ الذػػرطة، الحسايةةة األمشيةةة والجشائيةةة لزةةحايا الجريسةةةطػػارؽ دمحم عبػػد الػػرحسؽ بحيػػري،  -(3)

 .378، ص2614الذرطة، كمية الدراسات العميا، القاهرة،  أكادمية
 .92حداف محسؾد عبيدك، السرج  الداب ، ص  -(4)
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الجريسة كالهدؼ هؾ البح  كالتحري عؽ الجريسة كالكبض عمى مرتكبيها فالغاية هشا قزػائية، 
 .(1)ف كاف يبدك أف التسيز سهبل مؽ الشاحية الشغرية فاألمر ليس كهلػ مؽ الشاحية العسميةإك 

جهػػاز العدالػػة التػػي يقابمهػػا الزػػحايا كيترػػ  بهػػا لػػهلػ يعتبػػر  تعتبػػر الذػػرطة أكؿ مسثمػػى
دكرها مهسا في هه  السرحمة السبترة مؽ السعاممة الجشائية، كيتزسؽ إعػبلف السبػادئ األساسػية 

ف الزػحايا يشتغػركف مػػؽ ، أل(2)عمػى معاممػة الزػحايا بذػػت  يزػسؽ كػرامتهؼ كيتفػ  احتػػرامهؼ
أنهػػػػا باعتبػػػػار  السػػػػتغاثة بدػػػػرعة كاإلسػػػػعافات األكليػػػػةالذػػػػرطة الكثيػػػػر كاالسػػػػتجابة لستالسػػػػات ا

، إال أف الذػػرطة ال يستشهػػا الكيػػاـ (3)الدعامػػة األساسػػية لزػػساف أمػػشهؼ كاسػػتقرارهؼ فػػي السجتسػػ 
بهػػها العسػػ  لؾحػػدها كإنسػػا بسدػػاعدة الزػػحية الػػهي يمعػػ  دكرا أساسػػيا كمهسػػا فػػي نجػػاح أجهػػزة 

يده  عسمها فيعتبر الزػحية السرجػ  الرئيدػي فالزحية هؾ مؽ  (4)الذرطة في أدائها لسهامها
لمذرطة في إثبػات أك نفػي اإلفػادات كسػا يسشػ  كقػؾع ضػرر أكبػر أك كقؾعػه مػرة أخػر  كسػا أف 

 .(5)تدخ  الذرطة مؽ شأنه أف يظف  رغبة االنتقاـ لد  الزحية
كباعتبار أف الذرطة تدهؼ بذت  كبير في مش  كقؾع الجريسة كحسايػة األفػراد مػؽ الؾقػؾع 
ضػػحايا لمجػػرائؼ نجػػد أف التذػػريعات مشحػػت العديػػد مػػؽ الحقػػؾؽ لمزػػحايا أمػػاـ جهػػاز الذػػرطة 

األخيػر الػػهي  التبميػ  هػػهاكالستسثػ  فػي حػػ  الذػرطة فػػي حسايػة الزػػحايا كرعايػة الذػهؾد ككػػها 
غػرض تستػيؽ الذػرطة مػؽ الكيػاـ بعسمهػا عمػى أحدػؽ كجػه بالستاحػة لؤلفػراد يعتبر هؼ الؾسػائ  

 .كتحقي  نتائ  جيدة كتخميص الزحية مؽ أيدي السجرميؽ
كلسعرفػػة دكر الذػػرطة كعسمهػػا نتظػػرؽ لشذػػأتها فػػي الفػػرع األكؿ ثػػؼ إلػػى دكرهػػا فػػي الفػػرع 

 الثاني.
                                                 

، دار هؾمة لمشذػر كالتؾزيػ ، 1، االستدالؿ كاالتهاـ، جالسدتحدث ف  قانؾن اإلجرااات الجزائية الجزائر  عمي شسبلؿ،  -(1)
 .15، ص2616الجزائر، 

، بحػ  مقػدـ لشيػ  درجػة الػدكتؾرا  فػي الحقػؾؽ، ية الجشائية لألطفال ضد االستغالل الجشد الحساأكس  يؾسف الدعيد،  -(2)
 .467، ص2612جامعة السشرؾرة، كمية الحقؾؽ، قدؼ القانؾف الجشائي، 

، كرقة عس  مقدـ ألكاديسية السمكية لمذرطة، مركز البحػؾث دور الذرطة ف  رعاية ضحايا الجريسةكجدي دمحم بركات،  -(3)
 .7، ص2668شية، أكت األم

(4)
- RICHARD W. VELDE, Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Report of the Task Force 

on Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Committee on , Criminal Justice Standards and 

Goals, Washington: 1976,P193. 
 .77عبيدك، السرج  الداب ، صحداف محسؾد  -(5)
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 ألحداثالفرع األول: نذأة شرطة ا
كاإلقميسيػػة إلػػى إنذػػاء شػػرطة متخررػػة بذػػركف الظفؾلػػة، لقػػد دعػػت السػػرتسرات الدكليػػة 

كسػػػػا دعػػػػت كػػػػهلػ مشغسػػػػات الذػػػػرطة الدكليػػػػة الجشائيػػػػة إلػػػػى ضػػػػركرة إنذػػػػاء فػػػػرؽ متخررػػػػة 
ف كانت ال تشته  نفػس الػشسط فػي عسمهػا إباألحداث، فاستجابت معغؼ التذريعات لهها األمر ك 

فػػي حػػيؽ هشػػاؾ مػػؽ ظاليػػا، كإيفهشػػاؾ مػػؽ الػػدكؿ مػػؽ أنذػػأت شػػرطة خاصػػة باألحػػداث كػػإنجمترا 
عمػػى مػػشح بعػػض الػػبعض اآلخػػر اقترػػر ، ك اقترػػرت عمػػى إنذػػاء إدارات فقػػط تهػػتؼ باألطفػػاؿ

بذػركف األطفػاؿ سػؾاء كػانؾا جػانحيؽ أك ضػحايا، ففػي تػؾنس  لبلهتساـالسؾعفيؽ صفة الزبط 
مػػثبل نجػػد أف السذػػرع مػػشح صػػفة الزػػبظية لسشػػدك  حسايػػة الظفؾلػػة كلػػه سػػمظات كاسػػعة فػػي 

 .ذلػ
ما السذرع السرري فيتؼ تعييؽ السؾعفػؾف السعشيػيؽ بذػركف األحػداث باالتفػاؽ مػ  كزيػر أ

كهرالء السؾعفؾف يتستعػؾف بدػمظة الزػبط بالشدػبة لؤلطفػاؿ ، العدؿ ككزير الذركف االجتساعية
قػػػانؾف  96الجػػػانحيؽ أك السعرضػػػيؽ لبلنحػػػراؼ كهػػػؾ مػػػا تػػػؼ الػػػشص عميػػػه صػػػراحة فػػػي السػػػادة 

1996الظف  لعاـ 
(1). 

مػػػا السذػػػرع الجزائػػػري فقػػػد شػػػت  فػػػرؽ خاصػػػة بحسايػػػة األحػػػداث داخػػػ  إدارات الذػػػرطة أ
مػػػػارس  15العاديػػػػة كذلػػػػػ بسؾجػػػػ  السشذػػػػؾر الرػػػػادر عػػػػؽ السديريػػػػة األمػػػػؽ الػػػػؾطشي بتػػػػاري  

، كسا تؼ إنذاء خبليا األحداث التابعة لمدرؾ الؾطشي بسقتزى الئحة عس  صػادرة عػؽ 1982
/ج.أ/ 2665/67/64تحػػػػػػػػػػت رقػػػػػػػػػػؼ  2665نفي جػػػػػػػػػػا 24مديريػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدرؾ الػػػػػػػػػػؾطشي بتػػػػػػػػػػاري  

DEUR(2)/د.ك. 
ف إكبسا أف الدياسة الجشائيػة الحديثػة تقتزػي التػدخ  قبػ  كقػؾع الجريسػة كمشػ  اقترافهػا فػ

لدػػػػمػ األمػػػػؽ دكر كقػػػػائي كعبلجػػػػي لمجػػػػرائؼ خاصػػػػة التػػػػي يتػػػػؾف األطفػػػػاؿ طرفػػػػا فيهػػػػا سػػػػؾاء 
 .باعتبارهؼ جانحيؽ أك ضحايا

                                                 
، أطركحػة دكتػػؾرا  الدكلػة فػػي القػانؾف، جامعػػة الجزائػػر حسايةة األحةةداث فةة  قةةانؾن اإلجةةرااات الجزائيةةةزيدكمػة دريػػاس،  -(1)

 .27، 26، ص2666ديدسبر  16يؾسف بؽ خدة، نؾقذت يـؾ 
، عمػؼ قانؾنيػة، جامعػة الحػاج ، أطركحػة الحساية الجشائية للظفل فة  التذةري  الجزائةر  عمي قرػير،  -(2) دكتػؾرا  فػي العمػـؾ

 .123، ص2669، 2668لخزر، باتشة، كمية الحقؾؽ، 
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يتسث  الػدكر الػهي تقػـؾ بػه فػرؽ األحػداث كمػا اآلليػات الؾقائيػة التػي مشحهػا السذػرع  ففيؼ
 لمذرطة لمؾقاية مؽ كقؾع الظف  ضحية االختظاؼ؟ 

 
 ل ضحيةلحساية الظف الفرع الثان : دور شرطة األحداث

لتحقيػ  الحسايػة لؤلطفػاؿ  (1)()فرقة حسايػة األشػخاص الهذػةشرطة األحداث  يتسث  دكر
كهػػها التؾزيػػ  تػػؼ اعتسػػاد  ، تؾاجػػدهؼ كتذػػتيمتهؼ التػػي تقػػـؾ عمػػى أسػػاس الكثافػػة الدػػتانيةحدػػ  

مػػػؽ طػػػرؼ األمػػػؽ الػػػؾطشي كالذػػػرطة القزػػػائية فػػػي السشذػػػؾر الستعمػػػ  بتذػػػتيمه، كأهػػػؼ أعسػػػاؿ 
 الزحية تتسث  فيسايمي: الظف  الذرطة كفرقة حساية األشخاص الهذة لحساية 

كذلػػػ بسراقبػػة سػػمؾكات األفػػراد فػػي األمػػاكؽ ، زػػاءتقػػديؼ السدػػاعدة لؤلطفػػاؿ عشػػد االقت -
، مػػػاكؽ التػػػي يرتادهػػػا األطفػػػاؿ تحدػػػبا ألي عسػػػ  قػػػد يزػػػر بهػػػؼالعسؾميػػة كالسراقبػػػة الدكريػػػة لؤل

ككػػػػهلػ مراقبػػػػة األمػػػػاكؽ التػػػػي يسشػػػػ  عمػػػػى األطفػػػػاؿ دخؾلهػػػػا إال ببمػػػػؾغهؼ سػػػػؽ معيشػػػػة كػػػػدكر 
 .(2)الديشسا

كتبػادؿ  اإليجابيػةلرف  مدتؾ  السذاركة تؾطيد العبلقات بيؽ الذرطة كأفراد السجتس ؛  -
السعمؾمات حؾؿ السذاك  األمشية التي يعاني مشها السجتس  كمحاكلة إيجاد حمؾؿ لها كالقزػاء 

 .(3)عميها

كاألخػػه بعػػيؽ االعتبػػار  ة فرصػػة لعػػرض كجهػػة نغػػر أف يتػػيح ضػػابط الذػػرطة لمزػػحي   -
 .(4)قمقه كالردمة التي يعانيها بدب  الجريسة التي تعرض لها

                                                 
أصػػبح يظمػػ  عمػى فرقػػة األحػػداث اسػؼ فرقػػة حسايػػة األشػػخاص  2616بعػد اسػػتحداث مخظػػط اإلنػهار الػػؾطشي فػػي سػشة  -(1)

فاؿ كالسدشيؽ كهػها مػا أشػارت إليػه الدػيدة "ـ. الهذة كهه  األخيرة تزؼ السدتزعفيؽ في السجتس  مؽ الشداء السعشفات كاألط
 ح "رئيدة فرقة حساية األشخاص الهذة بأمؽ كالية سظي .

، أطركحػػة دكتػػؾرا  العمػػـؾ فػػي القػػانؾف الجشػػائي كالعمػػـؾ الجشائيػػة، جامعػػة الحسايةةة الجشائيةةة لألحةةداثعبػػد الػػرحيؼ مقػػدـ،  -(2)
 .361، 366، ص2613أفري   18نؾف الخاص، نؾقذت في ، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ القا1قدشظيشة 

، 2، العػدد36د، السجمػ1، مجمػة حؾليػات جامعػة الجزائػرالذرطة الجؾارية والثقافة األمشية ف  الجزائةر"أكنيدة مػرنيش، " -(3)
 .123، ص 2616ديدسبر

مجمػػة الذػػريعة كاالقترػػاد، ، دور الذةةرطة القزةةائية فةة  حسايةةة حقةةؾق الزةةحية الستعلقةةة بذخرةةه"ركاحشػػة ناديػػة، " -(4)
 .475، ص2614، ديدسبر 66، العدد3جامعة األمير عبد القادر، قدشظيشة، السجمد 
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ة بسذػاركتهؼ لهػؼ كتفهػؼ معانػاتهؼ كبػأنهؼ ذػعركا الزػحي  يج  عمى رجاؿ الذػرطة أف يع  -
 .(1)يعسمؾف عمى مداعدته كالؾصؾؿ لمحكيقة كعدـ الدخرية مشه

رد السخظػػػؾفيؽ لعػػػائبلتهؼ، كإعػػػادة السشكػػػؾبيؽ كإيػػػؾاء عػػػديسي السمجػػػأ مرقتػػػا حتػػػى يػػػتؼ  -
 .(2)تحؾيمهؼ لمجهات كالهيئات السخترة

ؼ الظفػػػػ  بإمتانيػػػػة حرػػػػؾله عمػػػػى السدػػػػاعدة كالسذػػػػؾرة سػػػػؾاء عػػػػر ِ أف تع عمػػػػى الذػػػػرطة  -
 كسػػا، قانؾنيػػة كانػػت أك عمسيػػة، كنقػػ  السعمؾمػػات الجؾهريػػة لهػػؼ عسػػا يحػػدث برػػدد اإلجػػراءات

بػػػػدؿ اسػػػػتعساؿ مرػػػػظمحات فشيػػػػة ال يػػػػدركؾف ، هؼ كيفهسػػػػؾف فحؾاهػػػػايدػػػػتعسمؾف لغػػػػة تميػػػػ  بدػػػػش  
 .(3)كشهها

الظفةةةل ضةةةحية  لألجهةةةزة الذةةةبه القزةةةائية لحسايةةةة يةةةةئلؾقااليةةةات اآلالسظلةةة  الثةةةان : 
 ختظافاالجريسة 

األمػػؽ مشػػه اسػػػتفحاؿ جريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ العديػػد مػػؽ اآلليػػػات  ت مرػػالحلقػػد اتبعػػ
كهه  اآلليات مشها ما هؾ ضسؽ األعساؿ التي تقػـؾ ، ة االختظاؼالؾقائية لحساية الظف  ضحي  
بجريسػػػة االختظػػػاؼ كمشػػػ  كقػػػؾع الظفػػػ   متعمػػػ هػػػؾ كمشهػػػا مػػػا ، بهػػػا لتفػػػادي كقػػػؾع أي جريسػػػة

كقبػػ  كقػػؾع عميػػه الجػػرائؼ ، مػػؽ أيػػدي السجػػرميؽ كهػػؾ عمػػى أحدػػؽ حػػاؿ ضػػحية لهػػا، كتخميرػػه
 .السرتبظة باالختظاؼ

بعض اآلليػػات الؾقائيػػة الستبعػػة مػػؽ قبػػ  الذػػرطة كالستسثمػػة لػػفػػي هػػها السظمػػ  تظرؽ كسػػش
ػػ كؿ، ثػػؼ الحسػػبلت التحديدػػة التػػي تقػػـؾ بهػػا الفػػرع األفػػي ي لفػػرض الرقابػػة طِ رَ فػػي التؾاجػػد الذ 

أمػػػا الفػػػرع الثالػػػ  فػػػتؼ تخررػػػه لسخظػػػط اإلنػػػهار الػػػؾطشي الػػػهي ، الذػػػرطة فػػػي الفػػػرع الثػػػاني
الظفػػ  لمتبميػػ  عػػؽ اختظػػاؼ الستعمػػ  بحسايػػة  12-15رقػػؼ قػػانؾف الاسػػتحدثه السذػػرع بسؾجػػ  

 األطفاؿ كاختفائهؼ.

                                                 
 16كجدي دمحم بركات، السرج  الداب ، ص -(1)
 .122أكنيدة مرنيش، السرج  الداب ، ص -(2)
 .416، 469أكس  يؾسف الدعيد، السرج  الداب ، ص  -(3)
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 رقابةل  كَلية لطِ رَ الذ ُ جهاز الفرع األول: تؾاجد 
مػػػؽ خػػػبلؿ تؾاجػػػدها فػػػي الذػػػؾارع كفػػػي السجسعػػػات  ال يتػػػؾف عسػػػ  الذػػػرطة ذا فعاليػػػة إال  

الدػتشية كقػػر  السػػدارس حتػػى تبػػ  الرعػػ  فػي نفػػؾس السجػػرميؽ، كلػػهلػ عهػػرت فكػػرة الذػػرطة 
تتسثػ  أهسيتهػا  ، فستى نذأت فكػرة التؾاجػد الذػرطي فػي السجتسعػات؟ كفػيؼالجسيية أك الجؾارية
 في متافحة الجريسة؟

 جتسعاترط  ف  السأوال: نذأة فكرة تؾاجد جهاز الذ  
فػػي الػػدكؿ العربيػػة إلػػى العرػػر اإلسػػبلمي ثػػؼ تظػػؾرت  ة جهػػاز الذػػرطةترجػػ  بػػؾادر نذػػأ

أكثر الفكرة في نغاـ الحدبة اإلسػبلمي حيػ  تقػـؾ عمػى مػشح الرػبلحيات لكػ  السدػمسيؽ مػؽ 
 .مش  الرذيمةأج  الحفا  عمى األمؽ ك 

لشػدف هػي مػؽ أسدػت لفكػرة الذػرطة الجؾاريػة أك السجتسييػة تحػت  الغر  فتعتبػرأما في 
كتقـؾ كهلػ عمػى أسػاس مدػركلية الجسيػ   "السجتس  هؾ الذرطة كالذرطة هي السجتس "شعار 

 السجتسييػػة كأصػػبح، كتػػؼ اعتسػػاد رسػػسيا لمذػػرطة الجؾاريػػة أك (1)فػػي تحقيػػ  األمػػؽ فػػي السجتسػػ 
أخػػهت الذػػرطة السجتسييػػة  هػه  األخيػػرة حيػػ  بحمػػؾؿ، 1976لهػا لياكػػ  خاصػػة بهػػا فػي سػػشة 

دكرها في السجتس  كحققت نجاحات عديدة مسػا أد  إلػى اعتسادهػا كتبشيهػا مػؽ قبػ  العديػد مػؽ 
 .(2)السدف في الؾاليات الستحدة األمريتية

أنه اسػتبعاد الفرصػة رطي كدكريات الذرطة في مختمف األمػاكؽ مػؽ شػالذ ع جهاز فتؾاجد 
فتؾاجد الدكريات ال يشقص فقط رغبة السجـر فػي ارتكػا  ، جرائسهؼ الرتكا السؾاتية لمسجرميؽ 

كسػا أف تؾاجػدها ، (3)اكمػؽ أف يقػ  الظفػ  ضػحية لهػ اقم  مؽ فرصػة ارتكابهػيب  أنه جريسة، ال
مػا سػؾلت يؾحي بالرع  في نفؾس السجرميؽ كالخؾؼ مؽ الؾقؾع فػي أيػدي الذػرطة فػي حالػة 

 .  (4)له نفده الكياـ بالجريسة

                                                 
 .117الداب ، ص أكنيدة مرنيش، السرج   -(1)
، الشػػػدكة العمسيػػػة حػػػؾؿ مفهػػػـؾ الذػػػرطة مفهةةةؾم الذةةةرطة السجتسعيةةةة: الفلدةةةفة والشغريةةةة والتةةةاري عبػػػاس أبػػػؾ شػػػامة،  -(2)

 .2، ص2665سبتسبر  21إلى  19السجتسيية، مركز الدراسات كالبحؾث، قدؼ الشدكات كالمقاءات العمسية، بدبي األياـ 
(3)

- RICHARD W. VELDE,Op.Cit.P197. 
 .317طارؽ دمحم عبد الرحسؽ بحيري، السرج  الداب ، ص -(4)
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فيرج  نذػأة الذػرطة الجؾاريػة إلػى التحػؾالت االجتساعيػة كالدياسػية التػي  أما في الجزائر
فػتؼ التأسػيس لهػا فػي ، لحقت بالسجتس  كخاصػة خػبلؿ فتػرة العذػرية الدػؾداء كعهػؾر اإلرهػا 

ا  األمػؽ الػؾطشي تػؼ بػدأ استجابة لمغركؼ األمشية التي مرت بهػا الػببلد بغػرض اسػتتب 1997
حي  تؼ إعداد مذركع ليتمػة الذػرطة الجؾاريػة ، 1998 سشة عس  الذرطة الجؾارية رسسيا في

"الذػػرطة الجؾاريػػة  كتعسيهػا عمػػى كافػػة أنحػػاء الػػؾطؽ، كأخػػهت الذػػرطة عسمهػػا بذػػعارات مفادهػػا
 .(1)" السؾاطؽ هؾ أساس األمؽ كالذرطة ماهي إال أداة"، في خدمة الجسي "

فيفػري  7السررخ في  2666اتخهت قاعدة قانؾنية تؼ إنذاؤها بالسرسـؾ التشفيهي رقؼ كسا 
هها األخير نص عمى ضركرة إنذاء كتشغيؼ خبليا الذرطة الجؾارية في السػدف الكبػر   2666

مشه أكػد عمػى أهسيػة تشغػيؼ خبليػا لمذػرطة تعسػ  بالتزػامؽ مػ  الجسهػؾر كخمػ   6كفي السادة 
كتكػؾف متكؾنػة مػؽ طػاقؼ متعػدد االختراصػات كتػؾفير كػ   اإلمتانػات جدؾر التؾاص  بيشهؼ، 

 .(2)السادية كالبذرية لهها الغرض
 لجريسةرط  ف  مكافحة اثانيا: أهسية تؾاجد الجهاز الذ  

الذػػرطة فػػي كػػ  أنحػػاء الػػؾطؽ مػػؽ أجػػ  خمػػ  جدػػؾر التؾاصػػ  كأجهػػزة لقػد سػػعت مراكػػز 
الجريسػة فػي السجتسػ  الجزائػري إلػى تبشػي فكػػرة بيشهػا كبػيؽ السجتسػ  كالتكافػ  مػؽ أجػ  محاربػػة 

سحاضػػػػرات بغػػػػرض االقتػػػػرا  مػػػػؽ السجتسػػػػ  السػػػػدني كتػػػػ ، كفػػػػتح األرقػػػػاـ الك ، األيػػػػاـ الدراسػػػػية
( مػػػؽ لمعسػػػ  48-15الخزػػػراء كتػػػؾعيتهؼ بأهسيػػػة التبميػػػ  كاالترػػػاؿ بالذػػػرطة عبػػػر الػػػرقسيؽ )

خبللهػا الذػرطة بتعريػ  مفتؾحة عمى الذرطة تهػدؼ مػؽ  كجع  أياـعمى مش  كقؾع الجريسة، 
 .الجسهؾر عمى دكر أفراد األمؽ كمهامهؼ في الؾقاية مؽ الجريسة

احتزػػػشت فكػػػرة األبػػؾا  السفتؾحػػػة عمػػػى الذػػرطة فػػػي الظبعػػػة  العديػػػد مػػػؽ الؾاليػػاتفشجػػد 
2611جػؾاف  19مؽ  ابتداءالؾاحدة كالثبلثيؽ مشها 

، كهػها لخمػ  حمقػة تؾاصػ  مػ  الجسهػؾر (3)
أجهػزة كسا شجعت أيزا مراكز  لتأكيد عمى العس  معا لستافحة الجريسة.كا كمعرفة انذغاالتهؼ

                                                 
 .119، 118أكنيدة مرنيش، السرج  الداب ، ص  -(1)
 119أكنيدة مرنيش، السرج  نفده، ص  -(2)
، مجمػة العمػـؾ االجتساعيػة، دور األمؽ الحزر  لسديشةة سةظيف فة  الؾقايةة مةؽ الجريسةة"فيركز زرارقة، دمحم غزالي، " -(3)

 .376، 375، ص 2617، جؾاف 24العدد 
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تخمػػ  فػػرص لمتعػػارؼ بػػيؽ الذػػع  كالجسهػػؾر كاطبلعػػه بػػهلػ ؛ كهػػي هػػاالذػػرطة الزيػػارات لسقرات
 .(1)عمى الجهد الهي تقـؾ به الذرطة في سبي  حف  األمؽ

السجتسييػػة إضػػافة الذػػرطة الجزائريػػة فػػي إطػػار تحقيػػ  مفهػػـؾ الذػػرطة أجهػػزة كسػػا قامػػت 
بػػ  ذهبػػت إلػػى أبعػػد مػػؽ ذلػػػ ، لفػػتح أبػػؾ  عمػػى الذػػرطة بتؾزيػػ  السمرػػقات كنذػػر السجػػبلت

بإنذػػاء  قامػػتحيػػ  أصػػبحت تدػػتخدـ شػػبتات التؾاصػػ  االجتسػػاعي كعمػػى رأسػػها الفيدػػبؾؾ، ك 
.الجزائريةالفيدبؾؾ خاصة بسديريات الذرطة  عمى عدة صفحات

(2) 
بعػػػرض ذلػػػػ طة كالسجتسػػػ  لستافحػػػة الجريسػػػة ك إضػػػافة إلػػػى ضػػػركرة التعػػػاكف بػػػيؽ الذػػػر 

كهلػ لتعزيز هػها الػدكر كخاصػة  ، كج نذغاالتهؼ كتخؾفاتهؼ عمى مرالح األمؽالالسؾاطشيؽ 
ػػالجهػػاز تؾاجػػد  ، مػػؽ خػػبلؿفػػي إطػػار متافحػػة جريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ ي فػػي السجتسػػ  طِ رَ الذ ع

ػػالجهػػاز فػػي األمػػاكؽ السزدحسػػة كبػػالقر  مػػؽ السػػدارس، فتؾاجػػد  ي كسػػا مػػؽ شػػأنه تحقيػػ  طِ رَ الذ ع
فهػػؾ بالسقابػػ  يبػػ  الخػػؾؼ فػػي نفػػؾس السجػػرميؽ ، الذػػعؾر بػػاألمؽ كاألمػػاف لػػد  أفػػراد السجتسػػ 

أك مؽ خػبلؿ تؾاجػدها السعشػؾي ، سؾاء عؽ طري  التؾاجد السادي لدكريات الذرطة في الذؾارع
 .(3)الهي يقـؾ عمى تؾفير كسائ  االتراؿ بيؽ الذرطة كالسؾاطشيؽ

كاالزدحػاـ بدػب  سػعي اآلبػاء إليرػاؿ أبشػائهؼ ، الديارات التي تركؽ أماـ السدارسفكثرة 
صػراخ الظفػ  ال يستػػؽ ، كسػػا أف يخمػ  جػؾ مشاسػػ  أمػاـ السختظفػيؽ لتشفيػػه خظظهػؼ اإلجراميػة

أف يعدس  بدب  كثرة الزجي  كالديارات
(4). 

أجػػػ  إنجػػػاح  لسديريػػػة العامػػػة لؤلمػػػؽ الػػػؾطشي عػػػؽ إجػػػراءات اسػػػتثشائية مػػػؽالػػػهلػ أعمشػػػت 
ككضػػػػ  حػػػػؾاجز أمشيػػػػة ، الػػػػدخؾؿ السدرسػػػػي؛ مػػػػؽ خػػػػبلؿ تكثيػػػػ  الػػػػدكريات كعشاصػػػػر الذػػػػرطة

 .لتفادي تأخر التبلميه عؽ أقدامهؼ، كهها لتدهي  حركة السركر باتجا  السرسدات التربؾية

                                                 
 .359طارؽ دمحم عبد الرحسؽ بحيري، السرج  الداب ، ص -(1)
تظ يق الذرطة الجزائرية، قدةؼ أمةؽ واليةة سةظيف، السفةاميؼ الذةرطة السجتسعيةة مةؽ خةالل اسةتخدامها لبة شعؾة، " -(2)

 335، ص2618، 44لعدد، ا22، مجمة السييار، السجمدلذبكات التؾاصل االجتساع ، الفيد ؾك "أنسؾذجا"
 .178دمحم ششة، السرج  الداب ، ص  -(3)
، بركات عبػد الحػ ، الدلؾكات العفؾية الت  تداهؼ ف  عسلية اختظاف األطفالالظاهر مجاهدي، عبد السالػ متفس،  -(4)

لعمػـؾ اإلندػانية بحؾث كدراسات حؾؿ عاهرة اختظاؼ األطفاؿ بالجزائر، بركات عبد الحػ ، سمدػمة الكتػ  األكاديسيػة لكميػة ا
 .384، ص2617، جؾيمية 12كاالجتساعية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، الكتا  
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عػؽ العديػد مػػؽ الشقػاط التػي تدػػعى مديريػة األمػؽ الػػؾطشي  ككذػف مػدير األمػؽ العسػػؾمي
دكة التػػي تػػؼ تشغيسهػػا بسدرسػػة الذػػرطة كذلػػػ خػػبلؿ الش ػػ، لػػدخؾؿ السدرسػػيتجدػػيدها فػػي إطػػار ا

كالتػػػػي تػػػػؼ تخريرػػػػها لدراسػػػػة كيفيػػػػة ضػػػػساف دخػػػػؾؿ مدرسػػػػي نػػػػاجح كدكف ، علةةةةى تؾندةةةة 
 .(1)مذاك 

الذرطة عيؾف ساهرة عمى السجتس ؛ مؽ أجػ  اسػتتبا  األمػؽ فيػه كضػساف أجهزة تعتبر 
يػػشجح دكف تعزيػػز  بتعػػاكف أفػػراد السجتسػػ  كتػػ  غيػػر أنػػه ال يستػػؽ لعسمهػػا أف ، سػػبلمة مؾاطشيهػػا

أف كالعس  كيد كاحدة لحساية أطفالهؼ مؽ الؾقؾع في بررة اإلجراـ أك ضحايا لهه  الجرائؼ، كسػا 
ػػػاإلجػػػراء الػػػهي قامػػػت بػػػه مديريػػػة األمػػػؽ الستسثػػػ  فػػػي تؾاجػػػد  أمػػػاـ السػػػدارس َرِطي الجهػػػاز الذ ع

كقائيػػة فعالػػة لحسايػػة الظفػػ  مػػؽ  كاسػػتراتيجيةصػػائبة  التفاتػػةهػػؾ ، لزػػساف دخػػؾؿ مدرسػػي آمػػؽ
غير أنه كاقييا كفعميا ال يستؽ تؾفير فرؽ شرطة أماـ ك  مدرسة كفي كػ  مجسػ  ، االختظاؼ

ف أمتػػؽ تحكيقػػه فػػي فتػػرة الػػدخؾؿ السدرسػػي فسػػا هػػؾ إسػػتشي هػػها مػػؽ جهػػة، كمػػؽ جهػػة أخػػر  ك 
يػػ  نهػػار كيتحيشػػؾف الفػػرص إذ أف السجػػرميؽ يعسمػػؾف ل ؟الؾضػػ  فػػي بػػاقي أيػػاـ الدػػشة الدراسػػية

السشاسػػبة لتشفيػػه خظظهػػؼ اإلجراميػػة؛ سػػؾاء أثشػػاء عػػؾدة الظفػػ  مػػؽ السدرسػػة أك فػػي حػػاؿ ذهابػػه 
 السعمؼ. ليها أك أثشاء خركجه مشها بيؽ ساعات الدراسة في حالة تغي  األستاذ أكإ

 لجريسةالذرطة حؾل اجهاز الفرع الثان : الحسالت التحديدية مؽ طرف 
الؾقايػة التػي تتبعهػا أجهػز  الذػرطة لمؾقايػة مػؽ كقػؾع الجريسػة هػي الحسػبلت مؽ أسػالي  

التحديدػػػية لمتشبيػػػه مػػػؽ مخػػػاطر الجريسػػػة كآثارهػػػا عمػػػى السجتسػػػ  كالفػػػرد، كتتبػػػ  فػػػي ذلػػػػ عػػػدة 
 كسائ .

كسػػشتظرؽ لمؾسػػائ  التػػي تدػػتعسمها مرػػالح األمػػؽ كأجهػػزة الذػػرطة لمؾقايػػة مػػؽ الجريسػػة 
 كدكرها في ذلػ.
 األمؽ ت التحديدية مؽ طرف مرالحأوال: الحسال

نتيجػػة لمتظػػؾر العمسػػي كالتكشؾلػػؾجي لؾسػػػائ  اإلعػػبلـ كاالترػػاؿ سػػه  إيرػػاؿ السعمؾمػػػة 
لمسػػػؾاطؽ كبػػػ  البػػػرام  التؾعؾيػػػة حػػػؾؿ االعتػػػداءات كالجػػػرائؼ التػػػي يتعػػػرض لهػػػا األفػػػراد برػػػفة 

                                                 
 .384الظاهر مجاهدي، عبد السالػ متفس، السرج  الداب ، ص -(1)



 ضحّية االختطافاحلناية اإلجرائية للطفل  _____________________________ الباب الثاىي:

 

232 

التظػػػؾر لبػػػ  عامػػػة كالظفػػػ  برػػػفة خاصػػػة، فيشبغػػػي عمػػػى أجهػػػزة الذػػػرطة االسػػػتفادة مػػػؽ هػػػها 
بػ  كتحفيػز السػؾاطشيؽ ، الؾعي في نفؾس السؾاطشيؽ حؾؿ خظؾرة الجريسػة كأثارهػا عمػى أبشػائهؼ

عمى التبمي  عؽ هه  الجرائؼ كاالعتداءات التي يتعرضػؾف لهػا، كضػساف سػرية الحيػاة الخاصػة 
 .لمزحايا لزساف عدـ تعرضهؼ لبلنتقاـ مؽ الجاني

مػػؽ ، كذلػػػ تمػػػ التػػي تػػتؼ عبػػر كسػػائ  اإلعػػبلـ كلعػػ  مػػؽ األسػػالي  الشاجعػػة فػػي التؾعيػػة
الذػرطة نجاحػات أجهػزة خبلؿ إعداد البرام  التميفزيؾنية التي تتشاكؿ القزايا التػي حققػت فيهػا 

بػػدؿ تػػرؾ السجػػاؿ لمتهؾيػػ  اإلعبلمػػي حػػؾؿ هػػه  الجػػرائؼ كبػػ  ، (1)فػػي مجػػاؿ حسايػػة الزػػحايا
حفي كاإلعبلمي سػؾاء مػؽ خػبلؿ الرع  في نفؾس اآلباء؛ خاصة في ع  التدارع لمدب  الر

ف اإلعػػبلـ أ "أعسػػر لعػػرـك"اإلعػػبلـ السرئػػي أك الستتػػؾ ، كهػػها مػػا بي شػػه العسيػػد األكؿ لمذػػرطة 
لػؼ يعػد الهػدؼ مشػه  برفة خاصػة برفة عامة كاإلعبلـ األمشي لمسديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي

هلػ أصػػػػبح أهػػػػؼ كإنسػػػػا كػػػػ، فقػػػػط التعريػػػػ  بسهػػػػاـ السديريػػػػة كمرػػػػالحها كجهؾدهػػػػا عبػػػػر الػػػػؾطؽ
هػػدفها الرئيدػػي هػػؾ العسػػ  التؾعػػؾي كالتحديدػػي حػػؾؿ خظػػؾرة ، اترػػالية مدركسػػة اسػػتراتيجية

ككيفيػػػة كقايػػػة السجتسػػػ  مػػػؽ الؾقػػػؾع فػػػي بػػػراثيؽ ، اآلفػػػات االجتساعيػػػة التػػػي يذػػػهدها السجتسػػػ 
 .(2)الجريسة

، ذػػػرطة؛ هػػػؾ الحفػػػا  عمػػػى األمػػػؽ كمجابهػػػة الجريسػػػةألجهػػػزة الدكر الرئيدػػػي الػػػكسػػػا أف 
 كلكي تتستؽ الذرطة مؽ الكياـ بعسمها عمى أحدؽ كجه ال بػد مػؽ اسػتخدامها لؾسػائ  اإلعػبلـ

جدػػػؾر التؾاصػػػ  مػػػ  األفػػػراد كيدػػػه  عميهػػػا إيرػػػاؿ رسػػػائمها بػػػهلػ الحديثػػػة الستعػػػددة؛ فتخمػػػ  
فهي تدػعى إلػى إيرػاؿ ، لسا لؾسائ  اإلعبلـ مؽ دكر في ذلػ ية كالتحهيرية كالتؾجيهيةؾ التؾع

مؽ جهة، كبمغة بديظة تفهسها ك  فئػات السباشر  كعمىالذرطة في كقت قياسي  أجهزةرسالة 
الذػرطة مػؽ عسػ  إلرسػاء أجهػزة كبهػها يػزداد الفػرد إيسانػا بسػا تقدمػه . السجتس  مؽ جهة أخر  
كيتػزكد باآلليػات الرػحيحة لسجابهػة كضػييات أمشيػة معيشػة قػد تظػرأ ، دعائؼ األمػؽ كاالسػتقرار

                                                 
 .176دمحم ششة، السرج  الداب ، ص -(1)
، نػػؾفسبر 131طشي، مجمػػة الذػػرطة، العػػدد ، السديريػػة العامػػة لؤلمػػؽ الػػؾ دور التلفزيةةؾن الجزائةةر  فةة  التؾةيةةة األمشيةةة"" -(2)

 .44، ص2616
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نترنيػػت، كمجابهػػة مذػػتمة اسػػتعساؿ األ سػػؾءادث السػػركر، كمخػػاطر فػػي السجتسػػ ، كسذػػتمة حػػؾ 
 .(1)السخدرات، كتفعي  مخظط اإلنهار الخاص باختظاؼ أك اختفاء األطفاؿ

اختظػاؼ األطفػاؿ فػي السجتسػ  جريسػة األمؽ الؾطشي مشه استفحاؿ مرالح نجد أف كسا 
لػػػػ بالكيػػػاـ بحسػػػبلت كذ، ؾقايػػػة مػػػؽ هػػػه  الجريسػػػةمإلػػػى إتبػػػاع عػػػدة أسػػػالي  ل تالجزائػػػري سػػػع

كالتأكيػػد عمػػى ضػػركرة ، تحديدػػية كتبيػػاف مخػػاطر هػػه  الجريسػػة عمػػى العػػائبلت كالسجتسػػ  كتػػ 
 .تكاف  ك  فئات السجتس  لتردي لهه  الجريسة كحفاعا عمى األطفاؿ مؽ أي اعتداء

فيفػػري  27بتػػاري   الجزائػػرحيػػ  نغػػؼ السعهػػد الػػؾطشي لمذػػرطة الجشائيػػة بالدػػحاكلة فػػي 
كشػػػارؾ فػػػي السمتقػػػى كػػػ  مػػػؽ مسثمػػػي الهيئػػػات " حػػػؾؿ حسايػػػة الظفؾلػػػة"ممتقػػػى دراسػػػي  2617

تػؼ التركيػػز ، باإلضػافة إلػػى إطػارات األمػؽ الػػؾطشي، حيػ  بػالجزائرالؾزاريػة، مسثػ  اليؾنيدػػي  
عمػػػى إبػػػراز جهػػػؾد السديريػػػة العامػػػة لؤلمػػػؽ الػػػؾطشي فػػػي تعزيػػػز اآلليػػػات التػػػي فػػػي هػػػها السمتقػػػى 

كفػػػػػ   الذػػػػػرطة لحسايػػػػػة الظفؾلػػػػػة مػػػػػؽ كػػػػػ  األخظػػػػػار كاآلفػػػػػات االجتساعيػػػػػة،أجهػػػػػزة تشتهجهػػػػػا 
.التذريعات كالقؾانيؽ السعسؾؿ بها كذلػ بالتشدي  م  مختمف الذركاء كالفاعميؽ

(2) 
عمػػى دكر الذػرطة فػػي حسايػة األطفػػاؿ سػؾاء كػػانؾا  السػػدير العػاـ لؤلمػػؽ الػؾطشيكسػا أكػد 

جانحيؽ أك ضحايا أك في حالة خظر كيتؾف ذلػ تساشيا م  اإلطار القانؾني كالقزػائي، كسػا 
كلػؽ تكػؾف ناجعػة إال بتؾحيػد ،   هه  اآلليات التي تدػعى الذػرطة لتؾفيرهػاكضح بأنه لؽ تتحق

جهؾد الذركاء في السيداف؛ مؽ هيئات كقظاعات كزارية كنذػظاء مػؽ السجتسػ  السػدني لتػدعيؼ 
 .(3)السشغؾمة القانؾنية الفعالة التي كضعت في السيداف مؽ أج  حساية فئة األطفاؿ

جاهػػدا لسجابهػػة الجػػرائؼ التػػي تحػػ   ىسػػع الػػؾطشياألمػػؽ مرػػالح أف  ؛مسػػا تقػػدـحػػ  يبل
يػػػة حػػػؾؿ مخػػػاطر الجريسػػػة كآثارهػػػا عمػػػى ؾ مػػػؽ خػػػبلؿ الحسػػػبلت التحديدػػػية كالتؾع، بػػػالسجتس 

كهػها مػؽ جهػة ، في عسمه عمى ك  كسائ  االتراؿ بسا فيها الؾسائ  الحديثػة السجتس  معتسدا
                                                 

(1)- " ، السديريػة العامػة لؤلمػؽ إذاعة األمؽ الؾطش  سشتيؽ مؽ العسل الجؾار  والتؾةية والؾقاية مؽ الجريسةة"، أعسر لعرـك
 .63، ص2616، نؾفسبر 131الؾطشي، مجمة الذرطة، العدد 

، تػػػػػػػاري  االطػػػػػػػبلع السؾقػػػػػػػ : https://www.djazairess.com/echchaab/79580حسايػػػػػػػة الظفؾلػػػػػػػة، عمػػػػػػػى السؾقػػػػػػػ :  -(2)
29/16/2618. 

، تػػػاري  االطػػػبلع عمػػػى السؾقػػػ : b/79580https://www.djazairess.com/echchaaحسايػػػة الظفؾلػػػة، عمػػػى لسؾقػػػ :  -(3)
29/16/2618. 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/echchaab/79580
https://www.djazairess.com/echchaab/79580
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يخمػػػ  جدػػػؾر لمتؾاصػػػ  بيشػػػه كبػػػيؽ السجتسػػػ  كهػػػها يدػػػاعد كثيػػػرا عسػػػ  الذػػػرطة كيػػػدعؼ مفهػػػـؾ 
 .الذرطة الجؾارية أك السجتسيية التي تقـؾ عمى التعاكف بيؽ األمؽ كالسجتس 

كسا يدػهؼ مػؽ جهػة أخػر  فػي تجشػ  الفػرد الحرػؾؿ عمػى السعمؾمػة السغمؾطػة كالتهؾيػ  
السػػيسا ، خبػػر بعيػػدا عػػؽ كسػػائ  اإلعػػبلـ األخػػر  كبػػهلػ فهػػؾ يزػػفي الرػػبغة الرسػػسية عمػػى ال

ذلػػ التفرقػة بػيؽ الحػاالت  إلػى إضػافةتمػ التي تدعى لمدػب  الرػحفي كاإلشػاعات كالتهؾيػ ، 
التػػػػػي تذػػػػػت  اختظػػػػػاؼ كحػػػػػاالت الهػػػػػرك  السشزلػػػػػي كالتدػػػػػر  السدرسػػػػػي كالقرػػػػػص الغراميػػػػػة 

 لمسراهقيؽ. 
 ظافختالفرع الثالث: مخظط اإلنذار الؾطش  للت ليغ عؽ اال

األطفػػػػاؿ فػػػػي السجتسػػػػ  الجزائػػػػري لػػػػؼ يتػػػػؾاف السذػػػػرع اختظػػػػاؼ اسػػػػتفحاؿ جريسػػػػة  نتيجػػػػة
مؽ بيشها مخظػط ، ؾض  عدة استراتيجيات جديدة لمؾقاية مشهابالجزائري لستافحتها كالحد مشها 

، 164اإلنػػهار الػػؾطشي لمتبميػػ  عػػؽ اختظػػاؼ كاختفػػاء األطفػػاؿ عبػػر الخػػط السجػػاني األخزػػر 
لمعديػػػد مػػػؽ الػػػؾزارات  2616كؿ سػػػبلؿ بإصػػػدار تعميسػػػة فػػػي شػػػهر أكت حيػػػ  قػػػاـ الػػػؾزير األ

، كالشقػػػ ، عمػػػى غػػػرار كزارة الداخميػػػة كالجساعػػػات السحميػػػة كالهيئػػػات العسؾميػػػة كأسػػػبلؾ األمػػػؽ
تتزسؽ تفعي  مخظط إنهار كطشي في كػ  مػرة ، كالدرؾ الؾطشي، كاالتراالت كاألمؽ الؾطشي

 .(1)فقدانهؼ في أي كالية مؽ كاليات الؾطؽيتؼ فيها التبمي  عؽ اختظاؼ األطفاؿ أك 
طالػػ  ، كلتفعيػ  آليػػات تجدػيد السخظػػط الػؾطشي لئلنػػهار عػؽ اختفػػاء كاختظػاؼ األطفػػاؿ

الدػػيد المػػؾاء السػػدير العػػاـ لؤلمػػؽ الػػؾطشي لئلسػػراع بتفعيمهػػا إجرائيػػا كتقشيػػا كإعبلميػػا، حيػػت تػػؼ 
الفئػػػات الزػػػييفة فػػػي الػػػهي كضػػػ  خريرػػػا لحسايػػػة  164اسػػػتحداث كإنذػػػاء الػػػرقؼ األخزػػػر 

، كتػؼ تفعيمػه ككضػعه (2)السجتس  مؽ بيشهؼ األطفػاؿ مػؽ كػ  أشػتاؿ االعتػداءات الؾاقعػة عمػيهؼ

                                                 
، 132"، السديريػػة العامػػة لؤلمػػؽ الػػؾطشي، مجمػػة الذػػرطة، العػػددمشغؾمةةة أمشيةةة فعالةةة لحسايةةة أطفالشةةا مةةؽ كةةل خظةةر" -(1)

 .16، ص2616سبتسبر 
 .42سميسة بؽ يظؾ، السرج  الداب ، ص  -(2)
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فػي اليػـؾ  السػدير العػاـ لؤلمػؽ الػؾطشيحي ز الخدمة كتعزيز لسخظط اإلنهار الؾطشي مؽ طرؼ 
 .(1)نؾفسبر مؽ ك  سشة 26العالسي لمظفؾلة السؾاف  ؿ 

 دافه: سخظط اإلنذار الؾطش  وأهاألساس القانؾن  لأوال: 
يرج  األساس القانؾني لمسخظط الؾطشي لئلنػهار الستعمػ  بػالتبمي  عػؽ اختظػاؼ كاختفػاء 

مػػؽ  (17)إلػػى أحتػػاـ السػػادة  (2)بعػػض السخترػػيؽ فػػي مرػػالح األمػػؽ الػػؾطشياألطفػػاؿ حدػػ  
هػػػاتيؽ حيػػػ  بسقتزػػػى  12-15رقػػػؼ:  قػػػانؾف المػػػؽ  (47)قػػػانؾف اإلجػػػراءات الجزائيػػػة كالسػػػادة 

الساديؽ يستؽ لمذرطة القزائية العؾدة إلى كسػائ  اإلعػبلـ كالجسهػؾر مػؽ أجػ  تدػهي  عسميػة 
 .(3)البح  كالتحري عمى األطفاؿ

الستعمػػ  بحسايػػة قػػانؾف المػػؽ  (47) كالسػػادة إ ج قمػػؽ  (17)كبػػالرجؾع ألحتػػاـ السػػادتيؽ 
 ج تشص عمى مايمي:  ؽ إ (17)الظف  نجد أف السادة 

 كيتمقػػؾف  13ك 12لذػػرطة القزػػائية الدػػمظات السؾضػػحة فػػي السػػادتيؽ ضػػباط ا يباشػػر»
 الذتاك  كالببلغات كيقؾمؾف بجس  االستدالالت كإجراء التحكيقات االبتدائية.

نابػػػات القزػػػائية ال يجػػػؾز لزػػػباط الذػػػرطة القزػػػائية عشػػػد مباشػػػرة التحكيقػػػات كتشفيػػػه اإل
ة التي يتبعؾنها كذلػ م  مراعاة أحتػاـ طم  أك تمقي أكامر أك تعميسات إال  مؽ الجهة القزائي

 .28ة الساد
كفػػػػي حالػػػػة الجػػػػـر السذػػػػهؾد سػػػػؾاء أ كػػػػاف جشايػػػػة أك جشحػػػػة، فػػػػإنهؼ يسارسػػػػؾف الدػػػػمظات 

 كما يميها. 42السخؾلة لهؼ بسقتزى السادة 

                                                 
، السديريػة باختفاا أو اختظاف األطفال بسشاسبة اليؾم العةالس  للظفؾلةة"تدةيؼ السخظط الؾطش  لإلنذار أحسد يػاحي، " -(1)

 .15، 14، ص2616، نؾفسبر 133العامة لؤلمؽ الؾطشي، مجمة الذرطة، العدد 
مػؽ  17العسيدة األكلى لمذرطة خيرة مدعؾداف هي مؽ أكدت أف األساس القانؾني لسخظط اإلنهار الػؾني هػؾ السػادتيؽ  -(2)

 الستعم  بحساية الظف . 12-15مؽ القانؾف رقؼ:  47 ؽ ا ج، كالسادة
، 133، مجمػة الذػرطة، العػدد آلية إنذار اختفاا واختظاف األطفةال، السديريةة العامةة لألمةؽ الةؾطش "خيرة مدعؾداف، " -(3)

 .97، ص 2616نؾفسبر 
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كسػا يستػشهؼ  مباشرة لظم  مداعدة القؾة العسؾمية في تشفيه مهستهؼ أكاكلهؼ الح  أف يمج
لمجسهػػؾر قرػػد تمقػػى معمؾمػػات أك شػػهادات مػػؽ شػػأنها مدػػاعدتهؼ فػػي التحريػػات تؾجيػػه نػػداء 

 الجارية.
كيستشهؼ أيزا بشػاء عمػى إذف متتػؾ  مػؽ ككيػ  الجسهؾريػة السخػتص إقميسيػا، أف يظمبػؾا 
مؽ أي عشؾاف أك لداف أك سشد إعبلمي نذر إشعارات أك أكصػاؼ أك صػؾر تخػص أشخاصػا 

 (1)«يجري البح  عشهؼ أك متابعتهؼ
لؾكيػ   يستػؽ»: يمػا يمػالظف  فشرت عمى الستعم  بحساية قانؾف المؽ  (47)ما السادة أ

السسثػ  الذػرعي لظفػ  تػؼ اختظافػه، أف يظمػ   الجسهؾرية السختص بشاء عمى طمػ  أك مؾافقػة
تخػػػػص  كأك صػػػػؾرمػػػػؽ أي عشػػػػؾاف أك لدػػػػاف أك سػػػػشد إعبلمػػػػي نذػػػػر إشػػػػعارات ك/أك أكصػػػػاؼ/

ت مػػػػؽ شػػػػأنها السدػػػػاعدة فػػػػي التحريػػػػات كاألبحػػػػاث الظفػػػػ ، قرػػػػد تمقػػػػي معمؾمػػػػات أك شػػػػهادا
 الجارية، كذلػ م  مراعاة عدـ السداس بترامة الظف  ك/أك حياته الخاصة.

غير أنه يستؽ ككي  الجسهؾرية إذا اقتزت مرمحة الظفػ  ذلػػ، أف يػأمر بهػها اإلجػراء 
 .(2)«دكف القبؾؿ السدب  لمسث  الذرعي لمظف 

ة بسجػػرد عمسهػػا بؾقػػؾع الجريسػػة كتمقيهػػا التبميغػػات الذػػرطأجهػػزة يتزػػح مػػؽ الش رػػيؽ أف 
بػػالقؾة العسؾميػػة إذا  ، كلهػػؼ أف يدػػتعيشؾاتهػػرع لسباشػػرة التحكيقػػات حػػؾؿ الجريسػػة التػػي بمغػػؾا بهػػا

 .اقتزى األمر ذلػ
كسػػا أنػػه فػػي إطػػار البحػػ  عػػؽ األطفػػاؿ السختظفػػيؽ فػػإف ضػػباط الذػػرطة لهػػؼ الحػػ  فػػي 

معمؾمػػػػات عميػػػػه أك أكصػػػػافه حتػػػػى يدػػػػه  إيجػػػػاد  أك إعظػػػػاء  نذػػػػر صػػػػؾر الظفػػػػ  السختظػػػػف
 .كالتحري عشه

تؾاف  مػ  يالظف  الستعم  بحساية  12-15رقؼ قانؾف المؽ  (47)السادة  ؛ أفكسا يبلح 
 كبعػد الحرػؾؿككي  الجسهؾرية عشد اختظػاؼ الظفػ   في كؾف  ؛ق إ جمؽ  (17)نص السادة 

                                                 
 16، السررخػة فػي 48، العػدد ، الستزسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، ج.ر1966يؾنيؾ  8السررخ في  155-66األمر  -(1)

 ، السعدؿ كالستسؼ.1966يؾنيؾ 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(2)

2615. 
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حتػػى صػػافه كمعمؾمػػات حؾلػػه كأك يظمػػ  مػػؽ اإلعػػبلـ نذػػر صػػؾر الظفػػ  ، عمػػى إذف مػػؽ كليػػه
أنػه فػي حالػة االسػتعجاؿ  غيػر، كإعادته في أقػر  كقػت مستػؽ ألهمػه هعش يده  عسمية البح 

كلسرػػػػػمحة الظفػػػػػ  يستػػػػػؽ لؾكيػػػػػ  الجسهؾريػػػػػة الكيػػػػػاـ بهػػػػػها العسػػػػػ  دكف إذف مػػػػػؽ كلػػػػػي  الظفػػػػػ  
 .السختظف

حسايػة  مػؽ قػانؾف القػانؾني ف مخظط اإلنهار الػؾطشي يدػتسد أساسػه يستؽ القؾؿ أكعميه؛ 
 الظف  كقانؾف اإلجراءات الجزائية. 

 مؽ مخظط اإلنذار الؾطش  لحساية الظفل ضحية االختظاف فثانيا: الهد
يهػػػدؼ السخظػػػط الػػػهي تػػػؼ إعػػػداد  مػػػؽ طػػػرؼ مجسؾعػػػة عسػػػ  متعػػػددة القظاعػػػات تشفيػػػها 

كتحت اإلشراؼ السباشر لؾزارة العدؿ إلى ، 2616جانفي  18لتعميسات الديد الؾزير األكؿ في 
مػػػؽ خػػػبلؿ الدػػػرعة كالفعاليػػػة فػػػي عسميػػػة اإلنػػػهار كاتخػػػاذ ، حسايػػػة الظفػػػ  السعبمػػػ  عػػػؽ اختفائػػػه

ككسػائ  اإلعػبلـ العسؾميػة ، اإلجراءات كإشػراؾ جسيػ  القظاعػات السعشيػة مػؽ األسػبلؾ األمشيػة
كالسػػؾان  كالسظػػارات كمحظػػات الدػػفر ، كالػػدعائؼ اإلعبلنيػػة كمتعػػاممي الهػػاتف الشقػػاؿ، بأكسمهػػا

محتػػػؼ كتػػػاـ قرػػػد العثػػػؾر عمػػػى الظفػػػ  محػػػ  البحػػػ  قبػػػ  تعرضػػػه ألي  شػػػت  مػػػؽ  فػػػي تشدػػػي 
أشػتاؿ األذ ، حيػػ  تػػتؼ مباشػػرة البحػ  كالتحػػري كجسػػ  السعمؾمػػات التػي تفيػػد التحقيػػ  بدػػرعة 

 سػػاعة عمػػى االختفػػاء 48فػػؾر التبميػػ  كتحػػت إشػػراؼ ككيػػ  الجسهؾريػػة مػػؽ دكف انتغػػار مػػركر 
 .(1)السخظطكسا كاف األمر عميه قب  تفعي  هها 

ساعة مؽ االختظاؼ كالتدخ  إلنقاذ الظف  قد يتؾف متأخرا جػدا ألف  48انتغار مركر ف
 .حيشها التبمي  لؽ يتؾف ذا فعالية

سػػاعة مػػؽ االختفػػػاء قػػد يتػػؾف لمتبميػػػ   48السخظػػط كعػػدـ انتغػػػار  كمػػ  تفعيػػػ أمػػا اآلف 
كمػؽ هػؼ فػي حالػة خظػر كيػتؼ تخمػيص األطفػاؿ السختظفػيؽ ، فعالية كبيرة في مرحمة التحريات

 مؽ أيادي اإلجراـ كهؼ سالسيؽ كمعافيؽ كقب  أف يتؼ ترفيتهؼ أك االعتداء عميهؼ. 
تدػػارع لحسايػػة األطفػػاؿ  164فالذػػرطة بسجػػرد تمقيهػػا التبميػػ  عػػؽ طريػػ  الخػػط األخزػػر 

الزػػػحايا كالكػػػبض عمػػػى السجػػػرميؽ قبػػػ  أف يحرػػػ  أي اعتػػػداء عمػػػيهؼ، كذلػػػػ بالتعػػػاكف مػػػ  
                                                 

، 132الذػػرطة، العػػدد "، السديريػػة العامػػة لؤلمػػؽ الػػؾطشي، مجمػػة مشغؾمةةة أمشيةةة فعالةةة لحسايةةة أطفالشةةا مةةؽ كةةل خظةةر" -(1)
 .16، ص2616سبتسبر 
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، كلقػػػد تػػػؼ كضػػػ  هػػػها الخػػػط مػػػؽ قبػػػ  السديريػػػة العامػػػة لؤلمػػػؽ (1)كالدػػػمظات مختمػػػف األجهػػػزة
كهػها لتػدعيؼ الحسايػة لؤلطفػاؿ ضػحايا  17ك 1548الؾطشي مؽ أج  تعزيز الخظيؽ السجانيؽ 

 .االختظاؼ كك  الفئات الزييفة مؽ أي خظر يتهددهؼ
ثقافػػة التبميػػ  فػػي بػػهؿ الجهػػؾد لشذػػر كتمقػػيؽ ": عمػػى أكػػد السػػدير العػػاـ لؤلمػػؽ الػػؾطشي كسػػا
الحفػػا  عمػػى سػػبلمة  فػػي ا بفعاليػػةيدػػاهؼ مػػؽ خبللهػػ ةسػػيباسػػتعساؿ هػػها الخػػط كدع، السجتسػػ 
نتيجػػة حتػػى مػػؽ بيئػػتهؼ القريبػػة خظػػر قػػد يمحػػ  بهػػؼ كجسيػػ  الفئػػات الزػػييفة مػػؽ كػػ  األطفػػاؿ 

سعتقػػػدات باليػػػػة خرافيػػػػة تػػػػدخ  تحػػػػت الدػػػػحر مذػػػاك  غالبػػػػا مػػػػا تكػػػػؾف عائميػػػػة أك االستدػػػػبلـ ل
 .(2)"ؾذةكالذع

غيػػر أنػػه مػػا تجػػدر االلتفاتػػة إليػػه هػػؾ أف ثقافػػة التبميػػ  ال يتستػػ  بهػػا األفػػراد فالعديػػد مػػؽ 
الزحايا يستشعؾف عؽ التبمي  عػؽ الجػرائؼ التػي لحقػت بهػؼ؛ كهػها االمتشػاع مرجعػه إمػا الخػؾؼ 
الػػهي يػػتسمكهؼ مػػؽ سػػؾء العؾاقػػ  كمػػا قػػد يمحػػ  الزػػحية مػػؽ أذ  خاصػػة فػػي جػػرائؼ اختظػػاؼ 

فغالبػػا مػػا يػػتؼ تهديػػد أهػػ  الزػػحية بالقتػػ  إذا لػػؼ يرضػػخؾا لستظمبػػات الخػػاطفيؽ كػػدف  ، ؿاألطفػػا
 .مبال  مالية ضخسة كفدية إلرجاع فمهات أكبادهؼ إلى أحزانهؼ سالسيؽ

الدػػػب  فػػػي عػػػدـ التبميػػػ  لشػػػؾع الجريسػػػة فػػػي حػػػد ذاتهػػػا كػػػالجرائؼ التػػػي تسػػػس  يرجػػػ كسػػػا 
إضػافة إلػى عػدـ التبميػ  ، مػة كخؾفػا مػؽ العػارالعرض فيتكت سؾف عشها لمحفا  عمػى شػرؼ العائ

إذا ما ارتكبت الجريسة في نظاؽ األسرة كبيؽ جدرانها فيفز  الزحايا التكػت ؼ تجشبػا لمفزػيحة 
إلػػى جهػػ  الزػػحايا أيزػػا سػػب  االمتشػػاع عػػؽ التبميػػ  ستػػؽ إرجػػاع أك لمثػػأر مػػؽ الجػػاني، كسػػا ي

 . (3)هها الذأفبهؼ بعس  أجهزة العدالة أك عدـ ثقتهؼ فيها كجهمهؼ بحقؾق
تبميغػػات الدكر الذػػرطة يتجمػػى كاضػػحا فػػي مثػػ  هػػه  الجػػرائؼ مػػؽ خػػبلؿ تمقػػيهؼ فػػ ؛كعميػػه

لتدػارع بتػ  جهؾدهػا إلنجػاح عسميػة إنقػاذ الظفػ  فػي كقػت قياسػي كبأقػ   164عبر هها الػرقؼ 
                                                 

 .43سميسة بؽ يظؾ، السرج  الداب ، ص  -(1)
-https://www.sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18إطبلؽ الرقؼ األخزر لمتبميػ  عػؽ اختفػاء كاختظػاؼ األطفػاؿ،  -(2)

 .63/16/2618، تاري  الؾلؾج لمسؾق : 10-43/2016-10-15-19-34-27/8102-104
"، مجمػػػػػػة القػػػػػػانؾف كاألعسػػػػػػاؿ، عمػػػػػػى السؾقػػػػػػ : حقةةةةةةؾق الزةةةةةةحايا أمةةةةةةام أجهةةةةةةزة العدالةةةةةةة الجشائيةةةةةةةدمحم السدػػػػػػاكي، " -(3)

http://www.droitetentreprise.com/ تػػػػػػاري  الؾلػػػػػػؾج لمسؾقػػػػػػ : العدالػػػػػػة -أجهػػػػػػزة -أمػػػػػػاـ -الجريسػػػػػػة -ضػػػػػػحايا -حقػػػػػػؾؽ ،
17/16/2618. 

https://www.sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-10-15-19-34-27/8102-104
https://www.sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-10-15-19-34-27/8102-104
https://www.sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-10-15-19-34-27/8102-104
http://www.droitetentreprise.com/حقوق-ضحايا-الجريمة-أمام-أجهزة-العدالة
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إال أف هػػها األمػػر ال ، بػػ  كقبػػ  حرػػؾؿ أي اعتػػداء عمػػى الظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ، األضػػرار
تحكيقػػه إال بالتعػػاكف مػػ  مختمػػف األجهػػزة كالدػػمظات كتشسيػػة فكػػرة التبميػػ  لػػد  األفػػراد، يستػػؽ 

فإنجػػاح هػػها السخظػػط لػػيس عبئػػا يقػػ  عمػػى األمػػؽ الػػؾطشي كحػػد  كإن سػػا يتػػؾف مػػؽ خػػبلؿ تكافػػ  
 جهؾد ك  الفاعميؽ في السجتس .

  أنػه حيػ، كهها ما تؼ تأكيد  مؽ طرؼ رئيس خمية االترػاؿ كالرػحافة بػاألمؽ الػؾطشي
هشػاؾ العديػػد مػؽ حػاالت االختظػػاؼ تستشػت مرػػالح األمػؽ مػػؽ  2616إلػى غايػػة  2663مشػه 

، لهلػ يج  تكافػ  (1)التدخ  كتؼ كإنقاذ الزحايا في الؾقت السشاس  كتقديؼ الستؾرطيؽ لمعدالة
 ك  شرائح السجتس  مؽ أج  تفعيمه كتحقي  الشتائ  السرجؾة مشه.

العالجيةة لألجهةزة الذةبه القزةائية فة  حسايةة الظفةل ضةحية  اآلليةاتالسظل  الثالث: 
 ختظافاال

تقػػـؾ بػػه هػػي تمػػػ اإلجػػراءات التػػي العبلجيػػة لؤلجهػػزة الذػػبه القزػػائية؛  ليػػاتيقرػػد باآل
بػػدكر مهػػؼ فػػي تػػؾفير الحسايػػة تزػػظم  هػػه  األخيػػرة الذػػرطة بعػػد كقػػؾع الجريسػػة، حيػػ  أجهػػزة 

في سبي  الكذف عػؽ مقتزػيات عؽ السجرميؽ كالستسث  في البح  كالتحري ، لمظف  الزحية
الجريسػػػة كالكػػػبض عمػػػى السجػػػرميؽ، كعمػػػى الذػػػرطة إعظػػػاء أهسيػػػة خاصػػػة لػػػبعض الفئػػػات مػػػؽ 

 .(2)بيشهؼ األطفاؿ لسا لهه  السرحمة مؽ أهسية كتأثير عمى نفدية الظف 
 ااهتسامػػػ زائػػػري لػػؼ يػػؾؿِ السذػػرع الجأف  ؛مػػؽ خػػبلؿ اسػػتقراء الشرػػػؾص القانؾنيػػة يتزػػحك 
 بهػػػاعامػػػ  ي يظريقػػػة التػػػالشفس بػػػ ، كتػػػتؼ معاممتػػػهخػػػبلؿ هػػػه  السرحمػػػة بالظفػػػ  الزػػػحي ة اكبيػػػر 

الظف  تػدارؾ األمػر كبػدا ذلػػ حساية عشد إصدار  لقانؾف  2615 سشة غير أنه في، (3)البالغيؽ
12-15رقػػػػؼ قػػػػانؾف مػػػػؽ ال (46)كاضػػػػحا مػػػػؽ خػػػػبلؿ السػػػػادة 

الظفػػػػ  كذلػػػػػ بسراعػػػػاة نفدػػػػية  (4)
فأكجػػ  السذػػرع خػػبلؿ سػػساع الظفػػ  الزػػحي ة حزػػؾر ، الزػػحي ة كالرػػدمة التػػي يتعػػرض لهػػا

تستؽ أجهػػػزة العدالػػػة تػػػشفدػػػاني كسػػػا أشػػػار إلػػػى ضػػػركرة تدػػػجي  ترػػػريحاته حتػػػى الخرػػػائي األ
                                                 

  .43سميسة بؽ يظؾ، السرج  الداب ، ص -(1)
 .476، السرج  الداب ، صدور الذرطة القزائية ف  حساية حقؾق الزحية الستعلقة بذخرهنادية ركاحشة،  -(2)
 .273حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص  -(3)
 19، السررخػػػة فػػػي 39 ج.، ر، العػػػدد، بحسايػػػة الظفػػػ الستعمػػػ   2615جؾيميػػػة  15السػػػررخ فػػػي  12-15القػػػانؾف رقػػػؼ  -(4)

 .2615جؾيمية 
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بػدؿ إقحػاـ الظفػ  فػي مغبػة التحقيػ  كإجهػاد  بدػساع ، الرجؾع إليها متى ما رأت ضػركرة لػهلػ
الستعمػػ  بحسايػػة  12-15قػانؾف ال مػػؽ 11فػػي فقرتهػا  (46)عميػه السػػادة أقؾلػه كهػػها مػا نرػػت 

 يتؼ خبلؿ التحري كالتحقي  سساع الظف  ضحية االعتداءات الجشدية.» الظف 
 «.يستؽ حزؾر أخرائي نفداني خبلؿ سساع الظف 

الظفػػػػ  ضػػػػحي ة االعتػػػػداءات قرػػػػرته عمػػػػى هػػػػها اإلجػػػػراء أف ؛ يتزػػػػح مػػػػؽ نػػػػص السػػػػادة
حبػها لػؾ يػتؼ تعسيسػه ليذػس  ف ف األطفاؿ يقعؾف ضػحايا لمعديػد مػؽ الجػرائؼ، في حيؽ أالجشدية

 ك  األطفاؿ ضحايا ك  الجرائؼ.
كذلػػ مػؽ ؤلعساؿ التي أسشدت لمذػرطة بعػد كقػؾع الجريسػة سشتعرض في هها السظم  لك 

خبلؿ فػرعيؽ: بحيػ  نتشػاكؿ كيفيػة تمقػي الذػتاك  كالببلغػات فػي الفػرع األكؿ، فػي حػيؽ الفػرع 
 نتظرؽ فيه لجس  االستدالالت.  الثاني

 بالغاتالفرع األول: تلق  الذكاوى وال
بعػػد كقػػؾع الجريسػػة يتمقػػػى ضػػباط الذػػرطة القزػػائية الببلغػػػات كالذػػتاك  السقدمػػة إلػػػيهؼ 
كعمػػيهؼ أخػػهها بعػػيؽ االعتبػػار ألف القػػانؾف لػػؼ يدػػفر عمػػى حػػ  ضػػابط الذػػرطة القزػػائية فػػي 

كإنسػا ، (1)التػي ال تذػت  فػي اعتبػار القػانؾف جريسػة رفض الذتاك  أك الببلغات بذأف القزايا
عميه تمقي هه  الذتاك  كتحرير محاضر بذأنها كتحؾيمها مباشػرة لؾكيػ  الجسهؾريػة السخػتص 
إقميسيػػا، فالقػػانؾف يمػػـز الذػػرطة القزػػائية بتمقػػي الذػػتاك  كالببلغػػات كهػػها مػػا جػػاءت بػػه السػػادة 

 13ك12ات السؾضػػػػػحة فػػػػػي السػػػػػادتيؽ يباشػػػػػر ضػػػػػباط القزػػػػػائية الدػػػػػمظ » ج إق مػػػػػؽ  (17)
 .ةكيتمقؾف الذتاك  كالببلغات كيقؾمؾف بجس  االستدالالت كإجراءات التحقي  االبتدائي

القزػػائية، ال يجػػؾز لزػػابط الذػػرطة القزػػائية  اإلنابػػاتعشػػد مباشػػرة التحكيقػػات كتشفيػػه 
م  مراعاة أحتػاـ أك تعميسات إال مؽ الجهة القزائية التي يتبعؾنها كذلػ  طم  أك تمقي أكامر

 .28السادة 

                                                 
، مجمػة االجتهػاد الحساية اإلجرائية لحقؾق ضحية الجريسة فة  التذةري  الجزائةر  واألنغسةة السقارنةة"، "الظي  سساتي -(1)

 .185، ص2613، مارس 9القزائي، جامعة دمحم خيزر، بدترة، العدد
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نهؼ يسارسؾف الدػمظات السخؾلػة إف، كفي حالة الجـر السذهؾد سؾاء أكاف جشاية أك جشحة
 كما يميها. 42لهؼ بسقتزى السادة 
. مباشػػرة إلػػى طمػػ  مدػػاعدة القػػؾة العسؾميػػة فػػي تشفيػػه مهسػػتهؼفػػي أف يمجػػأكا كلهػػؼ الحػػ  

مػؽ شػأنها مدػاعدتهؼ فػي شػهادات  عمؾمػات أكتؾجيه نداء لمجسهؾر قرد تمقػي السكسا يستشهؼ 
 ة.التحريات الجاري

أف يظمبػؾا ، بشاء عمى إذف متتؾ  مؽ ككي  الجسهؾريػة السخػتص إقميسيػا، يستشهؼ أيزاك 
مؽ أي عشؾاف أك لداف أك سشد إعبلمي نذر إشعارات أك أكصػاؼ أك صػؾر تخػص أشخاصػا 

 .(1)«يجري البح  عشهؼ أك متابعتهؼ
ائية بسجػػػػرد تمكيػػػػه الببلغػػػػات كالذػػػػتاك  عميػػػػه السبػػػػادرة مباشػػػػرة فزػػػػابط الذػػػػرطة القزػػػػ

لػػػهلػ ال يستشػػػه التخمػػػي عشهػػػا أك رفزػػػها ألف ذلػػػػ يعتبػػػر مػػػؽ قبيػػػ  التخمػػػي عػػػؽ ، باالسػػػتجابة
مسػػػا يعرضػػػه لمسدػػػاءلة التأديبيػػػة أمػػػاـ غرفػػػة االتهػػػاـ كفقػػػا لػػػشص السػػػادة ، (2)كاجباتػػػه القانؾنيػػػة

لغرفة االتهاـ دكف إخبلؿ بالجزاءات التأديبية التػي يجؾز » جاء فيها: التي  ق إجمؽ  (219)
قػػد تؾقػػ  عمػػى ضػػابط الذػػرطة القزػػائية مػػؽ رؤسػػائه التػػدرجييؽ أف تؾجػػه إليػػه مبلحغػػات أك 

مباشػػػرة أعسػػػاؿ كعيفتػػػه كزػػػابط لمذػػػرطة القزػػػائية أك بإسػػػقاط تمػػػػ  تقريػػػر إيقافػػػه مرقتػػػا عػػػؽ
 .  (3)«الرفة عشه نهائيا

بل يجؾز الظعؽ في قرار غرفػة االتهػاـ القاضػي بتؾقيػ  ضػابط الذػرطة القزػائية عػؽ ف
مباشػػػر أعسالػػػه لسػػػدة سػػػشتيؽ ابتػػػداء مػػػؽ تػػػاري  صػػػدكر القػػػرار، كهػػػها مػػػا جػػػاء فػػػي قػػػرار الغرفػػػة 

1993الجشائية سشة 
(4). 

                                                 
 16، السررخػة فػي 48، الستزسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، ج.ر، العػدد 1966يؾنيؾ  8السررخ في  155-66األمر  -(1)

 ، السعدؿ كالستسؼ .1966يؾنيؾ 
 .271حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص -(2)
 16، السررخػة فػي 48، الستزسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، ج.ر، العػدد 1966يؾنيؾ  8السررخ في  155-66األمر  -(3)

 ، السعدؿ كالستسؼ.1966يؾنيؾ 
، 61، العػػدد1994، السجمػػة القزػػائية لدػػشة 165.717، رقػػؼ السمػػف1993 جػػانفي 65قػػرار صػػادر عػػؽ غ.ج، بتػػاري :  -(4)

 .247ص 
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بلح  أف؛ الذػرطة القزػائية متمفػة بتمقػي الذػتاك  كالببلغػات حػؾؿ الجػرائؼ مهسػا كػاف ي
هػ  يستػؽ أف تكػؾف هشػاؾ  ، لكؽ الدػراؿ الػهي يظػرح فػي هػها السقػاـها بالغيؽ أك أطفاؿضحيت

 السجاؿ؟فرؽ خاصة تتمقى شتاك  الستعمقة بذركف الظفؾلة كمتخررة في هها 
ال يؾجد ما يػشص عمػى أف الببلغػات كالذػتاك   ج إق  مؽ( 17)السادة بالرجؾع ألحتاـ 

حايا لها ِفَرؽ  متخررػة بهػؼ فػي صػفؾؼ ضػباط الذػرطة القزػائية أك الستعمقة باألطفاؿ الز 
 مسؽ يداعدكنهؼ في أعسالهؼ.
أهسيػػػة لمظفػػػ  الزػػػحي ة خػػػبلؿ هػػػه  السرحمػػػة كلػػػؼ يػػػشص عمػػػى  كسػػػا أف السذػػػرع لػػػؼ يػػػؾؿِ 

إجراءات خاصة به، بػ  مثمػه مثػ  الزػحي ة البػال  عتػس السذػرع الفرندػي الػهي كضػ  حسايػة 
 .  (1)تحقي  أك التحري إجرائية خاصة بالظف  الزحي ة سؾاء في ال

كسا تجدر اإلشارة إلى أف السذرع لسا قرر مهسة البح  كالتحػري عمػى ضػباط الذػرطة 
فػي ، رػيؽ مػشهؼ بذػركف الظفؾلػةتالقزائية لؼ يشص عمى أف هػه  السهسػة تكػؾف مرهؾنػة بالسخ

 .حالة ما إذا كاف الجاني أك الزحية مؽ فئة األطفاؿ
فػػي تمقػػي الذػػتاك  كالببلغػػات عد أعػػؾاف الزػػبط يدػػا كحبػػها لػػؾ أف السذػػرع اشػػترط فػػيسؽ
أف يتؾنػػػؾا مخترػػػيؽ كعمػػػى درايػػػة بذػػػركف الظفؾلػػػة، الستعمقػػػة بػػػالجرائؼ الؾاقعػػػة عمػػػى األطفػػػاؿ 

، كهػػها ليتػػؾف لػػه (2)كيتػػؾف مػػؽ ذكي الخبػػرة فػػي ميػػداف األحػػداث سػػؾاء الجػػانحيؽ أك الزػػحايا
ة ػػػػاؿ فػػػػي كيفيػػػػة التعامػػػػ  مػػػػ  الظفػػػػ  خاصػػػػة الزػػػػحي  السرحمػػػػة تكػػػػؾف حداسػػػػة  فهػػػػه ، دكر فع 

تدػتدعي تعامػ  خػاص معهػؼ كخاصػة ، ك كمزظربة لسا خمفتػه الجريسػة مػؽ آثػار سػمبية عمػيهؼ
 بالشدبة لمسعتد  عميهؼ جشديا أك الهيؽ كانؾا ضحايا جرائؼ داخ  نظاؽ األسرة.

غيػػر أنػػه كاقييػػا كعسميػػا كمشػػه كثػػرة االعتػػداءات التػػي يتعػػرض لهػػا األطفػػاؿ خاصػػة فػػي 
عشػد إجػػراء  أكػػدت رئيدػة فرقػة حسايػػة األشػخاص الهذػػة ألمػؽ كاليػة سػػظي ، رةالدػشؾات األخيػ
كأصػػبح عمػػى مدػػتؾ  أمػػؽ كػػ  ، أنػػه مػػرخرا تػػؼ إجػػراء تػػدريبات كتكؾيشػػات خاصػػةمقابمػػة معهػػا 

كالكياـ بدكرات تكؾيشية متخررة في شػركف الظفؾلػة ، كالية متت  لمتكؾيؽ في شركف الظفؾلة
ئػػػات كطػػػرؽ التؾاصػػػ  معهػػػؼ كالحرػػػؾؿ عمػػػى السعمؾمػػػة، كتػػػدريبهؼ عمػػػى التعامػػػ  مػػػ  هػػػه  الف

                                                 
 .273حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص -(1)
 .73زيدكمة درياس، السرج  الداب ، ص -(2)
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هػػها الذػػأف، كسػػا يػػتؼ تشغػػيؼ السمتكيػػات الؾطشيػػة كالسحميػػة بكتؾجػػد حتػػى تكؾيشػػات خػػارج الػػؾطؽ 
 كالدكلية كدكرات متخررة في شركف الظفؾلة.
التػػػاب  لسديريػػػة الذػػػرطة القزػػػائية؛ أف السفتذػػػية  كسػػػا أكػػػد كػػػهلػ السػػػبلـز األكؿ لمذػػػرطة

إطػػارا  56لفائػػدة نحػػؾ  حسايػػة الظفؾلػػةمجػػاؿ فػػي ة الؾسػػط نغسػػت دكرة تكؾيشيػػة الجهؾيػػة لذػػرط
كها مرالح الذرطة القزائية السؾزعػة ، ك مسثميؽ لسختمف خبليا حساية الظفؾلة كالفئات الهذة

قػػانؾف مخترػػيؽ فػػي مجػػاؿ حسايػػة األحػػداث  كػػها أسػػاتهةكاليػػة تحػػت إشػػراؼ قزػػاة ك  11عبػػر
(1)باإلضافة إلى أخرائييؽ نفدانييؽ

. 
كهها التكؾيؽ كالتخرص في فرؽ حساية الفئات الهذة سيتؾف له دكر فعاؿ عمى نفدػية 

كمؽ شأنه زرع الثقة في أنفدهؼ اتجا  هػه  األجهػزة كيعػزز فكػرة ، الظف  كنغرته لهيئات األمؽ
 التبمي  عؽ أي تهديد أك اعتداء يتعرض له.

   شكلهاو  الذكؾى أوال: 
التبميػ  حػؾؿ الجػرائؼ التػي يتعرضػؾف لهػا أك يتؾنػؾا  ك  القػؾانيؽ تكػاد تجسػ  عمػى كجػؾ 

، عشهػا أك الشيابػة لمتبميػ  لمزػبظية القزػائيةفبسجرد كقؾع الجريسة عميهؼ االلتجػاء ، ضحية لها
أف يتػػػؾف التبميػػػ  كتابيػػػا أك ر كلػػػؼ يذػػػترط السذػػػرع أي شػػػت  معػػػيؽ لهػػػها التبميػػػ  فيدػػػتؾي األمػػػ

 .ؿ الهؾية، كسا قد يتؾف مؽ شخص معمـؾ أك مجهؾ ياشفال
، كسػػػا (2)فالزػػػبظية القزػػػائية تتمقػػػى الذػػػتاك  كالببلغػػػات كعميهػػػا التحػػػري عػػػؽ الحكيقػػػة

السحزػػػر السحػػػرر مػػػؽ يتػػػؾف  عميهػػػا أف تثبػػػت الذػػػتؾ  بسحزػػػر كتقػػػـؾ بتحريػػػر ، كيذػػػترط أف
، كعميػػه إرسػػاله فػػؾرا كتؾقيػػ  الذػػاكي أك السبمػػ  هبتؾقيعػػ طػػرؼ ضػػابط الذػػرطة القزػػائية مػػهيبل

الهػػػدؼ مػػػؽ الذػػػتؾ  أك الػػػببلغ هػػػؾ إعػػػبلـ الشيابػػػة بػػػه التخػػػاذ مػػػا تػػػرا  مشاسػػػبا فػػػي لشيابػػػة ألف 
 .(3)إجراءات الدعؾ ، إال أف التراخي ليس له أثر البظبلف عمى إجراءات الدعؾ  الحقا

                                                 
، تػػاري  االطػػػبلع عمػػػى :www.aps.dz/ar/societe/56539http//-2016تفعيػػ  مخظػػػط اإلنػػهار الػػػؾطشي عمػػى مؾقػػػ :  -(1)

 .26/61/2619السؾق  بتاري : 
، السرجػػ  الدػػاب ، ص حسايةةة حقةةؾق ضةةحية الجريسةةة خةةالل الةةدعؾى الجزائيةةة فةة  التذةةري  الجزائةةر  الظيػ  سػػساتي،  -(2)

43. 
، جامعػػة قاصػػدي مربػػاح كرقمػػة، كميػػة أطركحػػة دكتػػؾرا  الرقابةةة علةةى أعسةةال الزةةبظية القزةةائية، عمػػي حقػػاص،  -(3) عمػػـؾ

 :  .17، ص2617ماي  23الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، تخرص قانؾف جشائي، نؾقذت يـؾ

http://www.aps.dz/ar/societe/56539-2016
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أمػػا بخرػػؾص تمقػػي الذػػتاك  كالببلغػػات الستعمقػػة بجريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ؛ نجػػد أف 
لكؽ نتيجػة اسػتفحاؿ الجريسػة فػي السجتسػ  الجزائػري نجػد السذرع لؼ يز  شتبل معيشا لمتبمي ، 

لمتبميػ  عػؽ اختظػاؼ األطفػاؿ أك اختفػائهؼ  164أف السذرع الجزائري استحدث الخط السجاني 
سػػؾاء السدػػشيؽ أك الشدػػاء السعشفػػات أك األطفػػاؿ، كتػػؼ ، كحسايػػة كػػ  الفئػػات الهذػػة فػػي السجتسػػ 

االت االختظػاؼ سػؾاء مػؽ الظفػ  نفدػه إذا تفعيمه مػؽ أجػ  تمقػي الذػتاك  كالببلغػات حػؾؿ حػ
فبسجػػرد اختفػػاء الظفػػ  أك اختظافػػه يػػتؼ تبميػػ  مرػػالح األمػػؽ أك ، تستػػؽ مػػؽ ذلػػػ أك مػػؽ ذكيػػه

الػػدرؾ عبػػر هػػها الػػرقؼ شػػفهيا، فتدػػج  مرػػالح األمػػؽ أك الػػدرؾ الذػػتؾ  الستعمقػػة باالختظػػاؼ 
  هها السخظػط، كنشػؾ  إلػى ساعة التي تؼ إلغائها بسؾج 48كتبدأ بسخظط اإلنهار دكف انتغار 

هػػػؾ متػػػؾافر لػػػد  األمػػػؽ الػػػؾالئي لكػػػ  كاليػػػة كلسػػػا تتمقػػػى مرػػػالح األمػػػؽ  164أف الخػػػط رقػػػؼ 
 الذتؾ  تقـؾ بتؾجيه الستر  ألقر  مركز لمستاف السكيؼ فيه لتقييد شتؾا .

حدػػ  السقابمػػة التػػي أجريشاهػػا مػػ  رئيدػػة فرقػػة حسايػػة األشػػخاص  كيعسػػ  هػػها السخظػػط
 تي: كاآل "م، ح "لؾالئي لؾالية سظي  الديدة باألمؽ ا الهذة

تػدكيؽ بتقػـؾ ، ك تتمقى مرالح األمؽ كالدرؾ التبمي  164التبمي  عبر الرقؼ األخزر  عشد
كتؾجػه الذػخص السبمػ  ك  السعمؾمات الستعمقػة بالظفػ  السختفػي أك السختظػف حدػ  الحالػة، 

السعبمػػ  سػػؾاء الػػؾلي  أك كتظمػػ  مرػػالح األمػػؽ مػػؽ الذػػخص إلػػى أقػػر  مركػػز شػػرطة أك درؾ، 
ك  السعمؾمػات كاألكصػاؼ كاإلشػعارات الستعمقػة بالظفػ ، كيػتؼ  الؾصي  أك حتى مؽ السؾاطشيؽ

تبميػ  ككيػ  الجسهؾريػة السخػػتص مباشػرة بسؾضػؾع التبميػ  كبالسحزػػر، هػها األخيػر الػهي يقػػـؾ 
التشدػي  مػ   بتفعي  مخظط اإلنهار الؾطشي فػي حالػة اختظػاؼ الظفػ  أك اختفائػه، كيػتؼ بعػدها
تبميػػ  يػػتؼ ثػػؼ ، قاعػػة اإلرسػػاؿ لتعسػػيؼ أكصػػاؼ الظفػػ  كذلػػػ بغيػػة تعسيسهػػا عمػػى مدػػتؾ  الؾاليػػة

كػ   يجشدكالية، ك  48ك  الؾحدات التابعة لمذرطة كالدرؾ عبر كام  الترا  الؾطشي أي تزؼ 
ه عؾاف سؾاء الستؾاجديؽ بمباسهؼ الرسسي أك السػدني؛ مػؽ أجػ  تتبػ  الظفػ  عػؽ طريػ  هاتفػاأل

ككها عبر أجهزة التؾاص  االجتسػاعي كالفيدػبؾؾ أك التػؾيتر التػي يسمكهػا ا، إذا كاف يسمػ هاتف
كاليػػػة بعػػػد تزكيػػػدهؼ برػػػؾرة  48الظفػػػ ، كيػػػتؼ إعػػػبلـ جسيػػػ  الؾحػػػدات فػػػي األمػػػؽ كالػػػدرؾ عبػػػر 

السعمؾمػػػػات التػػػػي مػػػػؽ شػػػػأنها كػػػػ  كتمقػػػػى ، فؾتؾغرافيػػػػة عػػػػؽ الظفػػػػ  كأكصػػػػافه ككقػػػػت اختفائػػػػه
الػدرؾ األمؽ ك ثؼ تقـؾ مرالح ، ح  عؽ الظف  كإيجاد  في أقر  كقت مستؽالسداهسة في الب
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الؾطشي بتشغيؼ مخظط لمبح  عؽ الظف  السختظف كذلػ بتشري  خميػه أزمػة كتقػـؾ بتسذػيط 
 .(1)السشظقة كمراقبة الظرقات ككض  نقاط التفتيش في العديد مؽ األماكؽ

لمؾصػػؾؿ لمظفػػػ  مػػؽ قبػػ  األمػػؽ الػػؾطشي تدػػخير كػػ  اإلمتانػػات الساديػػة كالبذػػػرية يػػتؼ ك 
كاليػػة، كسػػا تدػػعى لتكػػؾيؽ فرقػػة أزمػػة  48تذػػس  ك السختظػػف عبػػر نذػػر معمؾمػػات حػػؾؿ الظفػػ  

كتذػػتي  فػػؾج خػػاص لمؾقػػؾؼ عمػػى القزػػية كمتابعػػات عمػػى مدػػتؾ  مركػػز الذػػرطة القزػػائية، 
 كالكياـ بإجراءات التحقي  لمتؾص  إلى حيثيات اختظاؼ الظف .

تؾجيػػػػه نػػػػداء لمجسهػػػػؾر لتقمػػػػي معمؾمػػػػات أك بط الذػػػػرطة القزػػػػائية بعػػػػد ذلػػػػػ يقػػػػـؾ ضػػػػبا
شهادات قد تداعدهؼ في إيجاد الظف  السختظف بشػاء عمػى إذف متتػؾ  مػؽ ككيػ  الجسهؾريػة 

صػػػػػؾر كمعمؾمػػػػػات حػػػػػؾؿ الظفػػػػػ   أي سػػػػػشد إعبلمػػػػػي بشذػػػػػر ، كيظمبػػػػػؾا مػػػػػؽالسخػػػػػتص إقميسيػػػػػا
تفػػػاء أك البحػػػ  عػػػؽ حالػػػة االخ فػػػي ج إق مػػػؽ  (17) السػػػادةنػػػص كهػػػها حدػػػ  ، السختظػػػف
 .كمبلحقتهؼأشخاص 

مػػؽ تمقػػاء نفدػػه بشذػػر أك كيقػػـؾ ككيػػ  الجسهؾريػػة سػػؾاء بشػػاء عمػػى طمػػ  مػػؽ كلػػي الظفػػ  
الظفػػ  السختظػػف، لكػػؽ يذػػترط أال يسػػس هػػها اإلجػػراء بحرمػػة الحيػػاة  حػػؾؿصػػؾر  كمعمؾمػػات 

الستعمػػػػ  بحسايػػػػة قػػػػانؾف لمػػػػؽ  (47)السػػػػادة  مػػػػا أكػػػػدت عميػػػػهالخاصػػػػة لمظفػػػػ  كبترامتػػػػه كهػػػػها 
 .  (2)الظف 

بعػػػد رصػػػد كػػػ  اإلمتانػػػات البذػػػرية كالساديػػػة لمبحػػػ  عػػػؽ كسػػػا تقػػػـؾ الزػػػبظية القزػػػائية 
عمػػى فرقػػة فإعادتػػه إلػػى عائمتػػه ك إذا تػػؼ إيجػػاد الظفػػ  بػػهلػ، ك الظفػػ  السختظػػف تحريػػر محزػػر 

كترسػ  لكػ  الؾحػدات السحميػة ، حساية األشخاص الهذة أف تحرر بعدها محزػر كػ   البحػ 
كسػا تمجػأ كػهلػ ، كالية بأنه تػؼ إيجػاد الظفػ  السختظػف 48الؾطشية التابعة لؤلمؽ كلمدرؾ عبرك 

 . عمى الفؾر إلخبار ككي  الجسهؾرية بهلػ
؛ أف السذػػػرع الجزائػػػري لػػػؼ يحػػػدد شػػػتبل معيشػػػا لمػػػببلغ أك الذػػػتؾ  مسػػػا تػػػؼ طرحػػػه يبلحػػػ 

جرائيػػػة كالتكػػػالي  الساديػػػة كهػػػها إلزالػػػة كػػػ  العكبػػػات كالعؾائػػػ  اإل، السقػػػدـ لمزػػػبظية القزػػػائية
                                                 

 .1انغر: مخظط اإلنهار الؾطشي السمح  رقؼ  -(1)
، السررخػة 39دد الستعمػ  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػ 2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15مؽ القػانؾف رقػؼ  47السادة  -(2)

 .2615جؾيمية  19في 
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بذتؾا  كاسترجاع بعػض التفاصػي  حػؾؿ كقػؾع  لئلدالء الزحيةكغيرها، مسا يفتح السجاؿ أماـ 
يذػج  األفػػراد عمػى التبميػ  كزيػادة الثقػػة ، ك الجريسػة مسػا يدػه  العسػ  عمػػى الزػبظية مػؽ جهػة
األمػػػر  كإف كػػػافجهػػػة أخػػػر ،  كالذػػػرطة مػػػؽفػػػي مرػػػالحهؼ كتحدػػػيؽ العبلقػػػة بػػػيؽ الجسهػػػؾر 

 .  كمتخررة بذركنهؼيقتزي كجؾد مراكز مخررة الستكباؿ األطفاؿ الزحايا 
 لسحاضرتحرير اثانيا: 

مؽ قب  الذػرطة تقػـؾ هػه  األخيػرة بتحريػر محزػر  164بعد تمقى الببلغات عبر الخط 
بذػػأنها؛ كهػػها السحزػػر عبػػارة عػػؽ محػػرر يػػدكف فيػػه ضػػابط الذػػرطة تقريػػرا عػػؽ كػػ  األعسػػاؿ 

تػي كأقؾاؿ الزحية كالسذػتبه فػيهؼ كالذػهؾد، كسػا يػدكف فيهػا الشتػائ  كاإلجػراءات ال التي قاـ بها
، كلقػػد ألػػـز السذػػرع ضػػباط الذػػرطة بػػهلػ كلػػؼ يفػػرؽ بػػيؽ أف يقػػدـ الػػببلغ (1)تؾصػػ  إليهػػاتػػؼ ال

 .الزحي ة بشفده أك بؾاسظة كلي ه أك مؽ هؾ تحت كاليته أك كصايته
ي جسيػ  الجػرائؼ ماعػػدا تمػػ التػػي يذػترط فيهػػا اإلشػػارة إلػى أف الػػببلغ يتػؾف فػػ كسػا تجػدر

عمػؼ  القانؾف تقديؼ شتؾ ، كسا أف الببلغ يستؽ تقديسه مؽ طرؼ الزحي ة أك أي شخص آخر
 .بؾقؾع الجريسة كبم   عشها دكف االعتداد برفته أك سش ه

أما إذا كاف قاصػرا فتقػدـ ، الزحي ة إذا كاف بالغا أما الذتؾ  فيذترط أف تقدـ مؽ طرؼ
الكػي ؼ عميػه، كمشػاط عػدـ تقػديؼ الذػتؾ  كقبؾلهػا مػؽ الظفػ  هػؾ  طرؼ الؾلي  أك الؾصي  أكمؽ 

 .(2)صغر سش ه كقمه إدراكه كعدـ درايته بسرمحته
مػػؽ  164؛ كضػػ  السذػػرع الجزائػػري الخػػط محػػؾر هػػه  الدراسػػة كفػػي جريسػػة االختظػػاؼ
مػؽ الظفػ  السختظػف إذا كيتػؾف هػها الػببلغ إمػا ، عبػر  الختفػاءأج  تمقي الببلغات كإشعار با

تستػػؽ مػػؽ االترػػاؿ أك مػػؽ طػػرؼ كليػػه أك مػػؽ طػػرؼ أشػػخاص آخػػريؽ، ثػػؼ يػػتؼ تػػؾجيههؼ مػػؽ 
األمػػػؽ ألقػػػر  مركػػػز شػػػرطة لكػػػي يعػػػدلؾا بترػػػريحاتهؼ حػػػؾؿ الحادثػػػة كتحريػػػر طػػػرؼ مرػػػالح 

                                                 
، دار هؾمػة لمظباعػة كالشذػر، الجزائػر، طبعػة مشقحػة 1، جشةرح قةانؾن اإلجةرااات الجزائيةة الجزائةر  عبد هللا أكهايبية،  -(1)

 .465، ص 2618، 2617بأحدث التعديبلت، 
القانؾنيػػة، تخرػػص قػػانؾف جشػػائي، ، أطركحػػة دكتػػؾرا  فػػي العمػػـؾ الحسايةةة الجزائيةةة لحقةةؾق الزةةحيةالظيػػ  سػػساتي،  -(2)

 .84، ص 2616، 2615جامعة الحاج لخزر، باتشة كمية الحقؾؽ كالعمـؾ القانؾنية، قدؼ الحقؾؽ، 
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البحػػ  عػػؽ الظفػػ  الزػػحي ة كرصػػد كػػ  اإلمتانػػات البذػػرية السباشػػرة بك ، محزػػر باالختظػػاؼ
 د .كالسادية إليجا

إف السذػػػػرع الجزائػػػػري ألػػػػـز ضػػػػباط الذػػػػرطة القزػػػػائية بتحريػػػػر السحاضػػػػر سػػػػؾاء كػػػػاف 
، أي كجػػؾ  تحريػػر هػػه  السحاضػػر بأعسػػالهؼ التػػي قػػامؾا (1)األطفػػاؿ كأالراشػػديؽ مػػؽ الزػػحي ة 

ألنػػه مػػؽ خرػػائص أعسػػالهؼ التػػدكيؽ ، بهػػا كيعَزػػسِ شؾها مجسػػؾع مػػا أجػػرك  مػػؽ بحػػؾث كتحريػػات
عمى ضػباط الذػرطة القزػائية أف يحػرركا  يتعيؽ» ق إ جمؽ  (18)كهها ما جاءت به السادة 

محاضػػػر بأعسػػػالهؼ كأف يبػػػادركا بغيػػػر تسهػػػ  إلػػػى إخظػػػار ككيػػػ  الجسهؾريػػػة بالجشايػػػات كالجػػػشح 
 التي تر  إلى عمسهؼ.
نجػػػػاز أعسػػػػالهؼ أف يؾافػػػػؾ  مباشػػػػرة بأصػػػػؾؿ السحاضػػػػر التػػػػي يحرركنهػػػػا إكعمػػػػيهؼ بسجػػػػرد 

بأنهػا مظابقػة ألصػؾؿ تمػػ السحاضػر التػي حرركهػا ككػها مرحؾبة بشدػخة مشهػا مرشػر عميهػا 
 جسي  السدتشدات كالؾثائ  الستعمقة بها ككهلػ األشياء السزبؾطة.

كترسػػ  السحاضػػر الخاصػػة بالسخالفػػات كاألكراؽ السرفقػػة بهػػا إلػػى ككيػػ  الجسهؾريػػة لػػد  
 السحتسة السخترة.

 .(2)«كيج  أف يشؾ  في تمػ السحاضر عؽ صفة الزبط القزائي الخاصة بسحرريها
هه  السادة؛ أف السذػرع ألػـز ضػابط الذػرطة بتحريػر السحاضػر إال أنػه لػؼ  دتخمص مؽي

ف كػػاف لػػه الحػػ  فػػي اصػػظحابه كاالسػػتعانة إيمزمػػه باصػػظحا  كاتػػ  عسػػؾمي مػػؽ أجػػ  ذلػػػ ك 
، كهه  السحاضر تتزسؽ الببلغػات (4)ق إ جمؽ  (21)كهها ما نرت عميه السادة  (3)بأعؾانه

التػػي يتمقؾنهػػا أك الذػػتاك  السقدمػػة إلػػيهؼ إضػػافة إلػػى إفػػادات الذػػهؾد كمػػا تحرػػمؾا عميػػه مػػؽ 

                                                 
 .116زيدكمة درياس، السرج  الداب ، ص  -(1)
، الستزػػػػسؽ قػػػػانؾف اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة السعػػػػدؿ كالسػػػػتسؼ، ج.ر، 1966يؾنيػػػػؾ  68السػػػػررخ فػػػػي  155-66األمػػػػر رقػػػػؼ  -(2)

 .1966جؾاف  16، السررخة في 48العدد
 .467عبد هللا أكهايبية، السرج  الداب ، ص -(3)
مؽ ؽ إ ج "يقـؾ أعؾاف الزبط القزائي الػهيؽ ليدػت لهػؼ صػفة ضػابط الذػرطة القزػائية فػي مباشػرة  26تشص السادة  -(4)

ؤسائهؼ م  الخزؾع لشغاـ الهيئة التي يشتسػؾف كعائفهؼ كيثبتؾف الجرائؼ السقررة في قانؾف العقؾبات مستثميؽ في ذلػ ألكامر ر 
 إليها كيقؾمؾف بجس  كافة السعمؾمات الكاشفة عؽ مرتكبي تمػ الجرائؼ".
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ترػػػريحات أك ضػػػبط األشػػػياء كحجزهػػػا، كيجػػػ  أف تكػػػؾف مدػػػتؾفية لمذػػػركط الؾاجػػػ  تؾافرهػػػا 
 .(1)فيها

 ج إ قمػؽ  (54)استشتاجه مؽ نص السػادة  كإلزاميتها يتؼككجؾ  تحرير هه  السحاضر 
السحاضػػر التػػي يزػػعها ضػػابط الذػػرطة القزػػائية طبقػػا لمقػػانؾف يشبغػػي تحريرهػػا فػػي الحػػاؿ »

 .(2)«كعميه أف يؾق  عمى ك  كرقة مؽ أكراقها
كسػػا ال يتؾقػػف عسػػ  ضػػابط الذػػرطة عمػػى جسػػ  السعمؾمػػات حػػؾؿ الجريسػػة كتقييػػد األمػػر 

كاشػترط السذػرع ، الشيابػة العامػة بهػه  السحاضػر تزكيػد يػهكإنسا يتؾج  عمحد  في محاضر ف
في ذلػ أف يتؾف برفة فؾرية كهها لتتخه الشيابة العامػة قراراتهػا فػي تحريػػ الػدعؾ  العسؾميػة 

 .(3)مؽ عدمها
كاشػػترط السذػػرع أيزػػا فػػي هػػه  السحاضػػر أف يحػػدد فيهػػا صػػفة محررهػػا كتؾقيعػػه كختسػػه 

 هػػاالسحاضػػر كيزػػفى عميهػػا صػػبغة الثبؾتيػػة التػػي مشحكهػػها مػػؽ أجػػ  إثبػػات مػػد  صػػحة هػػه  
كعػػػدـ احتػػػراـ الذػػػتميات التػػػي اشػػػترطها القػػػانؾف فػػػي هػػػه  السحاضػػػر ، القػػػانؾف لهػػػه  السحاضػػػر

كهػػها مػػا جػػاء كاضػػحا فػػي نػػص ، (4)كعػػدـ تػػؾافر هػػه  الذػػتميات يفقػػد السحزػػر قيستػػه القانؾنيػػة
ثبػػػات إال  إذا كػػػاف صػػػحيحا فػػػي ال يتػػػؾف لمسحزػػػر أك التقريػػػر قػػػؾة اإل» ق إج (214) السػػػادة

الذت  كيتؾف قد حرر  كاضػعه أثشػاء مباشػرة أعسػاؿ كعيفتػه كأكرد فيػه عػؽ مؾضػؾع داخػ  فػي 
 .(5)«نظاؽ اختراصه ما قد رآ  أك سسعه أك عايشه بشفده

 دالالتالفرع الثان : مرحلة جس  االست
مرحمة ال تق  أهسية عشها كهػي مرحمػة  تأتِ  كالببلغات بعد مرحمة التبمي  كتمقى الذتاك  

لكػػؽ القزػػائية كهػػها هػػؾ العسػػ  السؾكػػ  لمذػػرطة ، جسػػ  االسػػتدالالت كالتحػػري حػػؾؿ الجريسػػة
                                                 

 .48عمي شسبلؿ، السرج  الداب ، ص -(1)
، الستزػسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة السعػدؿ كالسػتسؼ، ج.ر، العػدد 1966يؾنيػؾ  68السػررخ فػي  155-66األمر رقؼ  -(2)

 .1966جؾاف  16السررخة في ، 48
 .18، 17عمي حقاص، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .469، 468عبد هللا أكهايبية، السرج  الداب ، ص -(4)
، الستزػػػػسؽ قػػػػانؾف اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة السعػػػػدؿ كالسػػػػتسؼ، ج.ر، 1966يؾنيػػػػؾ  68السػػػػررخ فػػػػي  155-66األمػػػػر رقػػػػؼ  -(5)

 .1966جؾاف  16، السررخة في 48العدد
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ه  مرحمة جس  االستدالالت بالشدبة لؤلطفػاؿ الزػحايا لهػا  يظرح في هها السقاـالدراؿ الهي 
 خرؾصية معيشة أـ مثمها مث  السخررة لمراشديؽ؟

عػػد تمقػػػيهؼ لمذػػػتاك  عميهػػا أف تباشػػػر اإلجػػػراءات التػػي نرػػػت عميهػػػا إف عسػػ  الذػػػرطة ب
إال أف ، كالستسثمػػة فػػي جسػػ  االسػػتدالالت كإجػػراء التحكيقػػات االبتدائيػػة ق إجمػػؽ  (17)السػػادة 

تكػػؾف الؾسػػػائ   كإنسػػػا يذػػترط فقػػط أال  ، محػػػددة كغيػػر محرػػؾرة مدػػبقا هػػه  االسػػتدالالت غيػػر
مشافيػػة لػػآلدا  فػػي سػػبي  التحػػري عػػؽ مرتكبػػي هػػه   السدػػتعسمة فػػي التحػػري غيػػر مذػػركعة أك

ظمػ  اإليزػاحات بذػأف الجريسػة كمرتكبيهػا كالؾسػائ  السدػتعسمة فػي االلتػزاـ بكعميهؼ ، الجرائؼ
إلػػػػى االسػػػػتجؾا  ألنػػػػه خػػػػارج عػػػػؽ نظػػػػاؽ ال يجػػػػ  أف تستػػػػد التدػػػػاؤالت  ، غيػػػػر أف هػػػػه ذلػػػػػ

 .(1)ه كمؾاجهته بأقؾالهمحاكلة إيقاع الزحية أك استدراجكسا ال يستشهؼ اختراصهؼ، 
مػؾاد قػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػة؛ نجػد أف السذػرع لػؼ يحرػر الظػػرؽ اسػتقراء كمػؽ خػبلؿ 

التي يتؼ بها االستدالالت بالشدبة لمراشديؽ كسػا لػؼ يحػدد بالسقابػ  نػص خػاص باألطفػاؿ سػؾاء 
رفيؽ أك أنػػه فيسػػا يخػػص الظػػرؽ السدػػتعسمة فػػي حالػػة األطفػػاؿ السشحػػ الجشػػاة أك الزػػحايا، غيػػر

فػػي حالػػة خظػػر تختمػػف كثيػػرا عػػؽ السدػػتعسمة مػػ  الراشػػديؽ، حيػػ  أكؿ عسػػ  يقػػـؾ بػػه ضػػابط 
أك الستؾاجد في حالػة خظػر ، الذرطة القزائية هؾ االنتقاؿ مباشرة لستاف تؾاجد الظف  الجانح

الػػؾلي هػػؾ بػػالتؾازي مػػ  تبميػػ  كلػػي  الظفػػ  أك مػػؽ هػػؾ تحػػت حزػػانته فػػي حالػػة مػػا إذا لػػؼ يتػػؽ 
، كهشا تؾاجه الذػرطة صػعؾبة حيػ  يستشػ  الحػدث عػؽ اإلدالء بعشػؾاف عؽ حالة الخظرالسبم  

إلػى سػساع الظفػ  دكف كليػه خاصػة فػي في هػه  الحالػة كيمجأ ضابط الذرطة ، كليه أك كصيه
هػػػؾ سػػػساعه بتؾاجػػػد  ميػػػدانياف كػػػاف مػػػا هػػػؾ معسػػػؾؿ بػػػه إك ، غيػػػا  نػػػص قػػػانؾني يمػػػزمهؼ بػػػهلػ
 .يمداعد تاب  لمسجمس الذعبي البمد

الشفدػػية كاالجتساعيػػة،  تػهسػساعه لمظفػػ  مراعػػاة حال عشػػد ضػػابط الذػرطة القزػػائيةكعمػى 
ككمسػػا كانػػت لزػػابط الذػػرطة درايػػة بذػػركف الظفؾلػػة ككيفيػػة التعامػػ  معهػػا سػػه  عميػػه العسػػ  

 .(2)ف الهدؼ مؽ عس  الذرطة هؾ تحقي  الحساية الكاممة له، ألرع الثقة في نفدهز معه ك 

                                                 
، مػهكرة رقابة سلظة التحقيق على أعسال الزةبظية القزةائية فة  القةانؾن الجزائةر  والسقةارن ؾهر قؾادري صامت، ج -(1)

 .36، ص2669ماجدتير في القانؾف، جامعة اإلستشدرية، كمية الحقؾؽ، قدؼ العمـؾ الجشائية، 
 .74، 73زيدكمة درياس، السرج  الداب ، ص -(2)
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زػحي ة يجػػ  عمػػى ضػابط الذػػرطة القزػػائية أف يتقيػد بعسمػػه؛ كهػػؾ كعشػد سػػساع الظفػػ  ال
الدساع لترريحاته كتدكيشها في محاضر مؽ أج  تدميسها لؾكي  الجسهؾريػة فيسػا بعػد، كلػيس 

مػػػؽ أعسػػػاؿ لػػػيس الهػػػدؼ مشهػػػا اسػػػتجؾابه أك مؾاجهتػػػه أك مشاقذػػػته فيهػػػا، كبسػػػا أف االسػػػتجؾا  
ك  إلػى االسػتجؾا  الػهي هػؾ خػارج صػبلحياته نه ال يجؾز لػه تجػاز إضابط الذرطة القزائية ف

 .(1)فميس له إال تدكيشها في السحزر ةإال إذا أدلى بها الزحية طؾاعي
كرغؼ صبلحيات ضػابط الذػرطة القزػائية الؾاسػعة إال أن ػه لػيس عميػه أف يتعامػ  بعشػف 

 مقيػػد بعػػدة ضػػسانات لمظفػػ  الزػػحي ة مػػؽ بيشهػػا حقػػه فػػي سػػرية ، كإنسػػا هػػؾمػػ  الظفػػ  الزػػحية
 كهها ما سيتؼ التظرؽ إليه في الشقاط اآلتية. ككها حقه في حساية حياته الخاصة، التحقي 

 لتحقيقحق الزحية ف  سرية اأوال: 
لقد أكج  السذرع الجزائري عمى ضباط الذرطة القزائية بعػد الكيػاـ بأعسػاؿ االسػتدالؿ 

يتستشػؾا مػؽ االعتػداد  أف يتؼ تدكيشها فػي محاضػر كتػدكيؽ كػ  اإلجػراءات التػي قػامؾا بهػا حتػى
بها مدتكببل إلنراؼ الزحية ككفالة حقه، كسا تذتس  هه  السحاضر عمى تؾقي  كػ  مػؽ تػؼ 

كيػػػتؼ إيفػػػاء ككيػػػ  الجسهؾريػػػة بهػػػا مباشػػػرة مػػػ  األشػػػياء التػػػي تػػػؼ ، مدػػػاءلتهؼ مػػػؽ شػػػهؾد كخبػػػراء
يتعػػيؽ عمػػى ضػػابط » ق إج (18)ضػػبظها إف كانػػت مؾجػػؾدة كهػػها مػػا جػػاءت بػػه نػػص السػػادة 

ذػػرطة القزػػائية أف يحػػػرركا محاضػػر بأعسػػػالهؼ كأف يبػػادركا بغيػػػر تسهػػ  إلػػػى إخظػػار ككيػػػ  ال
 الجسهؾرية بالجشايات كالجشح التي تر  إلى عمسهؼ.

أعسػػػػالهؼ أف يؾافػػػػؾ  مباشػػػػرة بأصػػػػؾؿ السحاضػػػػر التػػػػي يحرركنهػػػػا  إنجػػػػازكعمػػػػيهؼ بسجػػػػرد 
لتػي حرركهػا ككػها مرحؾبة بشدػخة مشهػا مرشػر عميهػا بأنهػا مظابقػة ألصػؾؿ تمػػ السحاضػر ا

 .(2)«جسي  السدتشدات كالؾثائ  الستعمقة بها ككهلػ األشياء السزبؾطة
 كفػػي إطػػار قيػػاـ الزػػبظية بأعسالهػػا ألزمهػػا السذػػرع بدػػرية التحقيػػ  كالحفػػا  عمػػى الدػػر

أطػػراؼ الػػدعؾ  العسؾميػػة،  كالخػػارجؾف عػػؽ السهشػػي كعػػدـ إعظػػاء السعمؾمػػات لمغيػػر كالجسهػػؾر

                                                 
 .34، 33صعمي شسبلؿ، السرج  الداب ،  -(1)
، السررخػة فػي 48، الستزسؽ قانؾف اإلجراءات الجزائيػة، ج.ر، العػدد1966يؾنيؾ  68السررخ في  155-66األمر رقؼ  -(2)

 .1966جؾاف  16
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قرهػػا السذػػرع الجزائػػري لدػػرية التحقيػػ  كالتحػػري؟ كمػػا حػػدكد الدػػرية فػػي فسػػاهي الحسايػػة التػػي أ
 مؾاجهة كسائ  اإلعبلـ؟

 الحساية الجزائية لس دأ سرية التحقيق والتحر :  -1

يقرػػػد بدػػػرية التحقيػػػ  كالتحػػػري هػػػي انعػػػداـ العبلنيػػػة كالؾجاليػػػة، كهػػػها السبػػػدأ يػػػؾفر فػػػي 
القزػػائية، خاصػػة تمػػػ الستعمقػػة بالشغػػاـ العػػاـ بعػػض التذػػريعات قػػدرا مػػؽ الحسايػػة لئلجػػراءات 

 .(1)كاألخبلؽ كباألفراد كاألحداث
كتتجمػػػػى الحسايػػػػة الجزائيػػػػة لدػػػػرية التحقيػػػػ  كالتحػػػػري فػػػػي تجػػػػريؼ إفذػػػػاء أسػػػػرار التحقيػػػػ  
فالسذػػرع الجزائػػري لػػؼ يقترػػر عمػػى سػػرية التحقيػػ  بقاعػػدة إجرائيػػة فحدػػ ، بػػ  دعسهػػا بقاعػػدة 

التي تقر بعػدـ إفذػاء سػرية التحقيػ   ق إ جمؽ  (11)مؾضؾعية كذلػ مؽ خبلؿ نص السادة 
إجػػراءات التحػػري كالتحقيػػ   تكػػؾف »حيػػ  نرػػت عمػػى مػػايمي:  مػػؽ طػػرؼ الزػػبظية القزػػائية

 سرية، ما لؼ يشص القانؾف عمى خبلؼ ذلػ، كدكف اإلضرار بحقؾؽ الدفاع.
كػ  شػخص يدػػاهؼ فػي هػه  اإلجػػراءات ممػـز بتتسػػاف الدػر السهشػي بالذػػركط السبيشػة فػػي 

 .(2)«قانؾف العقؾبات كتحت طائمة العقؾبات السشرؾص عميها فيه
السهشػػػي خاصػػػة فيسػػػا يتعمػػػ   ػ قػػػانؾف اإلعػػػبلـ عػػػؽ ضػػػركرة حفػػػ  الدػػػر  كسػػػا نػػػص كػػػهل

( مشػػػه، حيػػػ  119( ك)47( ك)62بسجريػػػات التحقيػػػ  كهػػػها مػػػا جػػػاءت بػػػه كػػػ  مػػػؽ السػػػؾاد: )
يسػػارس نذػػاط اإلعػػبلـ بحريػػة فػػي إطػػار أحتػػاـ هػػها القػػانؾف  »عمػػى مػػايمي:  62نرػػت السػػادة 

 تراـ مؽ بيشها: العزؾي كالتذري  كالتشغيؼ السعسؾؿ بهسا كفي ع  اح
 الدستؾر كقؾانيؽ الجسهؾرية،  -
 الديؽ اإلسبلمي كباقي األدياف،  -
 الهؾية الؾطشية كالكيؼ الثقافية لمسجتس ،  -

                                                 
، أطركحػػة دكتػػؾرا  فػػي الحقػػؾؽ، تخرػػص حقػػؾؽ أثةةر الةةرأ  العةةام فةة  تؾجيةةه القزةةاا الجزائةة عبػػد القػػادر صػػدكقي،  -(1)

 .111، 116، ص 2612/2613لحقؾؽ، الشداف، جامعة كهراف، كمية ا
، الستزػسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة السعػدؿ كالسػتسؼ، ج.ر، العػدد 1966يؾنيػؾ  68السػررخ فػي  155-66األمر رقؼ  -(2)

 .1966جؾاف  16، السررخة في 48
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 الديادة الؾطشية كالؾحدة الؾطشية،  -
 متظمبات أمؽ الدكلة كالدفاع الؾطشي،  -
 متظمبات الشغاـ العاـ،  -
 الػسرالح االقترادية لمببلد،  -
 مهاـ كالتزامات الخدمة العسؾمية، -
 كمؾضؾعي،  كام ح  الػسؾاطؽ في إعبلـ  -
 سرية التحقي  القزائي، -
 الظاب  التعددي لآلراء كاألفكار،  -
 .  (1)«كرامة اإلنداف كالحريات الفردية كالجساعية-

السهشػػي كحسايػػة الحيػػاة الخاصػػة  كسػػا نجػػد أف قػػانؾف اإلعػػبلـ نػػص عمػػى االلتػػزاـ بالدػػر  
( مشػه، 47فراد، كجعمه ضسؽ أخبلقيات السهشية التي يج  االلتزاـ بهػا كذلػػ بػشص السػادة )لؤل

 ( مشه.119كأكرد عقؾبات عمى إفذائه بشص السادة )
يمتػػػـز أعزػػػاء سػػػمظة ضػػػبط الرػػػحافة » مشػػػه عمػػػى مػػػايمي:  (47)حيػػػ  نرػػػت السػػػادة 

ؾمػػات التػػي قػػد يظمعػػؾف عميهػػا الػػػستتؾبة كأعؾانهػػا بالدػػر  الػػػسهشي بذػػأف الؾقػػائ  كاألعسػػاؿ كالسعم
 .»مؽ قانؾف العقؾبات 361بحتؼ مهامهؼ، طبقا ألحتاـ السادة 

فشرػػت عمػػى الغرامػػات الساليػػة التػػي تفػػرض عمػػى مػػؽ لػػؼ يمتػػـز  (119)أمػػا نػػص السػػادة 
يعاقػػ  بغرامػػة مػػؽ  »بالدػػر السهشػػي الستعمػػ  بػػالتحقي  فػػي الجػػرائؼ حيػػ  نرػػت عمػػى مػػايمي: 

  مػؽ نذػر أك بػ  كدج(  166.666دج( إلى مائة ألف ديشار )56.666خسديؽ ألف ديشار )
بإحد  كسائ  اإلعػبلـ السشرػؾص عميهػا فػي هػها القػانؾف العزػؾي، أي خبػر أك كثيقػة تمحػ  

   .(2)»ؼضررا بدر التحقي  االبتدائي في الجرائ
                                                 

، السررخػة 2العػدد  ، الستعم  باإلعبلـ، ج.ر،2612يشاير  12السررخ في  65-12مؽ القانؾف العزؾي رقؼ  62السادة  -(1)
 .2612جانفي  15في 

جػانفي  15، السررخػة فػي 2، الستعم  بػاإلعبلـ، ج.ر، العػدد2612يشاير  12السررخ في  65-12القانؾف العزؾي رقؼ  -(2)
2612. 
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السذػػػػرع الجزائػػػػري ألػػػػـز الذػػػػرطة القزػػػػائية كاإلعػػػػبلـ ككػػػػ  مػػػػؽ لػػػػه عبلقػػػػة  ؛يتزػػػػح أف
تحري كالتحقيػ  بالدػر السهشػي كإال تعػرض لمعقػا ، كتقػـؾ الجريسػة بركشهػا السػادي بإجراءات ال

الستسثػػ  فػػي أف يتػػؾف الجػػاني مسػػؽ سػػاهؼ فػػي إجػػراءات التحػػري كالتحقيػػ ، كأف األخبػػار التػػي 
أذاعهػػا كانػػت مػػؽ قبيػػ  إجػػراءات التحػػري كمسػػا تؾصػػمت إليػػه التحكيقػػات، كسػػا أف إفذػػاء سػػرية 

ؼ العسدية التي يذترط فيهػا السذػرع تػؾافر القرػد العػاـ كهػؾ أف يتػؾف التحقي  تعتبر مؽ الجرائ
 . (1)الفاع  عالسا بأنه يقـؾ بشذر إجراءات التحري كالتحقي  كتتجه إرادته لهلػ

إف قاعػػػػػدة سػػػػػرية التحقيػػػػػ  كالتحػػػػػري غيػػػػػر مظمقػػػػػة، فقػػػػػد أكر السذػػػػػرع الجزائػػػػػري عميهػػػػػا 
اسػػتثشاءات إذا مػػا تعمػػ  األمػػر بػػالرأي العػػاـ، كحقػػه فػػي االطػػبلع عمػػى معمؾمػػات عػػؽ القزػػايا 
التػػػػي تهسػػػػه، كزػػػػركرة إفذػػػػاء أسػػػػرار التحػػػػري مػػػػؽ أجػػػػ  نذػػػػر صػػػػؾر أك بيانػػػػات لمبحػػػػ  عػػػػؽ 

ؽ لدػرية التحقيػ  فػي مؾاجهػة اإلعػبلـ كحػدكد هػه  أشخاص يجر  البح  عشهؼ، لػهلػ سػشتظر 
 الدرية مؽ خبلؿ ما يأتي: 

 سرية التحر  والتحقيق ف  مؾاجهة اإلعالم:  -2
نتيجػػػة لمتظػػػؾر الػػػهي مػػػس السجتسعػػػات فػػػي مجػػػاالت الحيػػػاة الستعػػػدد، فقػػػد مػػػس التظػػػؾر 

أمػػػػاـ كسػػػػائ  اإلعػػػػبلـ هػػػػه  األخيػػػػرة التػػػػي أصػػػػبحت تهػػػػتؼ بتػػػػ  القزػػػػايا بسػػػػا فيهػػػػا السظركحػػػػة 
القزػػاء، كهػػها االهتسػػاـ مػػس بسبػػدأ الدػػرية فػػي التحقيػػ  كالتحػػري، مسػػا جعػػ  السذػػرع الجزائػػري 
يزػػفي اسػػتثشاء عمػػى الدػػرية فػػي التحقيػػ  كالتحػػري الػػهي تقػػـؾ بػػه الزػػبظية القزػػائية إذا كػػاف 
هها الكذف له ما يبرر ، كزركرة نذػر الرػؾر كمعمؾمػات عػؽ أشػخاص يجػر  البحػ  عػشهؼ 

ليػػه قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة كالقػػانؾف الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، حيػػ  نػػص كهػػها مػػا تظػػرؽ إ
غيػػر أنػػه تفاديػػا النتذػػار  »فػػي فقرتهػػا األخيػػرة  ق إ جمػػؽ  (11)السذػػرع الجزائػػري فػػي السػػادة 

معمؾمػػات غيػػر كاممػػة أك غيػػر صػػحيحة أك لؾضػػ  حػػد لئلخػػبلؿ بالشغػػاـ العػػاـ، يجػػؾز لسسثػػ  
القزػػػػائية بعػػػػد الحرػػػػؾؿ عمػػػػى إذف متتػػػػؾ  مػػػػؽ ككيػػػػ   الشيابػػػػة العامػػػػة أك لزػػػػابط الذػػػػرطة

الجسهؾريػػة أف يظمػػ  الػػرأي العػػاـ بعشاصػػر مؾضػػؾعية مدتخمرػػة مػػؽ اإلجػػراءات عمػػى أف ال 
 تتزسؽ أي تقييؼ لؤلعباء الستسدػ بها ضد األشخاص الستؾرطيؽ.

 
                                                 

 .112عبد القادر صدكقي، السرج  الداب ، ص  -(1)
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 .(1)«تراعى في ك  األحؾاؿ قريشة البراءة كحرمة الحياة الخاصة
كسػا يستػشهؼ »فػي فقرتهػا األخيػرة عمػى مػايمي:  ق إ جمؽ  (17)السادة كهلػ ت كسا نر

تؾجيه نداءات لمجسهؾر قرػد تمقػي معمؾمػات أك شػهادات مػؽ شػأنها مدػاعدتهؼ فػي التحريػات 
 الجارية.

كيستشهؼ أيزا بشػاء عمػى إذف متتػؾ  مػؽ ككيػ  الجسهؾريػة السخػتص إقميسيػا، أف يظمبػؾا 
إشعارات أك أكصػاؼ أك صػؾر تخػص أشخاصػا مؽ أي عشؾاف أك لداف أك سشد إعبلمي نذر 

 .(2)«يجري البح  عشهؼ أك متابعتهؼ
الستعمػ  بحسايػة الظفػ   12-15كنفس األمر انتهجه السذرع الجزائػري فػي القػانؾف رقػؼ: 

شذػػػػر بعػػػػض السعمؾمػػػػات أك الرػػػػؾر الخاصػػػػة بالظفػػػػ  أنػػػػه أعظػػػػى لؾسػػػػائ  اإلعػػػػبلـ الحػػػػ  ب
االستدالؿ عمػى متانػه أك تدػهؼ فػي الكػبض  كمؽ شأنهاته، السختظف إذا كاف ذلػ في مرمح

أك البحػػ  ، كسػػا أنهػػا قػػد تدػػهؼ فػػي تدػػهي  عسػػ  الذػػرطة سػػؾاء فػػي التحريػػات، عمػػى السجػػرميؽ
رقةةؼ قةةانؾن المػػؽ  (47)عػػؽ الظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ كهػػها مػػا جػػاء كاضػػحا فػػي نػػص السػػادة 

طمػػػػ  أك يستػػػؽ لؾكيػػػػ  الجسهؾريػػػة السخػػػتص، بشػػػاء عمػػػى  »الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  15-12
مؾافقة السسث  الذرعي لظف  تػؼ اختظافػه، أف يظمػ  مػؽ أي عشػؾاف أك لدػاف أك سػشد إعبلمػي 
نذر إشعارات ك/أك أكصاؼ ك/أك صؾر تخص الظف ، قرد تمقي معمؾمػات أك شػهادات مػؽ 
شأنها السداعدة في التحريات كاألبحاث الجارية، كذلػ م  مراعاة عدـ السداس بترامة الظفػ  

 خاصة.كأك حياته ال
غير أنه يستؽ لؾكي  الجسهؾرية إذا اقتزت مرػمحة الظفػ  ذلػػ أف يػأمر بهػها اإلجػراء 

 .(3)«دكف القبؾؿ السدب  لمسث  الذرعي لمظف 

                                                 
، الستزػسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة السعػدؿ كالسػتسؼ، ج.ر، العػدد 1966يؾنيػؾ  68السػررخ فػي  155-66األمر رقؼ  -(1)

 .1966جؾاف  16، السررخة في 48
، الستزػسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة السعػدؿ كالسػتسؼ، ج.ر، العػدد 1966يؾنيػؾ  68السػررخ فػي  155-66األمر رقؼ  -(2)

 .1966جؾاف  16، السررخة في 48
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(3)

2615. 
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السهشػي بالشدػبة لمتحريػات  ممزمػؾف بالدػر   القزػائية ؛ أف ضباط الذرطةمسا سب  يتزح
كػػػاف طفػػػبل، لكػػػؽ إذا  إذا كاالسػػػتدالالت التػػػي يقؾمػػػؾف بهػػػا كهػػػها حفاعػػػا عمػػػى الزػػػحي ة خاصػػػة

اإلدالء بػػػػػبعض السعمؾمػػػػػات تفاديػػػػػا النتذػػػػػار معمؾمػػػػػات  هؼدعػػػػػت الزػػػػػركرة لػػػػػهلػ ففػػػػػي إمتػػػػػان
مغمؾطة، كحفاعا عمػى الشغػاـ العػاـ خاصػة فػي بعػض الجػرائؼ التػي أصػبحت تثيػر ضػجة فػي 

حتػػى تشذػػر إلعػػبلـ يجػػ  إعظػػاء معمؾمػػات رسػػسية كجريسػػة اختظػػاؼ األطفػػاؿ، لػػها السجتسػػ  
لتفرقػػػة بػػػيؽ حػػػاالت االختظػػػاؼ كحػػػاالت مػػػؽ أجػػػ  اككػػػها ، السجتسػػػ ك  قمػػػؾ  اآلبػػػاء األمػػػؽ فػػػي

 .الهرك  السشزلي أك التهر  السدرسي
غيػػػر أف هػػػها السػػػشح لمسعمؾمػػػات كالرػػػؾر كاألكصػػػاؼ مرهػػػؾف بالحرػػػؾؿ عمػػػى إذف مػػػؽ 
ككي  الجسهؾرية كإال كق  عسمهؼ تحت طائمة البظبلف، كسا اشػترط السذػرع الجزائػري إذا تعمػ  

ألمر باختظاؼ الظف  أف يحر  ككي  الجسهؾرية عمى إذف كلي الظف  فػي مػشح السعمؾمػات ا
 كاألكصاؼ إال في حاالت االستعجاؿ قد يقـؾ باألمر دكف إذف كليه. 

ػػػر السهشػػػي مػػػؽ طػػػرؼ ضػػػابط الذػػػرطة فيسػػػا  كسػػػا أف اإلخػػػبلؿ بؾاجػػػ  الحفػػػا  عمػػػى الد 
بدنيػػة كغرامػػات ماليػػة، إضػػافة بػػات يخػػص السعمؾمػػات الستعمقػػة بأعسػػالهؼ يدػػتؾج  تؾقيػػ  عقؾ 

حػػ  الزػػحية بالسظالبػػة بػػالتعؾيض عػػؽ الزػػرر الػػهي لحقػػه مػػؽ جػػراء إفذػػاء الدػػر متػػى مػػا 
 .(1)تؾافرت عشاصر السدركلية السدنية

اآلنػػػف ذكرهػػػا؛ حيػػػ   ج إق  (11)مػػػؽ نػػػص السػػػادة  2كهػػػها مػػػا بػػػدا كاضػػػحا فػػػي الفقػػػرة 
، عتػػس نػػص (2)تحػػدثت عػػؽ إفذػػاء الدػػر السهشػػي مػػؽ طػػرؼ ضػػابط الذػػرطة بدػػب  كعيفتػػه

 تتعمقاف بإفذاء الدر السهشي دكف رضاء صاحبها. ق إ جمؽ  (85)و (46)السادتيؽ 
يعاقػػػ  بػػػالحبس مػػػؽ شػػػهريؽ إلػػػى » ق إ ج (46)كتتسثػػػ  العقؾبػػػات حدػػػ  نػػػص السػػػادة 

ديشػػػار كػػػ  مػػػؽ أفذػػػى مدػػػتشدا ناتجػػػا مػػػؽ  26.666إلػػػى  2.666سػػػشتيؽ كبغرامػػػة تتػػػراكح بػػػيؽ 
التفتػػيش أك اطمػػ  عميػػه شخرػػا ال صػػفة لػػه قانؾنػػا بػػاالطبلع عميػػه كذلػػػ بغيػػر إذف السػػتهؼ أك 

                                                 
، السرجػ  الدػاب ، ص حةق ضةحية الجريسةة فة  حسايةة حياتةه الخاصةة مةؽ طةرف الزةبظية القزةائيةنادية ركاحشػة،  -(1)

445. 
ؽ إ ج" كػػ  شػػخص يدػػاهؼ فػػي هػػه  اإلجػػراءات ممػػـز بتتسػػاف الدػػر السهشػػي بالذػػركط  11مػػؽ السػػادة  2نرػػت الفقػػرة  -(2)

 السبيشة في قانؾف العقؾبات كتحت طائمة العقؾبات السشرؾص عميها فيه".
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ذكي حقؾقه أك مؽ السؾق  عمى هها السدتشد أك مؽ السرس  إليه ما لػؼ تػدع ضػركرات التحقيػ  
 .(1)«إلى غير ذلػ

بػػالحبس مػػؽ شػػهريؽ إلػػى سػػشتيؽ  يعاقػػ »يمػػيى مػػا فشرػػت عمػػ ج ق إ (85)أمػػا السػػادة 
ديشػػار كػػ  مػػؽ أفذػػى أك أذاع مدػػتشدا متحرػػبل مػػؽ  26.666ديشػػار إلػػى  2.666كبغرامػػة مػػؽ 

تفتػػيش شػػخص ال صػػفة لػػه قانؾنػػا فػػي االطػػبلع عميػػه ككػػاف ذلػػػ بغيػػر إذف مػػؽ السػػتهؼ أك مػػؽ 
كػػ  مػػؽ اسػػتعس  مػػا خمفػػه أك السؾقػػ  بإمزػػائه عمػػى السدػػتشد أك الذػػخص السرسػػ  إليػػه ككػػهلػ 

 «.  كص  إليه عمسه مشه ما لؼ يتؽ ذلػ مؽ ضركرات التحقي  القزائي
يعاقػ  بػالحبس مػؽ » ق ع ج مػؽ (311) أما في قانؾف العقؾبات فجاء في نص السػادة

دج األطبػػػػاء كالجراحػػػػؾف  166 666دج إلػػػػى  26 666شػػػػهر إلػػػػى سػػػػتة أشػػػػهر كبغرامػػػػة مػػػػؽ 
السػػرتسشيؽ بحتػػؼ الؾاقػػ  أك السهشػػة أك الؾعيفػػة الدائسػػة كالرػػيادلة كالقػػاببلت كجسيػػ  األشػػخاص 
فذػػػؾها فػػي غيػػػر الحػػػاالت التػػػي يؾجػػػ  عمػػػيهؼ فيهػػػا أأك السرقتػػة عمػػػى أسػػػرار أدلػػػى بهػػػا إلػػػيهؼ ك 

 .(2)«القانؾف إفذائها كيررح لهؼ بهلػ
 تكػػػريس مبػػػدأ عػػػدـ إفذػػػاء الدػػػر  إف هػػػدؼ السذػػػرع مػػػؽ الػػػش ص عمػػػى هػػػه  العقؾبػػػات هػػػؾ 

 ا.ؤلفراد سؾاء كانؾا متهسيؽ أك ضحايل ة الخاصةالسهشي كحساية الحيا
  حق الزحّية ف  حساية حياته الخاصةثانيا: 

إف الحػػػ  فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة مػػػؽ الحقػػػؾؽ التػػػي كرسػػػها الدسػػػتؾر كالقػػػؾانيؽ كمػػػؽ حػػػ  
اإلندػػاف االنعػػزاؿ بشفدػػه بسشػػأ  عػػؽ تظفػػ  البذػػر كاإلعػػبلـ كخاصػػة بالشدػػبة لمزػػحايا، كلكػػؽ 

كهػ  السذػرع الجزائػري كػرس هػها الحػ   الخاصػة؟الحػ  فػي الحيػاة  ؾه الدراؿ الهي يظرح ما
 لمظف  ضحية االختظاؼ؟

                                                 
، الستزػسؽ قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة السعػدؿ كالسػتسؼ، ج.ر، العػدد 1966يؾنيػؾ  68السػررخ فػي  155-66األمر رقؼ  -(1)

 .1966جؾاف  16في ، السررخة 48
جػػػؾاف  11الستزػػػسؽ قػػػانؾف العقؾبػػػات، ج.ر، العػػػدد السررخػػػة فػػػي  1966يؾنيػػػؾ  68السػػػررخ فػػػي  156-66األمػػػر رقػػػؼ  -(2)

1966. 
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 الخاصةمفهؾم الحق ف  حساية الحياة  -1
إف حسايػػة الحيػػاة الخاصػػة حػػ  كفمتػػه الذػػريعة اإلسػػبلمية قبػػ  القػػؾانيؽ الؾضػػيية حيػػ  

احتػراـ لخرؾصػية  مػؽذلػػ ِلػَؼ فػي أمرت الذريعة اإلسبلمية باالستئهاف قػ  الػدخؾؿ لمسدػاكؽ 
َأيَُّهةةا ال ةةِذيَؽ آَمُشةةؾا اَل َتةةْدُخُلؾا ُبُيؾًتةةا َغْيةةَر ُبُيةةؾِتُكْؼ َحت ةةىَٰ  يةةا»تعػػالى: اآلخػػريؽ كذلػػػ فػػي قؾلػػه 
ِلُكْؼ َخْيٌر ل ُكْؼ َلَعل ُكْؼ َتَذ  ُرونَ  َأْهِلَها.َتْدَتْأِنُدؾا َوُتَدلُِّسؾا َعَلىَٰ   .  (1)«ذََٰ

َأيَُّهةةا ال ةةِذيَؽ آَمُشةةؾا اْجَتِشُ ةةؾا  يَاا »فػػي قؾلػػه تعػػالى:  كسػػا حرمػػت التجدػػس عمػػى األشػػخاص
َؽ الغ ؽِّ ِإن  َبْعَض الغ ؽِّ  ُدؾا َواَل َيْغَت  ب ْعُزةُكؼ َبْعًزةا  ِإْثٌؼ َواَل َ ِثيًرا مِّ َأُيِحة ُّ َأَحةُدُ ْؼ َأن  ۚ  َتَجد 

َ َتؾ اٌب   ُ َ ِإن    ُ ِحيؼٌ َيْأُ َل َلْحَؼ َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُسؾُ  َوات ُقؾا   . (2)«ر 
 درءالحػػػػ  فػػػػي الحيػػػػاة الخاصػػػػة كهػػػػها  الػػػةكفكػػػػاف لهػػػػا الدػػػػب  فػػػػي فالذػػػريعة اإلسػػػػبلمية 

 ؼ.كخرؾصياته كحساية لؤلفرادلمسفاسد 
كرغػػؼ اتجػػا  الدياسػػية الجشائيػػة لكفالػػة ، الؾضػػيية لتكػػريس هػػها الحػػ القػػؾانيؽ  ثػػؼ جػػاءت

كهػها راجػ  إلػى صػعؾبة ، هها الح  كصيانته غير أنه ال يؾجد إجساع عمى مفهؾمػه أك تعريفػه
فهشػاؾ مػؽ يؾسػعها ، تحديد العشاصر التي تقـؾ عميها كالتي يدعى اإلنداف إلحاطتهػا بالكتسػاف

، كالحػػ  فػػػي الراحػػة كاالسػػػتجساـ، كالعاطفيػػػة كالزكجيػػة كالسهشيػػػةكيجعمهػػا تزػػؼ الحيػػػاة العائميػػة 
إال أف هه  العشاصر مح  خػبلؼ ، ككها الح  في الساضي كاإلرث كالح  في الرؾرة كغيرها

 .(3)كغير متف  عميها فقهيا
اسػػتعس  مرػػظمح الحيػػاة الخاصػػة كحسػػا  مػػؽ خػػبلؿ الدسػػتؾر فقػػد السذػػرع الجزائػػري أمػػا 

مػػؽ دسػػتؾر  (46)ي حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة كذلػػػ فػػي السػػادة حيػػ  نػػص عمػػى حػػ  الذػػخص فػػ
 ال يجؾز انتهاؾ حرمة حياة السؾاطؽ الخاصة، كحرمة شرفه، كيحسيها القانؾف.»1996

 سرية السراسبلت كاالتراالت الخاصة بت  أشتالها مزسؾنة.

                                                 
 مؽ سؾرة الشؾر. 27اآلية  -(1)
 مؽ سؾرة الحجرات. 12اآلية  -(2)
أطركحػػة دكتػػؾرا ، تخرػػص قػػانؾف جشػػائي، ، الحسايةةة الجزائيةةة للحيةةاة الخاصةةة، دراسةةة مقارنةةةعبػػد العزيػػز الشػػؾيري،  -(3)

 .29، ص 2611، 2616جامعة الحاج لخزر، باتشة، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، 
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يجػػػػؾز بػػػػأي شػػػػت  السدػػػػاس بهػػػػه  الحقػػػػؾؽ دكف أمػػػػر معمػػػػ  مػػػػؽ الدػػػػمظة القزػػػػائية، ال 
   .(1)«انؾف عمى انتهاؾ هها الحتؼكيعاق  الق

الحرػػػؾؿ عمػػػى السعمؾمػػػات كالؾثػػػائ  »: بسػػػايمي الدسةةةتؾر مػػػؽ (51)كسػػػا نرػػػت السػػػادة 
 ها مزسؾناف لمسؾاطؽ.مكاإلحرائيات كنق

ال يستػػػػؽ أف تسػػػػس مسارسػػػػة هػػػػها الحػػػػ  بحيػػػػاة الغيػػػػر الخاصػػػػة كبحقػػػػؾقهؼ كبالسرػػػػالح 
 السذركعة لمسرسدات كبسقتزيات األمؽ الؾطشي.

 .(2)«القانؾف كيفيات مسارسة هها الح يحدد 
أمػػػا جزائيػػػا فمقػػػد كرسػػػت حسايػػػة الحػػػ  فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة ألكؿ مػػػرة فػػػي تعػػػدي  قػػػانؾف 

( 66بالحبس مؽ سػتة) يعاق » بقؾلها (مكرر 313)كذلػ بشص السادة  2666العقؾبات لدشة 
دج، كػػ  مػػؽ تعسػػد 366.666دج إلػػى 56.666( سػػشؾات كبغرامػػة مػػؽ 63أشػػهر إلػػى ثػػبلث )

 السداس بحرمة الحياة الخاصة لؤلشخاص، بأية تقشية كانت كذلػ: 
بالتقػػػػػػاط أك تدػػػػػػجي  أك نقػػػػػػ  متالسػػػػػػات أك أحاديػػػػػػ  خاصػػػػػػة، أك سػػػػػػرية، بغيػػػػػػر إذف -1

 صاحبها أك رضا ، 
نقػػ  صػػؾرة لذػػخص فػػي متػػاف خػػاص، بغيػػر إذف صػػاحبها أك بالتقػػاط أك تدػػجي  أك -2
  رضا .

يعاقػػ  عمػػى الذػػركع فػػي ارتكػػا  الجشحػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي هػػه  السػػادة بالعقؾبػػات 
 ذاتها السقررة لمجريسة التامة.

 .(3)«كيز  صفح الزحية حدا لمستابعة الجزائية

                                                 
الستعمػػ  بتعػػدي  نػػص الدسػػتؾر كالسرػػادؽ عميػػه فػػي  1996ديدػػسبر  67السػػررخ فػػي  438-96السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ  -(1)

 66السررخ فػي  61-16كالسعدؿ بالقانؾف رقؼ  1996ديدسبر 68، السررخة في 76، ج.ر، العدد 1996نؾفسبر  28استفتاء 
 .2616مارس  67، السررخة في 14، الستزسؽ التعدي  الدستؾري، ج.ر، العدد 2616مارس 

الستعمػػ  بتعػػدي  نػػص الدسػػتؾر كالسرػػادؽ عميػػه فػػي  1996ديدػػسبر  67السػػررخ فػػي  438-96السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ  -(2)
 66السررخ فػي  61-16كالسعدؿ بالقانؾف رقؼ  1996ديدسبر 68، السررخة في 76، ج.ر، العدد 1996ؾفسبر ن 28استفتاء 
 .2616مارس  67، السررخة في 14، الستزسؽ التعدي  الدستؾري، ج.ر، العدد 2616مارس 

 26السػررخ فػي  23-66بقانؾف العقؾبػات، السعػدؿ بالقػانؾف رقػؼ   ، الستعم1966يؾنيؾ  68السررخ في 159-66األمر  -(3)
 .2666ديدسبر  24، السررخة في 84، ج.ر، العدد 2666ديدسبر 
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 الخاصةحق الظفل ف  حساية الحياة -2
لقد جـر السذرع الجزائري السداس بالحياة الخاصة ألفراد السجتس  برفة عامة كلؼ يفػرد 

نػػص الستعمػ  بحسايػة الظفػ  الػهي  12-15لمظفػ  نػص خػاص بػه، إال برػدكر القػػانؾف رقػؼ: 
بسؾجػػ  عمػػى معاقبػػة كػػ  مػػؽ يحػػاكؿ الشي ػػ  مػػؽ الحيػػاة الخاصػػة لمظفػػ  كإلحػػاؽ اإلضػػرار بػػه 

 156.666( سػػشؾات كبغرامػػة مػػؽ 3( إلػػى ثػػبلث)1بس مػػؽ سػػشة)بػػالح يعاقػػ » (141)السػػادة 
ؿ الشي  مؽ الحياة الخاصة لمظفػ  بشذػر أك ببػ  ك دج ك  مؽ يشاؿ أك يحا 366.666دج إلى 

 .(1)«نرؾص ك/أك صؾر بأية كسيمة يتؾف مؽ شأنها اإلضرار بالظف 
أف السذػرع  مػؽ القػانؾف الستعمػ  بحسايػة الظفػ  (141) نػص السػادةاسػتقراء يتزح؛ مػؽ 

ن ػه اقترػر عمػى ذكػر بعػض صػؾرها كهػي مػهكؾرة أجر ـ السداس بالحياة الخاصة لمظفػ  غيػر 
 .عمى سبي  السثاؿ باعتبارها األكثر شيؾعا ال عمى سبي  الحرر

 لظػػػرؽ الستبعػػػة فػػػي هػػػها الشذػػػرا ذلػػػػ نجػػػد أف السذػػػرع الجزائػػػري لػػػؼ يؾضػػػحإضػػػافة إلػػػى 
فػػػبل تهػػػؼ الؾسػػػيمة قػػػد تكػػػؾف بسمرػػػقات عمػػػى كعميػػػه ، كاكتفػػى بػػػالشص عمػػػى نذػػػر صػػػؾر الظفػػػ 
 .(2)ا في صياغتهن  رِ ف الش ص جاء مَ الجدراف أك باستعساؿ الؾسائ  الحديثة أل

ال يؾجػد تعريػ  دقيػ  لػه، كسػا  غير أنه رغؼ تجريؼ السداس بالحياة الخاصة لؤلشخاص
خ  لكػػ  شػػػرائح السجتسػػ  كيػػػد  هػػي تقػػػر فأف الشرػػؾص التػػي أقػػػر ت الحػػ  فػػػي الحيػػاة الخاصػػػة 

 بدػب  كضػعهؼسؽ با  أكلى تؾفير حساية لهؼ بالخرؾص، فضسؽ هه  الفئة ضحايا الجرائؼ 
عمػػػيهؼ يدػػػتؾج  عػػػدـ كذػػػف كضػػػعهؼ لمعامػػػة كاإلعػػػبلـ برػػػفة  آثػػػاركمػػػا خمفتػػػه الجريسػػػة مػػػؽ 

 كف أنػهمؽ الستظفميؽ الهيؽ يريػدكف الكذػف عػؽ أمػؾر يػر  ؼحسايته اياح  الزح، كمؽ خاصة
 .(3)ـ كذفها لمغير كلئلعبلـ كالرحافةعميها كعد التدتر ؼمؽ حقه

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39الستعم  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
، االجتهػػاد الستعلةةق بحسايةةة الظفةةل" 12-15الحسايةةة الجشائيةةة لألحةةداث علةةى ضةةؾا القةةانؾن بػػؽ يؾسػػف القشيعػػي، " -(2)

 .48، ص2618، جانفي 61، العدد7لمدراسات القانؾنية كاالقترادية، السركز الجامعي تامشراست، السجمد 
 .11كجدي دمحم بركات، السرج  الداب ، ص  -(3)
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ف الزػػػحايا كعػػػائبلتهؼ يدػػػعؾف إلػػػى لسمسػػػة أنفدػػػهؼ كالخػػػركج مػػػؽ الرػػػدمات أكسػػػا نجػػػد 
 ؼلسأسػاته ؼكعػدـ رؤيػته ؼعدـ نذػر معانػاته هؼككهلػ ضساف عدـ تعرضهؼ لمسخاطر، فسؽ حق

كيدعؼ الحػ  نغرة حديثة كاتجا  حدي  في عمؼ الزحايا ي كهاإلعبلـ، معركضة عبر كسائ  
 .(1)في الكرامة اإلندانية كحرمة الحياة الخاصة لؤلشخاص

الزػحي ة كحرمػة حياتػه الخاصػة حػ  عشد تعارض الح  في حسايػة ار إال أف اإلشتاؿ يث
يتعػػارض  ف كػػاف يجػػ  أال  إك ، حريػػة التعبيػػر كالرػػحافة كالش ذػػرحػػ  كبػػيؽ ، كعػػدـ السدػػاس بهػػا

ص، كهشػػػػا يبػػػػرز دكر ضػػػػابط الذػػػػرطة اشػػػػخهػػػػها األمػػػػر مػػػػ  حػػػػ  كفمػػػػه الدسػػػػتؾر كالقػػػػؾانيؽ لؤل
ف السذرع أقػر  حسايػة خاصػة لدػرية التحريػات أالقزائية في كيفية التعام  م  األمر خاصة ك 
بالشدػػػبة لئلعػػػبلـ كهػػػي بالسقابػػػ  تحػػػاف  عمػػػى ، ك األكليػػػة كالتحكيقػػػات بالشدػػػبة لزػػػابط الذػػػرطة

كسػػا أنهػػا لهػػا أهسيػػة فػػي الحفػػا  عميػػه مػػؽ االعتػػداءات ، صػػة لمزػػحية كعمػػى أسػػرار الحيػػاة الخا
 .كفي كفالة حقؾقه

أعظػػػػى الحػػػػ  لزػػػػابط الذػػػػرطة القزػػػػائية بسؾجػػػػ  السشذػػػػؾر  الجزائػػػػري  كسػػػػا أف السذػػػػرع
فػػػػي إفذػػػػاء بعػػػػض السعمؾمػػػػات بؾاسػػػػظة اإلعػػػػبلـ  1991يشػػػػاير  14رػػػػادر بتػػػػاري  الالػػػػؾزاري 

كهػػػها فػػػي  كصػػػؾرهؼ أك تؾجيػػػه بعػػػض الشػػػداءات لمجسهػػػؾر كالرػػػحف كنذػػػر أكصػػػاؼ الزػػػحايا
خاصػػة بالشدػػبة لمجػػرائؼ التػػي ذهػػ  ضػػحيتها األطفػػاؿ؛ ، حالػػة اقتزػػت ضػػركرة التحقيػػ  ذلػػػ

هها الشذر قد يدهؼ في إيجاد الظف  كالعثؾر عميه قب  أف يمح  به أضرار أخر  كسػا باعتبار 
 .(2)مؽ شأنه الكبض عمى مرتكبي هه  الجرائؼ

ػػف دكر الذػػرطة إحكيقػػة  لمزػػحي ة برػػفة عامػػة بالشدػػبة خػػبلؿ هػػه  السرحمػػة خاصػػة اؿ فع 
لؼ يػؾؿ عشايػة بهػه  السرحمػة كلػؼ يػدرج ضػسؽ الجزائري أف السذرع  ، غيركالظف  برفة خاصة

مهػػػاـ الذػػػرطة ضػػػركرة االهتسػػػاـ بالزػػػحية كمراعػػػاة معاناتهػػػا أك تؾجيههػػػا لحقؾقهػػػا خػػػبلؿ هػػػه  
يػػر  أف عسمػػه هػػؾ فقػػط تمقػػى الذػػتؾ  أك الػػببلغ ثػػؼ لذػػرطة ضػػابط االسرحمػػة أك بعػػدها، لػػهلػ 

لػهلػ يستػؽ التشؾيػه إلػى أف رجػ  ، عؽ الزحي ة مسا يزيد في معاناتهؼ خاصػة األطفػاؿ ْض عرِ يع 

                                                 
زةحايا فة  وسةائل صةؾر ضةحايا الجريسةة، السدةلولية السدنيةة عةؽ عةرض مأسةاة العابد فايد عبد الفتاح فايد، نذػر  -(1)

 .13، ص 2664، دراسة مقارنة في القانؾف السرري كالقانؾف الفرندي، دار الشهزة العربية، القاهرة، اإلعالم
 .76، السرج  الداب ، صحساية حقؾق ضحية الجريسة خالل الدعؾى الجزائية ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(2)
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الذرطة عميه حدؽ استكباؿ الظف  الزحية كالدساع لسعاناته ككها حسايػة حقػه فػي عػدـ نذػر 
ػػػب  الرػػػحفي دكف مراعػػػاة معمؾمػػػات عشػػػه خاصػػػة لػػػد  كسػػػائ  اإلعػػػبلـ التػػػي هػػػدف ها هػػػؾ الد 

 .(1)مذاعر الزحايا
باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػػ يجػػػ  عمػػػى ضػػػابط الذػػػرطة أف يشهػػػي السقابمػػػة مػػػ  الزػػػحي ة بػػػشفس 

كسػػػا يجػػػ  أف يزػػػسؽ سػػػبلمة الزػػػحي ة كعػػػدـ ، االهتسػػػاـ عشػػػد تمكيػػػه لمػػػببلغ كسػػػساع الزػػػحي ة
 .(2)مؽ تهديدات الجشاة ؽ لها األمؽسف تزمغادرتها لسركز الذرطة دكف أ

فإنػػػه يجػػػ  عمػػػى أجهػػػزة الذػػػرطة خػػػبلؿ التعامػػػ  مػػػ  الزػػػحايا خاصػػػة  ؛ككفقػػػا لسػػػا تقػػػدـ
األطفاؿ أف تعراعي نفديتهؼ كالردمة التي تعرضؾا لها ككهلػ مراعاة خؾفهؼ مؽ الذػرطة كمػؽ 
هيبتهػػا كمػػؽ هيبػػة الستػػاف، فعمػػيهؼ حدػػؽ التعامػػ  معهػػؼ سػػؾاء عشػػد اسػػتكبالهؼ كأخػػه السعمؾمػػات 

 درتهؼ لمسركز كطسأنتهؼ بأنهؼ في خدمتهؼ كتؾفير الحساية لهؼ كلعائبلتهؼ.مشهؼ أك بعد مغا
  

                                                 
 .514، السرج  الداب ، صف  حساية حقؾق الزحية الستعلقة بذخره دور الذرطة القزائيةركاحشة نادية،  -(1)
 .13كجدي دمحم بركات، السرج  الداب ، ص -(2)
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 الفصل الثاىي:

اإلجراءات الكضائية حلناية الطفل ضحية جرمية 

 ختطافاال

نقرػػد بػػاإلجراءات القزػػائية لحسايػػة الظفػػ  ضػػحي ة جريسػػة االختظػػاؼ هػػي تمػػػ التػػدابير 
اإلجرائيػػػػة ف الذػػػػرعية أالزػػػػحية، خاصػػػػة ك التػػػػي مشحهػػػػا السذػػػػرع لمقزػػػػاء لكفالػػػػة حػػػػ  الظفػػػػ  

ال تق  أهسية عػؽ شػرعية التجػريؼ كالعقػا  كيذػتركاف فػي كػؾف القػانؾف هػؾ السرػدر  القزائية
األساسػي لهسػا، كالذػرعية اإلجرائيػة تزػ  الم بشػة األساسػية فػي الشغػاـ اإلجرائػي الػهي تمتػـز بػػه 

 .(1)ي الحتؼ في إجراءاتهاكقاضي تحقي  كقاضي أحداث كقاض مؽ نيابة الجهات القزائية
كسشقترػػر فػػي هػػها الفرػػ  عمػػى اإلجػػراءات التػػي تتبعهػػا الشيابػػة عشػػد تبميغهػػا باختظػػاؼ 

كتبيػػاف اإلجػػراءات التػػػي ، الظفػػ  كأعسػػاؿ الشيابػػػة مػػؽ أجػػ  حسايػػػة الظفػػ  الزػػحية االختظػػػاؼ
 الظفػػػ  بذػػػأف الظفػػػ  الزػػػحية كرد  سػػػالساالستعمػػػ  بحسايػػػة  12-15رقػػػؼ: قػػػانؾف الاسػػػتحدثها 

 .ألهمه
كسػػا نتعػػرض إلػػى حػػ  الظفػػ  ضػػحية االختظػػاؼ فػػي التعػػؾيض عسػػا لحقػػه مػػؽ ضػػػرر 

 ، كهها مؽ خبلؿ مبحثيؽ: هها الح  كإجراءات اقتزاء
 السبح  األكؿ: األجهزة القزائية الستمفة بحساية الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ

 السبح  الثاني: ح  الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ في التعؾيض
 
 
 

                                                 
مجمػػة دفػػاتر الدياسػػة كالقػػانؾف، جامعػػة الحسايةةة اإلجرائيةةة لحقةةؾق اإلندةةان أمةةام قاضةة  التحقيةةق"، فيرػػ  رمػػؾف، " -(1)

 .192، 191، ص2615، جؾاف 13قاصدي مرباح، كرقمة، العدد
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 ختظافاالجريسة ة السبحث األول: األجهزة القزائية السكلفة بحساية الظفل ضحيّ 
التػػػػػي عسمػػػػػت عمػػػػػى كفالػػػػػة حسايػػػػػة الظفػػػػػ   الذػػػػػبه القزػػػػػائيةاالجتساعيػػػػػة ك بعػػػػػد األجهػػػػػزة 

نجد األجهػزة القزػائية هػه  األخيػرة التػي تعسػ  عمػى كفالػة حقػؾؽ الظفػ  كضػسانها، الزحية، 
تحقي  بت  كحداته كهي غير مشفرمة عؽ بعزػها الػبعض، كتتسث  في جهاز الشيابة كجهاز ال

كسػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف األجهػػزة القزػػائية فػػي الؾاقػػ  ليدػػت مشفرػػمة عػػؽ األجهػػزة الذػػبه 
، فبعػد تمقػى األجهػزة الذػبه قزػائية الذػتاك  كالببلغػات كجسػ  (1)القزائية بػ  عسمهػؼ متكامػ 

  عميهػػا إبػػبلغ ككيػػ  الجسهؾريػػة كإرسػػاؿ االسػػتدالالت كتحريػػر محاضػػر بذػػأنها فإنهػػا دكف تسهػػ
يتعػػػيؽ عمػػػى ضػػػباط الذػػػرطة  » ق إ ج (18) إليػػػه السحاضػػػر كهػػػها مػػػا جػػػاء بػػػه نػػػص السػػػادة

القزػائية أف يحػرركا محاضػر بأعسػالهؼ كأف يبػادركا بغيػر تسهػ  إلػى إخظػار ككيػ  الجسهؾريػػة 
 بالجشايات التي تر  إلى عمسهؼ.

مباشػػػػرة بأصػػػػ  السحاضػػػػػر التػػػػي يحرركنهػػػػػا  أعسػػػػالهؼ أف يؾافػػػػػؾ  نجػػػػػازإ كعمػػػػيهؼ بسجػػػػرد
ككػها ، عميها بأنها مظابقػة ألصػؾؿ تمػػ السحاضػر التػي حرركهػا مرحؾبة بشدخة مشها مرشر

 .(2)«بجسي  السدتشدات كالؾثائ  الستعمقة بها ككهلػ األشياء السزبؾطة
لشيابػػة العامػػة تترػػ  بالقزػػية مػػؽ خػػبلؿ محاضػػر التبميغػػات كاالسػػتدالالت إف اكعميػػه؛ فػػ

، باعتبارها مسثمػة السجتسػ  فػي تؾقيػ  العقػا  عمػى مرتكبػي الجػرائؼ، ؽ قب  الذرطة القزائيةم
نرػػت هػػي مػػؽ تترػػرؼ فػػي هػػه  السحاضػػر إمػػا بتحريػػػ الػػدعؾ  أك بحفػػ  السمػػف كهػػها مػػا ف

تباشػر الشيابػة العامػة الػدعؾ  العسؾميػة باسػؼ السجتسػ  » : بقؾلها ج ق إ (29)ؼ السادة  عميه
قػػانؾف كهػػػي تسثػػػ  أمػػاـ كػػػ  جهػػة قزػػػائية كيحزػػػر مسثمهػػا السرافعػػػات أمػػػا كتظالػػ  بتظبيػػػ  ال

الجهات القزائية السخترة بالحتؼ، كيتعيؽ أف يشظ  باألحتاـ في حزػؾر  كسػا تتػؾلى العسػ  
عمػػى تشفيػػه أحتػػاـ القزػػاء، كلهػػا فػػي سػػبي  مباشػػرة كعيفتهػػا أف تمجػػأ إلػػى القػػؾة العسؾميػػة كسػػا 

 .(3)«ائيةتدتعيؽ بزباط كأعؾاف الذرطة القز
                                                 

 .395عبد الرحيؼ مقدـ، السرج  الداب ، ص  -(1)
، 48، الستزػػسؽ قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة، السعػػدؿ كالسػػتسؼ، ج.ر، العػػدد1966يؾنيػػؾ  8السػػررخ فػػي  155-66األمػر  -(2)

 .1966جؾاف  16السررخة في 
، 48ؿ كالسػػتسؼ، ج.ر، العػػدد، الستزػػسؽ قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة، السعػػد1966يؾنيػػؾ  8السػػررخ فػػي  155-66األمػر  -(3)

 .1966جؾاف  16السررخة في 
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، كالشيابػػة العامػػة تمعػػ  دكرا هامػػا فػػي حسايػػة حقػػؾؽ الزػػحايا سػػؾاء الراشػػديؽ أك األطفػػاؿ
ه  تؾجد نيابة خاصة بذػركف األحػداث ضػسؽ الجهػاز لكؽ الدراؿ الهي يظرح في هها السقاـ 

القزػػائي الجزائػػري؟ كمػػا هػػي اإلجػػراءات التػػي تقػػـؾ بهػػا الشيابػػة العامػػة لحسايػػة الظفػػ  ضػػحية 
 االختظاؼ؟

دكر الشيابػة العامػة فػي حسايػة إلػى  سػشتظرؽ فػي هػها السبحػ لئلجابة عمػى هػه  األسػئمة 
 ، كاإلجػػراءاتنيابػػة متخررػػة بذػػركف الظفؾلػػة ، كنبػػيؽ أهسيػػة تؾاجػدالظفػ  ضػػحية االختظػػاؼ

 .التي تقـؾ بها الشيابة لحساية الظف  الزحية
ختظػاؼ حيػ  يػتؼ تؾضػيح لدكر قاضػي األحػداث لحسايػة الظفػ  ضػحية االكسا نتعرض 

تشػػاكؿ اإلجػػراءات الستبعػػة مػػؽ ، كسػػا نضػػركرة تخرػػص قاضػػي األحػػداث فػػي شػػركف الظفؾلػػة
 ، كذلػ مؽ خبلؿ مظمبيؽ: طرؼ قاضي األحداث لحساية الظف  الزحية

 السظم  األكؿ: دكر الشيابة العامة في حساية الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ
 ضحي ة جريسة االختظاؼحساية الظف  في قاضي األحداث السظم  الثاني: دكر 
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 ختظافاالجريسة ة السظل  األول: دور الشيابة العامة ف  حساية الظفل ضحيّ 
ائيػػة كهػػي مسثمػػة السجتسػػ  فػػي ز تعتبػػر الشيابػػة العامػػة جهػػاز قزػػائي ضػػسؽ السشغؾمػػة الج

الخرػؼ كيظمػ  تظبي  القانؾف كتؾقي  العقا  عمى مرتكبي الجرائؼ، كسا أنها جهة تتخػه صػفة 
فػػي الحػػاالت التػػي ال تباشػػر  اباعتبػػار أنهػػهػػه  التدػػسية كيظمػػ  عميهػػا ، عميهػا الخرػػؼ الذػػري 

أطػػراؼ أخػػر  تبقػػى الشيابػػة هػػي حركهػػا كإنسػػا ، فيهػػا الشيابػػة العامػػة الػػدعؾ  العسؾميػػة كتحركهػػا
التػي  ألف هه  الرفة تتحػدد بسػا يشذػأ مػؽ مراكػز قانؾنيػة فػي إطػار الرابظػة اإلجرائيػة، الخرؼ

كمباشػػرة إجراءاتهػػا لغايػػة الفرػػ  فػػي الػػدعؾ  كاسترػػدار ، تشذػػأ مػػؽ إقامػػة الػػدعؾ  العسؾميػػة
 .(1)األحتاـ الشهائية

كيتكػػؾف جهػػاز الشيابػػة العامػػة مػػؽ مجسؾعػػة مػػؽ القزػػاة كهػػرالء حدػػ  القػػانؾف األساسػػي 
  يذػػس»( مشػػه 12/1) لمقزػػاء كػػ  عزػػؾ مػػشهؼ يعتبػػر عزػػؾ فػػي سػػمػ القزػػاء حدػػ  السػػادة

القزػػػاء قزػػػاة الحتػػػؼ كالشيابػػػة العامػػػة لمسحتسػػػة العميػػػا كالسجػػػالس القزػػػائية، كالسحػػػاكؼ سػػػمػ 
 .(2)«التابعة لمشغاـ القزائي العادي

مػؽ طػرؼ بشػاء عمػى اقتػراح كسا يتؼ تعييشهؼ حد  نفس القػانؾف بسؾجػ  مرسػـؾ رئاسػي 
الجهػة  ـالقانؾنية أماكعميهؼ تأدية اليسيؽ كزير العدؿ، كبعد مداكالت السجمس األعمى لمقزاء، 

 مؽ نفس القانؾف. 13ا ما نرت عميه السادة هالقزائية التابعيؽ لها كه
الشائػػ  العػػاـ لػػد  : تتسثػػ  فػػيفأمػػا عػػؽ طريػػ  ليتمػػة جهػػاز الشيابػػة فػػي الهػػـر القزػػائي 

كيدػػاعد  فػػي ذلػػػ نػػؾا  عػػامؾف مدػػاعدكف كال تػػربط أي ، السحتسػػة العميػػا كالسجػػالس القزػػائية
كإنسػػا يتؾنػػؾف تػػابعيؽ مباشػػرة ، يؽ الشائػػ  العػػاـ لػػد  السجمػػس كالسحتسػػة العميػػاعبلقػػة رئاسػػية بػػ

، كيسثػػ  ككيػػ  الجسهؾريػػة الشائػػ  العػػاـ لػػد  ق إ ج( 31)لػػؾزير العػػدؿ كهػػها مػػا أكدتػػه السػػادة 
يؽ كهػػها مػػا رػػرخالسحتسػػة بشفدػػه أك بؾاسػػظة مدػػاعديه كسػػا يستشػػه االسػػتعانة بسدػػاعديؽ مت

 .ق إ جمكرر( مؽ  35)و (35) تيؽجاءت به الساد

                                                 
 .86عبد هللا أكهايبية، السرج  الداب ، ص -(1)
، 57، الستزسؽ القانؾف األساسػي لمقزػاء، ج.ر، العػدد2664سبتسبر  66، السررخ في 11-64القانؾف العزؾي رقؼ:  -(2)

 .2664سبتسبر  68السررخة في 
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تعتبػػػر الشيابػػػة العامػػػة أحػػػد األجهػػػزة القزػػػائية كتتػػػؾزع حدػػػ  الهػػػـر القزػػػائي إلػػػى نػػػؾا  
كيدػػاعدهؼ فػػي ذلػػػ نػػؾا  مدػػاعدكف كككػػبلء جسهؾريػػة مدػػاعدكف ، عػػامؾف كككػػبلء جسهؾريػػة

عمػػى مدػػتؾ  السحػػاكؼ، كتؾجػػد عبلقػػة تدرجيػػة بػػيؽ الشائػػ  العػػاـ عمػػى مدػػتؾ  السجمػػس كككػػبلء 
 عمى مدتؾ  السحاكؼ. الجهؾرية 

ليدػػػت لػػػه سػػػمظة رئاسػػػية عمػػػى الشػػػؾا   العميػػػا أمػػػا الشائػػػ  العػػػاـ عمػػػى مدػػػتؾ  السحتسػػػة
كإنسػػػا التبييػػػة مباشػػػرة كرقابػػػة أعسػػػالهؼ كرفػػػ  التقػػػارير يتػػػؾف ، العػػػامؾف عمػػػى مدػػػتؾ  السجػػػالس

 لؾزير العدؿ.
عديػػدة مػػؽ  كالشيابػػة العامػػة باعتبارهػػا مسثمػػة السجتسػػ  فػػي تؾقيػػ  العقػػا  فمهػػا صػػبلحيات
ففػػي قػػانؾف ، تحريػػػ لمػػدعؾ  العسؾميػػة كمباشػػرتها، إضػػافة إلػػى ذلػػػ مراعاتهػػا لحقػػؾؽ الزػػحايا

كػػػاف لمشيابػػػة دكر فػػػي حسايػػػة الظفػػػ   (494)ك (493)اإلجػػػراءات الجزائيػػػة قبػػػ  إلغػػػاء السػػػؾاد 
إمػػا بإيداعػػه لػػد  شػػخص جػػدير بالثقػػة أك مرسدػػة أك لػػد  مرػػمحة عسؾميػػة ، الجػػرائؼ ضػػحي ة

 .بذركف الظفؾلةعشى تع 
كذلػػ بتقػديؼ طمبػات ، سػشة 16دكر هاـ فػي حسايػة الظفػ  أقػ  مػؽ العامة  كتمع  الشيابة

ؽ أحػد األشػخاص الػػهي االتخػاذ تػدابير لحسايتػه إذا مػا كػاف الظفػ  ضػحية جريسػة الستدػب  فيهػ
 .(1)لهؼ كالية أك كصاية عمى الظف 

القػانؾف رقػؼ: كهػها مػا نػص عميػه ، دكر فػي حسايػة الظفػ  الزػحي ةالعامة مشيابة لكسا أف 
كذلػػػػ عػػػؽ طريػػػ  تقشيػػػة التدػػػجي   (47)ك (46)فػػػي السػػػؾاد  الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  15-12

حيػ  يستػؽ لؾكيػ  الجسهؾريػة ، االعتػداءات الجشدػية الدسعي كالبرري بالشدبة لمظفػ  ضػحي ة
ر نػػػد  أحػػػد ضػػػباط الذػػػرطة القزػػػائية أك قاضػػػي التحقيػػػ  بسباشػػػرة عسميػػػة التدػػػجي  كبحزػػػؾ 

فػإف ككيػػ  الجسهؾريػػة ، أخرػائي نفدػػي، كفػي جػػرائؼ االختظػاؼ التػػي يتػؾف الظفػػ  ضػحي ة لهػػا

                                                 
الستعمػػ  بحسايػػػة الظفػػػ ،  2615جؾيميػػػة  15السػػررخ فػػػي  12-15ؤهػػا بسؾجػػػ  القػػػانؾف تػػػؼ إلغا 494، 442السػػؾاد مػػػؽ  -(1)

 .2615جؾيمية  19، السررخة في 39ج.ر، العدد 
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مػػػؽ أي سػػػشد إعبلمػػػي نذػػػر السعمؾمػػػات كأكصػػػاؼ خاصػػػة بالظفػػػ  السختظػػػف لتدػػػهي   يظمػػػ 
 .(1)عسمية البح  عشه

مشيابة العامة دكر مهؼ في شركف الظف  سؾاء كػاف جانحػا ليتزح أف؛ بشاء عمى ما تقدـ 
متخررػػػيؽ فػػػي شػػػركف الظفؾلػػػة فػػػي التذػػػري  الشيابػػػة العامػػػة أعزػػػاء ، لكػػػؽ هػػػ  أك ضػػػحي ة
 الجزائري؟

هػػػػها مػػػػا سػػػػيتؼ اإلجابػػػػة عميػػػػه مػػػػؽ خػػػػبلؿ فػػػػرعيؽ: الفػػػػرع األكؿ: نتعػػػػرض فيػػػػه الشػػػػتراط 
تخرػػػص الشيابػػػة العامػػػة فػػػي شػػػركف الظفؾلػػػة، أمػػػا الفػػػرع الثػػػاني: فشخررػػػه لئلجػػػراءات التػػػي 

   الزحيةتتبعها الشيابة العامة لحساية الظف
 لظفؾلةتخرص الشيابة العامة ف  شلون ا شرطالفرع األول: 

فػػي العامػػة إف التخرػػص فػػي العسػػ  القزػػائي أمػػر مدػػتح  كتخرػػص أعزػػاء الشيابػػة 
مػػؽ شػػأنه أف يزيػػد فػػي خبػػرة هػػرالء األعزػػاء بقزػػايا األطفػػاؿ ، شػػركف الظفؾلػػة كمػػا يتعمػػ  بهػػا

مدػتؾ  أدائهػؼ فػي التحقيػ  فػي هػها الشػؾع  كيرتفػ نؾف األقدر كاألجدر في التعامػ  معهػؼ، ؾ كيت
مػػؽ القزػػايا، بػػدال مػػؽ تذػػتيت جهػػدهؼ عمػػى عػػدة أنػػؾاع مػػؽ القزػػايا دكف اكتدػػا  خبػػرة فػػي 

يعشػػي أف بػػاقي أعزػػاء ال مجػػاؿ محػػدد، كسػػا أف إنذػػاء نيابػػة متخررػػة فػػي شػػركف الظفؾلػػة 
 .(2)هه  الشيابات التحقي  في الجرائؼ التي تختص بهاالشيابة يسش  عميهؼ 

كالدعؾة إلى تخرص قزاة الشيابة العامػة فػي شػركف الظفؾلػة أصػبح مظمػ  دكلػي ألنػه 
مػػؽ شػػأنه تػػؾفير الجهػػد كالؾقػػت كالخبػػرة كاإلحاطػػة بتػػ  مػػا يتعمػػ  بهػػا، كاإلحاطػػة باالجتهػػادات 

خاصػة كأف السذػرع ، القزائية الستعمقة بالظفؾلة بدؿ تذتيت الجهد كالؾقت فػي قزػايا مختمفػة
يفػػرد فػػي جهػػاز الشيابػػة العامػػة أعزػػاء لمشغػػر فػػي قزػػايا األطفػػاؿ كمػػا يتعمػػ  بهػػؼ الجزائػػري لػػؼ 

كهها لكؾف التذػري  الحػالي ال يزػسؽ تخرػص القزػاة ، سؾاء األطفاؿ الجانحيؽ أك الزحايا

                                                 
 19، السررخػة فػي 39جؾيمية الستعمػ  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  15السررخ في  12-15مؽ قانؾف  47ك 46السادة  -(1)

 .2615جؾيمية 
 .96، السرج  الداب ، صالشيابة العامة وحقؾق ضحايا الجريسةي، أحسد عبد المظي  الفق -(2)
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فػػي السدرسػػة العميػػا لمقزػػاء كبعػػد  كإنسػػا يتمقػػؾف تكؾيشػػا مؾحػػدا  ، بسػػا فػػيهؼ قزػػاة الشيابػػة العامػػة
 .(1)ما كقزاة تحقي  أك نيابة أك قزاة أحداث أك قزاة حتؼإؼ تخرجهؼ يتابعؾف عسمه

، إلػى (2)لقانؾف اإلجراءات الجزائية 2615كإف كاف السذرع الجزائري قد أشار في تعدي  
إمتانيػػػة اسػػػتعانة عزػػػؾ الشيابػػػة العامػػػة بسدػػػاعديؽ متخررػػػيؽ، فػػػي كػػػ  مراحػػػ  اإلجػػػراءات 

لسدػػاعديؽ بتقػػديؼ أعسػػالهؼ فػػي شػػت  تقػػارير، ، كسػػا يقػػـؾ ا(3)كيتػػؾف ذلػػػ تحػػت مدػػركلية الشيابػػة
 .  (4)غير أف هه  األخيرة يج  إرفاقها بالتساس الشيابة العامة

، عتس ما ذه  إليه السذرع السرري حي  أنذأ نيابة متخررة بذركف األطفػاؿكهها 
أمػػا إذا ، الجػػاني فيهػػا طفػػبل ف كانػػت نيابػػة األحػػداث عشػػد إنذػػائها تشغػػر القزػػايا التػػي يتػػؾف إك 

القزػػػػية عزػػػػؾ الشيابػػػػة العامػػػػة حدػػػػ  قؾاعػػػػد فػػػػي ف الجػػػػاني بالغػػػػا كالزػػػػحية طفػػػػ  تشغػػػػر كػػػػا
زػػحي ة سػػيهدر بهػػه  الظريقػػة كهػػها التػػؼ انتقادهػػا عمػػى أسػػاس أف حػػ  الظفػػ  ، ك االخترػػاص

يحػػػػؾؿ دكف حرػػػػؾله عمػػػػى حقؾقػػػػه باعتبػػػػار أف عزػػػػؾ الشيابػػػػة الػػػػهي يشغػػػػر القزػػػػية لػػػػيس لػػػػه 
 .(5)الظفؾلة ف بذرك اختراص 

ال يحػػػؾؿ كال يسػػػس باالخترػػػاص كبحػػػ  مػػػؽ كجهػػػة نغػػػر الباحػػػ   ألمػػػرغيػػػر أف هػػػها ا
خاصػػة كأف أعزػػاء الشيابػػة العامػػة يحتسهػػؼ مبػػدأ عػػدـ التجزئػػة؛ هػػه  الخاصػػية التػػي ، الزػػحي ة

كمػػػا يقؾمػػؾف بػػه يرػػػدر ، تجعػػ  مػػؽ أعزػػاء الشيابػػػة كهيئػػة كاحػػدة تػػػهك  ذاتيتهػػا فػػي الؾعيفػػة
إمتػػػػانهؼ االسػػػػتفادة مػػػػؽ خبػػػػرة عزػػػػؾ الشيابػػػػة  كفػػػػي، الشيابػػػػة العامػػػػة السشتسػػػػيؽ لهػػػػا باسػػػػؼعػػػػشهؼ 

الستخرػػص بذػػركف الظفؾلػػة فػػي حالػػة مػػا كػػاف الزػػحية طفػػبل كهتػػها ال تهػػدر حقػػؾؽ أي مػػؽ 
 األطراؼ.

                                                 
 .397عبد الرحيؼ مقدـ، السرج  الداب ، ص -(1)
، 46، السعػػػدؿ كالسػػػتسؼ لقػػػانؾف اإلجػػػراءات الجزائيػػػة، ج.ر، العػػػدد2615جؾيميػػػة 23السػػػررخ فػػػي  62-15القػػػانؾف رقػػػؼ:  -(2)

 .2615جؾيمية 23السررخة في: 
، السعػدؿ كالسػتسؼ لقػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، 2615جؾيميػة 23السػررخ فػي  62-15مترر مؽ القانؾف رقؼ:  35السادة  -(3)

 .2615جؾيمية 23، السررخة في: 46ج.ر، العدد
" تشجػػز األعسػػاؿ التػػي يقػػـؾ بهػػا السدػػاعدكف الستخررػػؾف فػػي شػػت  تقػػارير تمخيرػػية أك تحميميػػة 3متػػرر/ 35السػػادة  -(4)

 ترف  بإلتساسات الشيابة العامة."يستؽ أف 
 .96، السرج  الداب ، ص الشيابة العامة وحقؾق ضحايا الجريسةأحسد عبد المظي  الفقي،  -(5)
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إف تكػػؾيؽ أعزػػاء الشيابػػة كخاصػػػة فػػي الجزائػػر هػػؾ تكػػػؾيؽ مؾحػػد لكػػ  األعزػػاء سػػػؾاء 
مػػؽ خبرتػػه فيسػػا كإنسػػا التخرػػص فػػي شػػركف الظفؾلػػة سػػيزيد ، قزػػاة تحقيػػ  أك نيابػػة أك حتػػؼ

األصػمي لمفرػ  فػي  دكف السدػاس بالتخرػص، ك عػؽ األحتػاـ القزػائية كباطبلعهيتعم  بها 
باقي القزايا إذا فرضشا أف عزؾ الشيابة سيشغر في القزية باعتبار الجػاني راشػدا كالزػحي ة 

 طفبل أك العتس.
الهػػدؼ مشهػػا شيابػػة الستخررػػة بذػػركف الظفػػ  ال يتػػؾف الكتجػػدر اإلشػػارة كػػهلػ إلػػى أف 

العػادي؛ مثمسا هؾ في القزاء  اإلدانة كالبراءة لمظف  كتؾقي  الجزاء كتحقي  الرالح العاـ فقط
هػػه  الشيابػػة تدػػعى لحسايػػة الظفػػ  كمرػػمحته كحسايتػػه مػػؽ االنحػػراؼ أك الؾقػػؾع ضػػحي ة  اكإنسػػ
هلػ لػػ، أكثػػر مػػؽ أف يتػػؾف الهػػدؼ مشهػػا تؾقيػػ  العقؾبػػات كتحقيػػ  العدالػػة، مجريسػػة مػػرة أخػػر  ل

بذػركف الظفػ  مػزكديؽ بثقافػات فػي عمػـؾ غيػر الستخرريؽ يقتزي أف يتؾف أعزاء الشيابة 
قانؾنيػة؛ كعمػػؼ الػػشفس كعمػػؼ االجتسػػاع الجشػػائي ليدػػه  عمػػيهؼ التعامػػ  مػػ  هػػه  الفئػػة الهذػػة مػػؽ 

 .(1)السجتس 
 ختظافالت  تتبعها الشيابة لحساية الظفل ضحّية اال تالثان : اإلجراااالفرع 
الشيابػػػػة العامػػػػة بالػػػػدعؾ  بعػػػػد تبميغهػػػػا بالذػػػػتاك  السقدمػػػػة مػػػػؽ طػػػػرؼ الذػػػػػرطة تترػػػػ  

ذػػػأف هػػػه  ب العامػػػة مػػػا تتخػػػه  تقػػػرر الشيابػػػةشػػػا كه، القزػػػائية كمؾافاتهػػػا بالسحاضػػػر دكف تسهػػػ 
ألف الذػػػػرطة ، كتترػػػػرؼ فيهػػػػا؛ إمػػػػا بتحريػػػػػ الػػػػدعؾ  العسؾميػػػػة أك بحفػػػػ  السمػػػػف السحاضػػػػر

 .القزائية ال تسمػ هه  الربلحية
لتظػػػرؽ لسؾضػػػؾع الذػػػتؾ  كال لذػػػركطها أك فػػػي هػػػها الفػػػرع مػػػؽ الدراسػػػة اهػػػدؼ ال كلػػػيس

كإنسػػػا يػػػتؼ التركيػػػز حػػػؾؿ اإلجػػػراءات ، غػػػ   فيهػػػا يػػػد الشيابػػػة عػػػؽ تحريػػػػ الػػػدعؾ  الجػػػرائؼ التػػػي تع 
، الستبعػػة مػػؽ طػػرؼ الشيابػػة لحسايػػة الظفػػ  الزػػحي ة؛ كبالخرػػؾص ضػػحي ة جريسػػة االختظػػاؼ

قػػانؾف الحسايػػة الزػػحية فػػي قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة كفػػي فػػي دكر الشيابػػة لػػ كسػػيتؼ التظػػرؽ 
 مؽ خبلؿ الشقاط التالية:  الظف الستعم  بحساية 

                                                 
 .91أحسد عبد المظي  الفقي، السرج  الداب ، ص  -(1)
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فةة  قةةانؾن اإلجةةرااات جريسةةة االختظةةاف ضةةحّية الظفةةل دور الشيابةةة فةة  حسايةةة أوال: 
 جزائيةال

عػػؽ اختفػػاء الظفػػ  تقػػـؾ  114عشػػد تبميػػ  مرػػالح األمػػؽ أك الػػدرؾ عبػػر الخػػط األخزػػر 
كتعسػػػيؼ هػػػه  األكصػػػاؼ كتؾجيػػػه ، هػػػه  األخيػػػرة بتػػػدكيؽ كػػػ  السعمؾمػػػات حػػػؾؿ الظفػػػ  كأكصػػػافه

معمؾمػػات أك شػػهادات التػػي مػػؽ شػػأنها مدػػاعدتهؼ فػػي التحريػػات  نػػداءات لمجسهػػؾر بغيػػة تمقػػي
 كهػها األمػر تػػؼ اسػتحداثه مػػؽ طػرؼ السذػرع بسؾجػػ  تعػدي  قػػانؾف ، التػي هػؼ برػػدد الكيػاـ بهػػا
2615اإلجراءات الجزائية لدشة 

(1). 
بتبميػػػ  ككيػػػ  الجسهؾريػػػة السخػػػتص هػػػه  السرػػػالح عمػػػى الفػػػؾر كدكف تسهػػػ  تقػػػـؾ حيػػػ  

كيػػػػػتؼ تفعيػػػػػ  مخظػػػػػط اإلنػػػػػهار الػػػػػؾطشي تحػػػػػت إشػػػػػراؼ ككيػػػػػ   بسؾضػػػػػؾع التبميػػػػػ  كبالسحاضػػػػػر
عمػى ذلػػ بػإعبلـ جسيػ  كحػداتها بتػ  ً تقـؾ مرػالح الذػرطة كالػدرؾ بشػاء، في حيؽ الجسهؾرية

السعمؾمػػات، كيػػتؼ تدػػخير كػػ  اإلمتانيػػات كإشػػراؾ كػػ  الهيئػػات العسؾميػػة مػػؽ كسػػائ  اإلعػػبلـ 
كمحظػػات الدػػفر الجؾيػػة كالبريػػة ، كالػػدعائؼ اإلعبلميػػة كمتعػػاممي الهؾاتػػف كالسػػؾان  كالسظػػارات

قبػ  أف يتعػرض ألي ، كالبحرية كهػها لزػساف إيجػاد الظفػ  فػي أقػر  كقػت كهػؾ سػميسا معػافى
رئيدػػػة فرقػػػة حسايػػػة األشػػػخاص التػػػي أدلػػػت بهػػػا ترػػػريحات الشػػػت  مػػػؽ أشػػػتاؿ األذ  حدػػػ  

الهذػػة لؾاليػػة سػػظي ، كسػػا يػػتؼ تدػػخير كػػ  اإلمتانػػات فػػي إطػػار نذػػر البحػػ  لفائػػدة العػػائبلت 
كاليػػة فػػي عػػرؼ كجيػػز، حيػػ  يػػتؼ تشرػػي  خميػػة األزمػػة كسػػا تػػؼ  48كالتػػي تعسػػؼ عمػػى مدػػتؾ  

 ا عشد التحدث عؽ عس  السخظط.إليهلتظرؽ ا
كيقـؾ ككي  الجسهؾرية بشاء عمى ما هؾ متؾافر لديه مؽ معمؾمػات كمػؽ محاضػر إعػبلف 

 (47)أك االختظػػاؼ حدػػ  أحتػػاـ السػػادة  ق إ جمػػؽ  (17)إمػػا حالػػة االختفػػاء حدػػ  السػػادة 
 .الستعم  بحساية الظف  12-15: القانؾف رقؼ مؽ

                                                 
-15، الستعم  باإلجراءات الجزائية، السعدؿ بالقػانؾف رقػؼ 1966جؾاف  68السررخ في  155-66مؽ األمر  17السادة  -(1)

 23، السررخػػػػػة فػػػػػي: 46، السعػػػػػدؿ كالسػػػػػتسؼ لقػػػػػانؾف اإلجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة، ج.ر، العػػػػػدد2615جؾيميػػػػػة  23السػػػػػررخ فػػػػػي  62
 .2615جؾيمية
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لمذرطة القزائية مؽ أجػ  أف يظمبػؾا  متتؾبا إذنا اككي  جسهؾرية السختص إقميسي سشحكي
كهػها مػا تػؼ ، مؽ أي سشد إعبلمي نذر بعض الرؾر كاألكصػاؼ ألشػخاص يػتؼ البحػ  عػشهؼ

 .(1)مؽ ق إ ج (17)الشص عميه في السادة 
الترػػرؼ فػػي السحاضػػر بتحريػػػ الػػدعؾ  العسؾميػػة  العامػػةصػػبلحية الشيابػػة كسػػا أنػػه مػػؽ 

 .مشه (29)كالسادة  (مكرر 11)كمباشرتها كهها بسقتزى نص السادة 
العسؾميػػػة لتظبيػػػ   الػػػدعؾ  »مػػػا يمػػػي: عمػػػى  (1مكةةةرر الفقةةةرة  11)حيػػػ  نرػػػت السػػػادة 

القزػػػػػػاء أك السؾعفػػػػػػؾف السعهػػػػػػؾد إلػػػػػػيهؼ بهػػػػػػا بسقتزػػػػػػى  كيباشػػػػػػرها رجػػػػػػاؿالعقؾبػػػػػػات يحركهػػػػػػا 
 .(2)«القانؾف 

الشيابػة العامػة الػدعؾ  العسؾميػة باسػؼ  تباشػر»القػانؾف مؽ نفػس  (29)كسا نرت السادة 
السجتسػػػػ  كتظالػػػػ  بتظبيػػػػ  القػػػػانؾف، كهػػػػي تسثػػػػ  أمػػػػاـ كػػػػ  جهػػػػة قزػػػػائية، كيحزػػػػر مسثمهػػػػا 
السرافعػػات أمػػاـ الجهػػات القزػػائية السخترػػة بػػالحتؼ، كيتعػػيؽ أف يشظػػ  باألحتػػاـ فػػي حزػػؾر  

فيه أحتاـ القزاء، كلها في سػبي  مباشػرة كعيفتهػا أف تمجػأ إلػى القػؾة كسا تتؾلى العس  عمى تش
 .(3)«العسؾمية كسا تدتعيؽ بزباط كأعؾاف الذرطة القزائية

فػػػػػي  ضػػػػػركرة لمدػػػػػير ال أنػػػػػه كإذا رأ  ككيػػػػػ  الجسهؾريػػػػػة إعسػػػػػاال لدػػػػػمظته فػػػػػي السبلئسػػػػػة
كهػها مػا ، مؾضػؾعيةكهػها األخيػر يتػؾف ألسػبا  قانؾنيػة أك ، األمر بػالحف يردر اإلجراءات 

السحاضػػػػر  تمقػػػػي» مةةةةؽ ق إج 5 فػػػػي فقرتهػػػػا (36)السػػػػادة  بسؾجػػػػ  نػػػػصأكػػػػد عميػػػػه السذػػػػرع 
كالذػػتاك  كالببلغػػات كيقػػرر فػػي أحدػػؽ اآلجػػاؿ مػػا يتخػػه  بذػػأنها كيخظػػر الجهػػات القزػػائية 
السخترػػػػة بػػػػالتحقي  أك السحاكسػػػػة لمشغػػػػر فيهػػػػا أك يػػػػأمر بحفغهػػػػا بسقػػػػرر يتػػػػؾف قػػػػاببل دائسػػػػا 

                                                 
-15الستزسؽ قانؾف اإلجراءات الجزائية، السعػدؿ كالسػتسؼ، بالقػانؾف رقػؼ ، 1966يؾنيؾ  8السررخ في  155-66األمر  -(1)

 23، السررخػػػػة فػػػػي: 46، السعػػػػدؿ كالسػػػػتسؼ لقػػػػانؾف اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة، ج.ر، العػػػػدد 2615جؾيميػػػػة  23السػػػػررخ فػػػػي  62
 .2615جؾيمية

جػػراءات الجزائيػػة، السعدلػػة ، الستزػػسؽ قػػانؾف اإل1966جػػؾاف  68السػػررخ فػػي  155-66متػػرر مػػؽ األمػػر  61السػػادة  -(2)
 .2617مارس  29، السررخ في 26، ج.ر، العدد 2617مارس  27السررخ في  67-17بالقانؾف رقؼ 

، 48 ج.ر، العػددالستزسؽ قانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، السعػدؿ كالسػتسؼ،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  155-66األمر  -(3)
 .1966جؾاف  16السررخة في 
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مػػؼ بػػه الذػػاكي/أك الزػػحية إذا كػػاف معركفػػا فػػي أقػػر  اآلجػػاؿ، كيستشػػه أيزػػا أف راجعػػة كيعسلم
 ، يقرر إجراء الؾساطة بذأنها

 إبداء ما يرا  الزما مؽ طمبات أماـ الجهات القزائية السهكؾرة أعبل ، -
 الظعؽ عشد االقتزاء، في القرارات التي تردرها بتافة طرؼ الظعؽ القانؾنية، -
 .(1)«رارات التحقي  كجهات الحتؼالعس  عمى تشفيه ق-

أف األمػػػر بػػػالحف  سػػػمظة فػػػي يػػػد ككيػػػ  الجسهؾريػػػة بذػػػأف كػػػ   ؛مػػػؽ نػػػص السػػػادةيتزػػػح 
جريسة تق  كيدتؾي األمر أف تكؾف جشاية أك جشحة أك مخالفة، غيػر أف هػها األمػر يتػؾف بعػد 

رقابتػه كإشػرافه  القزػائية تحػتجريهػا إمػا الذػرطة تاالنتهاء مؽ مرحمة البح  كالتحريات التػي 
 .(2)أك التي يقـؾ بها بشفده

 الظفل الستعلق بحسايةقانؾن الة ف  زحيّ الدور الشيابة ف  حساية الظفل ثانيا: 

إف اهتسػاـ السذػرع كػػاف مشرػ  دائسػػا عمػى الظفػػ  الجػانح، كعمػػى دكر الشيابػة كإجػػراءات 
-15رقػؼ:  قػانؾف القب  إلغائها بسؾجػ   ق إ ج (448)حي  نرت السادة الستابعة مؽ طرفها 

عػػؽ تحريػػ الػػدعؾ  العسؾميػة مػػؽ قبػ  ككيػػ  الجسهؾريػة فػػي حالػػة الستعمػ  بحسايػػة الظفػ   12
 .الظف  الجانح أما الظف  الزحية فمؼ تتظرؽ إليه

الستعمػػػػ  بحسايػػػػة الظفػػػػ  تظػػػػرؽ لحسايػػػػة  12-15كالسذػػػػرع الجزائػػػػري فػػػػي القػػػػانؾف رقػػػػؼ: 
كتسث  دكر ككي  الجسهؾرية فػي إخظػار قاضػي األحػداث بحالػة الخظػر التػي  ؛ةالظف  الزحي  

، كسػػا يتسثػػ  دكر ككيػػ  الجسهؾريػػة (3)تتهػػدد الظفػػ  عػػؽ طريػػ  عريزػػة مػػؽ أجػػ  الشغػػر فيهػػا
كهلػ في االطبلع عمى أكراؽ السمف السحاؿ إليػه مػؽ قاضػي األحػداث عشػد اتخػاذ اإلجػراءات 

                                                 
-15، الستزسؽ قانؾف اإلجراءات الجزائية، السعػدؿ كالسػتسؼ، بالقػانؾف رقػؼ 1966يؾنيؾ  8السررخ في  155-66األمر  -(1)

 23، السررخػػػػة فػػػػي: 46، السعػػػػدؿ كالسػػػػتسؼ لقػػػػانؾف اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة، ج.ر، العػػػػدد 2615جؾيميػػػػة  23السػػػػررخ فػػػػي  62
 .2615جؾيمية

، السرجػػػ  الدػػػاب ، ة خةةةالل الةةةدعؾى الجزائيةةةة فةةة  التذةةةري  الجزائةةةر  حسايةةةة حقةةةؾق ضةةةحية الجريسةةةسػػػساتي الظيػػػ ،  -(2)
 .119ص

، السررخػة 39الستعمػ  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15مؽ القػانؾف رقػؼ  32السادة  -(3)
 .2615جؾيمية  19في 
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 .(1)ةحي  الشهائية لمتحقي  في قزية الظف  الز
ة بتقػديؼ طمػ  لقاضػي األحػداث كسا يقـؾ ككي  الجسهؾرية كهلػ في حالة الظف  الزػحي  

مػػػؽ أجػػػ  تعػػػدي  التػػػدابير التػػػي أمػػػر بهػػػا أك العػػػدكؿ عشهػػػا، كعمػػػى قاضػػػي األحػػػداث البػػػت فػػػي 
 .(2)الظم  السقدـ مؽ طرؼ ككي  الجسهؾرية في عرؼ شهر

 فشجػػد السذػػرع الجزائػػري خرػػص السػػادة ؛ة جريسػػة االختظػػاؼأمػػا بالشدػػبة لمظفػػ  ضػػحي  
مػػػػػػؽ طػػػػػػرؼ الذػػػػػػرطة القزػػػػػػائية  بعػػػػػػد تبميغػػػػػػهمشػػػػػػه، حيػػػػػػ  بػػػػػػيؽ أف ككيػػػػػػ  الجسهؾريػػػػػػة ( 47)

أكصػػػاؼ  كالسدػػػسؾعة كالسرئيػػة بشذػػػريظمػػػ  مػػؽ كسػػػائ  اإلعػػبلف سػػػؾاء الستتؾبػػة ، بالسحاضػػر
ك كهػػها يتدػػشى لكػػ  مػػؽ رآ  أ ، نذػػر صػػؾر  ، كيظمػػ  مػػشهؼالظفػػ  ككػػ  السعمؾمػػات الستعمقػػة بػػه

 .يتعرؼ عميه أف يدلي بالسعمؾمات حؾؿ متاف تؾاجد 
كسػػا أف هػػها اإلجػػراء يدػػسح بإيجػػاد الظفػػ  فػػي أسػػرع كقػػت مستػػؽ كرد  إلػػى أهمػػه قبػػ  أف 

أذ ، كيقػػـؾ ككيػػ  الجسهؾريػػة بهػػها اإلجػػراء إمػػا بشػػاء عمػػى طمػػ  مػػؽ  كيتعػػرض ألي اعتػػداء أ
التػي زػركرة كمرػمحة الظفػ  كلي الظفػ  الزػحية أك كصػيه أك مسثمػه الذػرعي، كفػي حالػة ال

مػؽ فػإف ككيػ  الجسهؾريػة يقػـؾ بهػها اإلجػراء دكف الحرػؾؿ عمػى إذف ، تتظم  التدخ  الدػري 
 مسث  الظف .

الستعمػػ  بحسايػػة  12-15القةةانؾن رقةةؼ: مػػؽ  (47)كسػػا اشػػترط السذػػرع فػػي نػػص السػػادة 
ك كرامتػػه أال يذػػت  نذػػر صػػؾر الظفػػ  الزػػحية ككػ  مػػا يتعمػػ  بػػه مداسػػا بسرػػمحته أالظفػ ، 

 .(3)كال بحياته الخاصة

                                                 
، 39الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، ج.ر، العػػدد  2615 جؾيميػػة 15السػػررخ فػػي  12-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  38انغػػر لمسػػادة  -(1)

 .2615جؾيمية  19السررخة في 
، السررخػة 39الستعمػ  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15مؽ القػانؾف رقػؼ  45السادة  -(2)

 .2615جؾيمية  19في 
عمى أنه: "يستؽ كك  الجسهؾرية السختص بشاء عمػى  الستعم  بحساية الظف  تشص 12-15مؽ القانؾف رقؼ:  47السادة  -(3)

طمػػ  أك مؾافقػػة السسثػػ  الذػػرعي لظفػػ  تػػؼ اختظافػػه، أف يظمػػ  مػػؽ أي لدػػاف أك سػػشد إعبلمػػي نذػػر إشػػعارات ك/أك أكصػػاؼ 
ك/أك صؾر تخص الظف ، قرد تمقي معمؾمات أك شهادات مؽ شأنها السدػاعدة فػي التحريػات كاألبحػاث الجاريػة، كذلػػ مػ  

 عدـ السداس بترامة الظف  ك/ أك حياته الخاصة. مراعاة
غيػػػر أنػػػه يستػػػؽ لؾكيػػػ  الجسهؾريػػػة، إذا اقتزػػػت مرػػػمحة الظفػػػ  ذلػػػػ، أف يػػػأمر بهػػػها اإلجػػػراء دكف القبػػػؾؿ السدػػػب  لمسثػػػ  

 الذرعي".
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البحػػػ  عمػػػى الظفػػػ  ضػػػحي ة االختظػػػاؼ فػػػإذا تػػػؼ تخمػػػيص الظفػػػ  كإيجػػػاد  كإعادتػػػه كعشػػػد 
يتؼ تحريػر محزػر ، ك نه يتؼ تبمي  ككي  الجسهؾرية مؽ طرؼ الذرطة القزائية بهلػإلعائمته ف

 الكف عؽ البح  كحف  السمف.
الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  مػػادة كحيػػدة السذػػرع الجزائػػري خرػػص فػػي القػػانؾف يتزػػح أف؛ 

 ؛( مشه لحساية الظف  ضػحية جريسػة االختظػاؼ كاقترػر فيهػا دكر ككيػ  الجسهؾريػة47كهي )
نذر صؾر الظف  كك  السعمؾمات الستعمقػة بػه لػد  أي سػشد إعبلمػي لمبحػ  عشػه كإيجػاد  في 

 .تفي أسرع كق
 ختظافريسة االضحّية جحساية الظفل ف  قاض  األحداث دور السظل  الثان : 

سػا: تتجمى الحساية القزائية التي أقرها السذرع الجزائري لمظف  في حػالتيؽ أساسػيتيؽ كه
كفػػػي حالػػػة أف يتػػػؾف ، عشػػػدما يتػػػؾف الظفػػػ  معػػػرض لخظػػػر ارتكابػػػه لمفعػػػ  الجرمػػػي مػػػؽ جهػػػة

أف يتػؾف الظفػ  ضػحية كليػه الذػرعي  مػؽ جهػة أخػر ، كيدػتؾي األمػرالظف  ضحية لمجريسة 
فالسذػرع لػؼ يفػرؽ بيشهسػا فػي ، تحت رعايتػه أك ضػحية شػخص أجشبػي عػؽ األسػرة ْؽ هؾسَ أك مِ 
 .الظف الستعم  بحساية قانؾف ال

يعتبر قاضي األحداث بسثابة العسؾد الفقري في قزػاء األحػداث لكؾنػه يجسػ  تػارة بػيؽ و
يػػتؼ تعيػػيؽ قاضػػي األحػػداث حدػػ  القػػانؾف األساسػػي لمقزػػاء فػػي السػػادة ك ، (1)التحقيػػ  كالحتػػؼ

القزاة بسؾج  مرسـؾ رئاسي بشاء عمى اقتراح مؽ كزير العػدؿ كبعػد  يعيؽ»كسايمي:  مشه 13
 .(2)«مداكلة السجمس األعمى لمقزاء

كيسػركف ، القزػاة هػؾ كاحػد لمجسيػ  بالسدرسػة العميػا لمقزػاءالػهي يتمقػا   كػؾيؽتال كسا أف
تأهيميػػػة لدػػػشة أخػػػر  أك أك تسديػػػد السػػػدة ال، عػػػد تقيػػػيسهؼ يػػػتؼ ترسػػػيسهؼبك كاحػػػدة  بسرحمػػػة تأهيميػػػة

 .(3)إعادتهؼ إلى سمكهؼ األصمي أك تدريحهؼ

                                                 
لظفل فة  الستعلق بحساية ا 12-15الحساية القانؾنية للظفل الجانح ف  عل قانؾن عادؿ مدتاري، كزكليخة ركاحشة، " -(1)

، ص 63، العػػدد16، السجمػػد 2617، مجمػػة الحقػػؾؽ كالعمػػـؾ اإلندػػانية، جامعػػة الجمفػػة، سػػبتسبر مرحلةةة الستابعةةة والتحقيةةق"
72. 

 القانؾف األساسي لمقزاء. ؽ، الستزس2664سبتسبر 66مررخ في  11-64قانؾف العزؾي  -(2)
 القانؾف األساسي لمقزاء.، الستزسؽ 2664سبتسبر 11-64مؽ القانؾف العزؾي  46السادة  -(3)
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فمػؼ يػشص عميػه القػانؾف األساسػي لمقزػاء ف فػي شػركف الظفؾلػة ؾ قزاة الستخررالأما 
فػي  يعػيؽ» الظفػ  بقؾلهػا الستعمػ  بحسايػة 12-15رقػؼ:  قػانؾف المػؽ ( 61)نغسته السادة كإنسا 

حػداث أك أكثػر بقػرار مػؽ كزيػر العػدؿ حػاف  ك  محتسة تق  بسقر السجمس القزائي قاض لؤل
 (سشؾات.3األختاـ لسدة ثبلث )

ف قزػػاة األحػػداث يعيشػػؾف بسؾجػػ  أمػػر مػػؽ رئػػيس السجمػػس إأمػػا فػػي السحػػاكؼ األخػػر ، فػػ
 .ت( سشؾا3القزائي لسدة ثبلث)

يختػػػػار قزػػػػاة األحػػػػداث مػػػػؽ بػػػػيؽ القزػػػػاة الػػػػهيؽ لهػػػػؼ رتبػػػػة نائػػػػ  رئػػػػيس محتسػػػػة عمػػػػى 
 .(1)«األق 

بذػركف طفؾلػة مػرة يسػشح لهػؼ هػها االخترػاص  خترػيؽأف القزاة الس ؛سب مسا يتزح 
كمػرة بسؾجػػ  أمػر مػػؽ ، عمػى اقتػػراح مػؽ كزيػػر العػدؿً تعيػشهؼ بسؾجػػ  مرسػـؾ رئاسػػي بشػاءعشػد 

ؽ؛ خاصػة كأف القزػاة يم  أنه ال يؾجد مبػرر لهػه  التفرقػة فػي الت عيػ، رئيس السجمس القزائي
إمػا ترسػيسهؼ أك تسديػد السػدة التأهيميػة  هابعػدأخػر  فيػتؼ  ثػؼ تػأت مرحمػةهؼ فػي مرحمػة تأهيميػة 

السهػػاـ هػػها مػػؽ جهػػة، كمػػؽ جهػػة أخػػر  هػػه  التفرقػػة لػػيس لهػػا أهسيػػة مػػؽ ناحيػػة  (2)لدػػشة أخػػر  
يتمقؾف نفػس التعمػيؼ كالتػدري  كالسػدة التأهيميػة، لكػؽ األمػر الػهي لػه  باعتبار أنهؼ إليهؼالسؾكمة 

فه  التذػريعات السقارنػة ، ؽ يتؼ تكميفهؼ بذركف الظفؾلةأهسية هؾ مدألة تخرص القزاة الهي
بذػػػركف الظفؾلػػػة كتفرػػػ  فػػػي القزػػػايا التػػػي  كجػػػدكا قزػػػاة متخررػػػيؽأأك السذػػػرع الجزائػػػري 

   يتؾف فيها الظف  جانح أك ضحية؟
لسعالجػػة هػػه  الشقػػاط سػػيتؼ التظػػرؽ فػػي الفػػرع األكؿ: لزػػركرة تؾاجػػد قزػػاة متخررػػيؽ 

لحسايػة هػه   قاضي التحقيػ لتدابير الستخهة مؽ الثاني فشتشاكؿ فيه ابذركف الظفؾلة، أما الفرع 
 الفئة الهذة مؽ السجتس .

                                                 
 19، السررخػػة فػػي 39جؾيميػػة الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، ج.ر، العػػدد  15السػػررخ فػػي السػػررخ فػػي  12-15القػػانؾف رقػػؼ:  -(1)

 .2615جؾيمية 
 .468عبد الرحيؼ مقدـ، السرج  الداب ، ص -(2)
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 ألحداثالفرع األول: ضرورة تخرص قاض  ا
اتجهت أغم  التذريعات العقابية في العالؼ إلى اعتساد أحتػاـ خاصػة باألحػداث كتدػعى 

 مؽ خبلؿ ذلػ إلى الجس  بيؽ صفتيؽ رئيديتيؽ كهسا: 
كهػػدفها ، الهػػدؼ مشهػػا هػػؾ حسايػػة الظفػػ  مػػؽ الؾقػػؾع فػػي خظػػر الجريسػػة: كقائيػػةصػػفة  -

 .اإلصبلح كتقؾيؼ الدمؾؾ
تدػػعى مػػؽ خبللهػػا محػػاكؼ األحػػداث الش غػػر فػػي الجػػرائؼ التػػي يرتكبهػػا : صػػفة قزػػائية -

خاصػػة كأف هػػه  الفئػػة الهذػػة تحتػػاج إلػػى معاممػػة ، (1)األطفػػاؿ كالتػػدابير البلزمػػة لسؾاجهػػة ذلػػػ
لػػهلػ دعػػت معغػػؼ التذػػريعات إلػػى ضػػركرة ، تختمػػف عػػؽ فئػػة الراشػديؽ لكؾنهػػااصػػة قزػائية خ

 قزاة متخرريؽ في قزاء األحداث كلهؼ دراية بذركف الظفؾلة.كجؾد 
يقتزػػي قرػػر نػػؾع معػػيؽ مػػؽ األعسػػاؿ عمػػى فئػػة دكف بذػػركف األحػػداث إف التخرػػص 

 يتعامػ  إجرائيػا مػ  أف ضػركرة التخرػص لػد  مػؽ، كسػا غيرها فترتف  الكفاءة لػد  هػه  الفئػة
تفرضػه الدياسػة ، ك هؾ أمر تفرضه طبيعة السعاممة م  هه  الفئة الهذػة مػؽ السجتسػ  األطفاؿ

كالتخرػص فػي ، ائػي برػفة عامػةز الجشائية السعاصرة السبشية عمى التخرص في القزاء الج
 .قزاء األحداث برفة خاصة

هػػػؾ؛ أف هػػػه  الفئػػػة بحتػػػؼ سػػػش ها كالسحػػػدد  السظالبػػػة يتخرػػػص قزػػػاء األحػػػداث مرجػػػ ك 
مدبقا في القػانؾف تحتػاج لتعامػ  خػاص كفهػؼ عمسػي خػاص لسختمػف السذػتبلت التػي تعتريهػا 

 .(2)سؾاء الشفدية أك االجتساعية
؛ حدػػػ كسػػػا أف تخرػػػص قاضػػػي األحػػػداث ال يتظمػػػ  تخررػػػه فػػػي العمػػػـؾ الجشائيػػػة ف

ار  عمػػى الش غػػر فػػي القزػػايا التػػي تخػػص كاقترػػ، كإنسػػا يتػػؾف ممسػػا بتػػ  العمػػـؾ السرتبظػػة بهػػا
يعَسك شعػه كسػا ، السجاؿهها خبرة في ال هيتتدب، األطفاؿ دكف أف يؾك  له الش غر في باقي القزايا

 .(3)االستفادة مؽ الخبراء كالستخرريؽ عمى ضؾء القزايا الداب  الفر  فيها
                                                 

ؾاقعيةةة الداةيةةة لقزةةاا أحةةداث متخرةةص(، الدياسةةة الجشائيةةة لقزةةاا األحةةداث، )الس ةةررات البػابتر عبػػد هللا الذػي ،  -(1)
 .2، ص2665جامعة ناي  لمعمـؾ األمشية، الرياض، 

 .66، السرج  الداب ، صأجهزة العدالة الجشائية وحقؾق ضحايا الجريسةأحسد عبد المظي  الفقي،  -(2)
 .5بابتر عبد هللا الذي ، السرج  الداب ، ص -(3)
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 أهسية تخرص قاض  األحداثأوال: 

نح أك افػػي السدػػائ  الستعمقػػة بالظفػػ ؛ سػػؾاء الجػػترجػػ  أهسيػػة تخرػػص قاضػػي األحػػداث 
، شاحيػػة العمسيػػةالة إلػػى التغيػػرات الؾاقييػػة كالعمسيػػة التػػي طػػرأت عمػػى السجتسعػػات مػػؽ الزػػحي  

مسا يقتزي الخبرة كالكفػاءة ، كتفرع العمـؾ القانؾنية كتذعبها كاتجاهها نحؾ التخرص كالتعس 
لقزائي هها مؽ جهػة، كمػؽ جهػة أخػر  كثػرة العالية التي تزسؽ الدرعة كاإلتقاف في العس  ا

ككػػػػهلػ التغيػػػػرات فػػػػي الحيػػػػاة ، ًاكطشيػػػػ أكً االجػػػػرائؼ كاالنتهاكػػػػات الؾاقعػػػػة عمػػػػى األطفػػػػاؿ دكليػػػػ
االجتساعيػػة أد  إلػػى اتدػػاع إجػػراـ األطفػػاؿ كجشػػؾحهؼ مسػػا يدػػتدعي األمػػر التخرػػص لقزػػاء 

 .(1)األحداث كهها ما دعت إليه السرتسرات كبعض الدراسات
ع لمقزاء السرري نجد؛ أف السرتسر الخامس لمجسيية السررية دعا إلى ضػركرة بالرجؾ 

ء مػػػؽ مػػػأمؾر الزػػػبط القزػػػائي إلػػػى اابتػػػد، التخرػػػص بالشدػػػبة لمعػػػامميؽ فػػػي مجػػػاؿ األحػػػداث
القاضي الهي يتؾلى محاكسة األحداث، كهها يتظم  تكؾيؽ معس  بذركف الظفؾلة إضافة إلػى 

كعمػؼ االجتسػاع األسػري ، لستعمقػة بشفدػية األطفػاؿ كتػربيتهؼاإلحاطة بسختمػف العمػـؾ الدػمؾكية ا
 .(2)كغيرها مؽ العمـؾ السرتبظة بهؼ

 دعػا األمر الهي ؾ، كهكالعقا  باإلجراءات الستعمقة باإلجراـً مساأف يتؾف مع يج  ككهلػ 
كجؾد قاضي  كهؾ ضركرة إليه كهلػ السرتسر القؾمي لذركف األحداث الهي انعقد في كاششظؽ

 .(3)لمفر  في قزايا األحداثمتخرص 
عشػػػد الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ   12-15 قػػػانؾف الأمػػػا كطشيػػػا؛ فػػػإف السذػػػرع الجزائػػػري فػػػي 

لػػؼ يتظػػرؽ لتخرػػص القاضػػي مشةةه  (61، 61)تعيػػيؽ قاضػػي األحػػداث فػػي السػػؾادشص عمػػى الػػ
، ، كلػػؼ يذػػترط فػػي تعيػػيؽ قاضػػي األحػػداث أف تكػػؾف لػػه خبػػر  بهػػها السجػػاؿفػػي شػػركف الظفؾلػػة

 12-15: رقػػػػؼ قػػػػانؾف بسؾجػػػػ  ال السمغػػػػاة( مةةةةؽ ق إ ج 449)عتػػػػس مػػػػا نرػػػػت عميػػػػه السػػػػادة 
الكفػاءة كالعشايػة  يْ طَ رْ التي اشترطت؛ أف تتؾافر فػي قاضػي األحػداث َشػ الستعم  بحساية الظف 

                                                 
، السرجػ  الدػاب ، أجهةزة العدالةة الجشائيةة وحقةؾق ضةحايا الجريسةةأحسػد عبػد المظيػ  الفقػي،  -:أنغةرلمتفري  أكثػر  -(1)

 .479-477عبد الرحيؼ مقدـ، السرج  الداب ، ص -67-66ص
 .468عبد الرحيؼ مقدـ، السرج   نفده، ص -(2)
 .123زيدكمة درياس، السرج  الداب ، ص -(3)
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ألف التكػػؾيؽ الػػهي ، ر لػػهغ ػػشَ سػػا هػػؾ مع كف كػػاف كاقييػػا كعسميػػا األمػػر لػػيس إبذػػركف الظفؾلػػة، ك 
ػػد، بػػالرغؼ مػػؽ أف قػػانؾف األساسػػي لمقزػػاء  يتمقػػا  القزػػاة أك ككػػبلء الجسهؾريػػة هػػؾ تكػػؾيؽ مؾح 

أعظػػػػى كزيػػػػر العػػػػدؿ صػػػػبلحية تحديػػػػد بػػػػرام  التكػػػػؾيؽ كالتخررػػػػات لظمبػػػػة القزػػػػاء حدػػػػ  
 .(1)احتياجات القظاع كبسؾج  مرسـؾ كزاري 

كال العامػة تخرص ال عمى مدتؾ  الشيابػة  هشاؾيتزح مسا سب  أنه؛ في الجزائر ليس 
 .ًعمى مدتؾ  قزاء األحداث كإنسا يتمقؾف تكؾيشا مؾحدا

أكػػدت فيهػا عمػػى  زيدومةةة دريةةاس: مقابمػة مػػ  قزػاة األحػػداث التػي أجرتهػػا الباحثػةكفػي 
كلػيس ، كهػؼ حػديثي العهػد بالسهشػةسهاـ قػاض األحػداث فؾف بكم  أنهؼ يمتحقؾف كيع : لداف القزاة

كسػا أف القاضػي الػهي مػؽ الػهيؽ لهػؼ درايػة بهػؼ، أك ِسيؽ لجسييات حسايػة الظفؾلػة زفيهؼ السعشْ 
أمػر كػاف  آخػر، سػؾاءيعس  كقاضي أحداث عشد تحؾيمه إلى محتسة أخر  أك مجمس قزائي 

كقاضػػي أحػػداث آخػػهيؽ  ال يعػػيؽ، بشػػاء عمػػى طمبػػه أك مػػؽ طمػػ  الهيئػػات السخترػػة التحؾيػػ 
احتياجػػػػات كػػػػ   ، بػػػػ  يعػػػػيؽ بحدػػػػ بعػػػػيؽ االعتبػػػػار اكتدػػػػابه لخبػػػػرة ميدانيػػػػة فػػػػي هػػػػها السجػػػػاؿ

   محتسة.
 االختظاف جريسة ة اترال قاض  األحداث بسل  الظفل ضحيّ ثانيا: 

إف اترػػػاؿ قاضػػػي األحػػػداث بسمػػػف الظفػػػ  الزػػػحي ة أك السعػػػرض لمخظػػػر برػػػفة عامػػػة 
مػػؽ  أك عػػؽ اترػػاله بسمػػف الظفػػ  الجػػانح، كهػػها االخػػتبلؼ مػػؽ ناحيػػة عػػرض السمػػف تختمػػف
ألف الهدؼ مؽ هها اإلجراء هؾ تحقي  الحساية لمظفػ  ، الجهات التي يتؼ العرض عميهاناحية 

كلػػػيس تحديػػػد مدػػػركليته أك تؾقيػػػ  ، كالعسػػػ  عمػػػى إصػػػبلح أكضػػػاعهيهػػػدد ، مػػػؽ الخظػػػر الػػػهي 
 .(2)العقا  عميه

ة؛ مػػؽ خػػبلؿ مػػا اسػػتحدثه اترػػاؿ قاضػػي األحػػداث بسمػػف الظفػ  الزػػحي   ةقػػيتزػح طر تك 
فػي القدػؼ األكؿ مػؽ الفرػ  الثػػاني فػ  الستعمػ  بحسايػة الظ 12-15القػانؾف رقػؼ: السذػرع فػي 
يخػػتص قاضػػي األحػػداث لسحػػ  إقامػػة الظفػػ  » التػػي نرػػت عمػػى أنػػه:  مشػػه (32)فػػي السػػادة 

السعرض لمخظر أك مدتشه أك مح  إقامة أك مدػتؽ مسثمػه الذػرعي، ككػهلػ قاضػي األحػداث 
                                                 

 .469عبد الرحيؼ مقدـ، السرج  الداب ، ص -(1)
 .66جساؿ نجيسي، السرج  الداب ، ص -(2)
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رفػ  إليػه لمستاف الهي كجػد بػه الظفػ  فػي حػاؿ عػدـ كجػؾد هػرالء، بػالشغر فػي العريزػة التػي ت
مػؽ طػرؼ الظفػ  أك مسثمػه الذػرعي أك ككيػػ  الجسهؾريػة أك الػؾالي أك رئػيس السجمػس الذػػعبي 
البمػػػدي لستػػػاف إقامػػػة الظفػػػ  أك مرػػػالح الؾسػػػط السفتػػػؾح أك الجسييػػػات أك الهيئػػػات العسؾميػػػة 

 السهتسة بذركف الظفؾلة.
 كسا يجؾز لقاضي األحداث أف يتدخ  تمقائيا.

 (1)«مؽ الظف  شفاهة يستؽ تمقي اإلخظار السقدـ
بسمػػف الظفػػ  يترػػ  قاضػػي األحػػداث  ؛( يتزػػح أف32مػػؽ خػػبلؿ اسػػتقراء نػػص السػػادة )

أك كلػػي ، مػػؽ طػػرؼ ككيػػ  الجسهؾريػػةهػػه  األخيػػرة الزػػحي ة عػػؽ طريػػ  عريزػػة سػػؾاء قػػدمت 
شػػريظة أف يتػػؾف هػػها القاضػػي مخػػتص ، الػػؾالي أك رئػػيس السجمػػس الذػػعبي البمػػديأك الظفػػ  
 .إقميسيا

قاضػػي األحػػداث فػػي كضػػيية الظفػػ  السعػػرض لمخظػػر إال إذا كػػاف الظفػػ  ال  كال يشغػػر
مػػػؽ  (12)كأف تتػػػؾافر حالػػػة مػػػؽ حػػػاالت الخظػػػر السػػػهكؾرة فػػػي السػػػادة ، سػػػشة 18يتجػػػاكز سػػػشه 
 .(2)الستعم  بحساية الظف  12-15القانؾف رقؼ: 

ا ، كيدػػتؾي األمػػر أف يتػػؾف هػػهسػػشة 21سػػؽ تسديػػد الحسايػػة لمظفػػ  إلػػى غايػػة كسػػا يستػػؽ 
 »بقؾلهػا  (42)السػادة  التسديد بظم  أك يقـؾ به القاضي مؽ تمقاء نفده، كهها ما نرػت عميػه

مؽ هػها القػانؾف، مقػررة لسػدة  41ك 46يج  أف تكؾف التدابير السشرؾص عميها في السادتيؽ 
( قابمػػة لمتجديػػد، كال يستػػؽ أف تتجػػاكز فػػي كػػ  األحػػؾاؿ تػػاري  بمػػؾغ الظفػػ  سػػؽ الرشػػد 2سػػشتيؽ)
 ي.الجزائ

غيػػر أنػػه يستػػؽ قاضػػي األحػػداث عشػػد الزػػركرة أف يسػػدد الحسايػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي 
( سػشة، بشػاء عمػى طمػ  مػؽ سػمؼ إليػه الظفػ  أك مػؽ 21هه  السادة إلى غايػة كاحػد كعذػركف )

 .  (3)قب  السعشي أك مؽ تمقاء نفده

                                                 
جؾيميػػة  19، السررخػػة فػػي 39جؾيميػػة الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، ج.ر، العػػدد 15السػػررخ فػػي السػػررخ فػػي  12-15قػػانؾف  -(1)

2615. 
الستعم  بحساية الظفػ  يػدخ  ضػسؽ األطفػاؿ السعرضػيؽ لمخظػر األطفػاؿ ضػحايا  12-15مؽ قانؾف  62حد  السادة  -(2)

 الجرائؼ.
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39جؾيميػة الستعمػ  بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػدد  15السررخ في السررخ في  12-15القانؾف  -(3)

2615. 



 ضحّية االختطافاحلناية اإلجرائية للطفل  _____________________________ الباب الثاىي:

 

280 

سػػشة كهػػؾ الدػػؽ  18لػػؼ يقرػػر الحسايػػة لمظفػػ  عمػػى سػػؽ الجزائػػري أف؛ السذػػرع  بلحػػ ي
كهػػي  21مػػدد الحسايػػة إلػػى سػػؽ  بػػ الظفػػ  الستعمػػ  بحسايػػة قػػانؾف الالجزائػػي الػػهي حػػدد  فػػي 

 بهلػ تذس  مراح  السراهقة.
 جريسة االختظافقاض  األحداث لحساية الظفل ضحّية إجرااات الفرع الثان : 

كالسذػػرع ، مرهؾنػػا بالحالػػة التػػي تعتػػري الظفػػ إف تػػدخ  قاضػػي األحػػداث لحسايػػة الظفػػ  
ؽ الحػػػاالت التػػػي يتػػػدخ  فيهػػػا الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  بػػػي   12-15القػػػانؾف رقػػػؼ الجزائػػػري فػػػي 

ة، كسػػػا تظػػػرؽ لمتػػػدابير التػػػي يتخػػػهها القاضػػػي لتحقيػػػ  هػػػه  القاضػػػي لحسايػػػة الظفػػػ  الزػػػحي  
 الحساية، كهها ما سيتؼ تشاكله في الشقاط اآلتية: 

 جريسة االختظاف ضحّيةتدخل قاض  التحقيق لحساية الظفل  أوال: شروط
 مشةه 12خرػؾص فػي السػادة الالستعمػ  بحسايػة الظفػ  كب 12-15بالرجؾع لمقانؾف رقؼ: 

 حدد شركط تدخ  القاضي لحساية الظف  تتسث  فيسايمي: 
 لخظر: تؾافر حالة ا-1

تعتبػػر حالػػة الخظػػر مػػؽ اهتسامػػات الدياسػػة الجشائيػػة، كالسذػػرع الجزائػػري جعػػ  مػػؽ حالػػة 
الخظر شرط لتدخ  قاضي األحداث لحساية الظف ، غير أف السذرع الجزائري لؼ يحدد مفهػـؾ 

( مػػؽ 62حالػػة الخظػػر كلػػؼ يحرػػر حاالتهػػا كإنسػػا اكتفػػى بتحديػػد بعػػض صػػؾرها بػػشص السػػادة )
عمػػػى الظفػػػ   ةمشرػػػب ةدراسػػػر هػػػه  الكباعتبػػػامػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ ، الستع 12-15القػػػانؾف رقػػػؼ: 

ة الجريسػػة هػػؾ طفػػػ  فػػي حالػػة الخظػػر؟ كهػػ  يستػػؽ تظبيػػ  نفػػػس هػػ  الظفػػ  ضػػحي  فة زػػحي  ال
 الظف ؟الستعم  بحساية قانؾف الاإلجراءات التي نص عميها السذرع في 

تقتزػػي إف الؾضػػيية الخظػػر التػػي اشػػترطها السذػػرع الجزائػػري لتػػدخ  قاضػػي األحػػداث 
مشػػا الؾقػػؾؼ عمػػى السعشػػى الحكيقػػي لهػػا، فؾضػػيية الخظػػر التػػي قرػػدها السذػػرع الجزائػػري فػػي 

 القانؾف الستعم  بحساية الظف  ال تخص الظف  الجانح.
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حالػػػػة ال فػػػػي كإنسػػػػا تكسػػػػؽ، ظفػػػػ تػػػػؾافر الخظػػػػػػػؾرة اإلجراميػػػػة لػػػػد  ال يقرػػػػد بهػػػػاال كسػػػػا 
الخظػؾرة هشػا تكػؾف سػابقة : يسػة أي أفتقتزػي التػدخ  قبػ  كقػؾع الجر كالؾضيية الخظػرة التػي 

 .(1)عؽ الجريسة في حيؽ أف الخظؾرة اإلجرامية تكؾف مقترنة بالجريسة
دخ  يػػكإنسػػا ، ال يػػرتبط دائسػػا بالظفػػ  السعػػرض لبلنحػػراؼ فقػػط كالظفػػ  فػػي حالػػة خظػػر

كهػػػها مػػػا تظػػػرؽ لػػػه السرصػػػد ، ضػػػسشهؼ األطفػػػاؿ ضػػػحايا الجػػػرائؼ كاالعتػػػداءات الؾاقعػػػة عمػػػيهؼ
فالظفؾلػة السعرضػة لمخظػر تزػػؼ  (.O.D.A.S)لمعسػ  االجتسػاعي الغيػر السسركػز لفرندػاالػؾطشي 

 .(2)األطفاؿ السعرضيؽ لخظر االنحراؼ كاألطفاؿ ضحايا االعتداءات: فئتيؽ كهسا
الستعمػػ   12-15رقػػؼ:  قػػانؾف المػػؽ  (12) بػػالرجؾع لمتذػػري  الجزائػػري كفػػي نػػص السػػادةك 

 تؾافرت فيه إحد  الرؾر اآلتية: بي ؽ أف الظف  في حالة خظر هؾ مؽ بحساية الظف ، 
 .صحته أك أخبلقه أك تربيته أك أمشه في خظرالظف  الهي تكؾف  -

 .أك حتى عركفه السييذية كالشفدية لمخظر سبلمته البدنية الظف  الهي تتعرض -

 الظف  الهي فقد أحد كالديه كبقي دكف سشد عائمي. -

ه لػؤلذ  كاالعتػداء كاالحتجػاز أك مشػ  عشػه الظعػاـ مسػا يػرثر الظف  الػهي يػتؼ تعريزػ -
 عمى نفديته كتؾازنه العاطفي.

ككػػهلػ أدرج ضػػسؽ األطفػػاؿ فػػي حالػػة خظػػر الظفػػ  ضػػحية الجػػرائؼ كاالعتػػداءات سػػؾاء 
 مؽ طرؼ مسثمه الذرعي أك الغير.

  ة يػدخإف عرض السذرع الجزائري لحالة الخظر بهه  الرؾر تؾحي بأف الظف  الزػحي  
ضػػسؽ حػػػاالت الخظػػػر، كإف تسعشػػا فػػػي هػػػه  الحػػاالت التػػػي أدرجهػػػا السذػػرع الجزائػػػري فالظفػػػ  

ة ألف الغركؼ تدفعه ألف يتؾف في هه  الحاالت كهي خارجة عؽ نظاؽ سػيظرته، فهػؾ ضحي  
( مػػػؽ القػػػانؾف الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ ، إمػػػا ضػػػحية 12السةةةادة )حدػػػ  الرػػػؾر التػػػي أكردتهػػػا 

                                                 
، مجمػة العمػـؾ اإلندػانية، "12-15الحساية القزائية للظفل ف  خظر ف  القانؾن رقةؼ لبة فاطسة الزهراء ستساكجي، " -(1)

 .78، ص 49، السجمد  ، العدد2618، جؾاف 1جامعة قدشظيشة
 .364هديات حساس، السرج  الداب ، ص  -(2)
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ضػػحية سػػؾء معاممػػة مػػؽ الؾالػػديؽ، أك اسػػتغبلؿ جدػػدي أك جشدػػػي أك عركفػػه االجتساعيػػة أك 
 لمجرائؼ إما مؽ قب  الؾالديؽ أك الغير.  ضحية  

لػؼ  الستعمػ  بحسايػة الظفػ  12-15( مؽ القػانؾف رقػؼ: 62) كالسذرع الجزائري في السادة
كهػػؾ بػػهلػ اسػتعس  مييػػار أكسػػ  كهػػؾ ، يدػتعس  مرػػظمح الظفػػ  السعػػرض لبلنحػراؼ السعشػػؾي 

كبالتػػالي الحسايػػة ال تذػػس  فقػػط الظفػػ  السشحػػرؼ كالسرتكػػ  لمجريسػػة ، ظفػػ  السعػػرض لمخظػػرال
 .(1)ب  يتعدا  ألكثر مؽ ذلػ

-15رقػػؼ قػػانؾف المػػؽ ( 62)فػػي السػػادة السذػػرع الجزائػػري الحػػاالت التػػي أكردهػػا كسػػا أف 
   .(2)الظف  هي مهكؾرة عمى سبي  السثاؿ ال الحررالستعم  بحساية  12

الظفػ  عشػد تعريفػه لمظفػ  فػي الستعمػ  بحسايػة قػانؾف اللسذرع الجزائػري فػي يبلح  أف؛ ا
كاعتبػر الظفػ  فػي حالػة خظػر لػيس السشحػرؼ ، حالة خظر؛ انته  نفػس نهػ  السذػرع الفرندػي

كإنسػػا أدرج كػػهلػ الظفػػ  ، أك الػػهي هػػؾ عرضػػة لبلنحػػراؼ بدػػب  عػػركؼ أك كضػػييات معيشػػه
 .ة ضسؽ األطفاؿ في حالة خظرالزحي  

أك ه، بػػيؽ الظفػػ  ضػػحي ة االعتػػداءات الؾاقعػػة عميػػه مػػؽ كليػػالسذػػرع الجزائػػري كلػػؼ يفػػرؽ 
 يؽ.آخر أشخاص الؾاقعة عميه مؽ 

كعميػه يستػؽ القػؾؿ؛ أف اإلجػراءات التػي يتخػهها القاضػي لحسايػة الظفػ  فػي حالػة خظػػر 
 .االختظاؼة جريسة كمشها الظف  ضحي  ، ة أي جريسةيستؽ تظبيقها عمى حالة الظف  ضحي  

تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف السذػػرع الجزائػػري كػػاف عميػػه التفرقػػة بػػيؽ اإلجػػراءات الستخػػهة كسػػا 
ألف الظفػ  السعػرض ، كالظف  الهي كق  ضحي ة االعتداءات، اتجا  الظف  السعرض لبلنحراؼ

ؾقػؾع فػي بػررة اإلجػراـ عتػس الظفػ  الزػحي ة ضػرر  أكبػر اللخظر االنحراؼ؛ هػؾ عمػى كشػػ 
 كانتهى. اء قد كق ألف االعتد

                                                 
، مجمػة الستعلةق بحسايةة الظفةل" 12-15التدابير الستخذة بذأن الظفل ف  حالةة خظةر، وفةق قةانؾن راضية مدػعؾد، " -(1)

 .128، ص2618جانفي ، 62، العدد67االجتهاد لمدراسات القانؾنية كاالقترادية، السركز الجامعي بتامشغدت، السجمد
 .77لبة فاطسة الزهراء ستساكجي، السرج  الداب ، ص -(2)
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كطػرؽ ، ة الجريسػةككاف عمى السذرع أف يحرص عمى كض  تدابير تتعم  بالظف  ضحي  
كبػػيؽ ، هة عائمتػػه أك كلي ػػالستخػػهة بذػػأف الظفػػ  ضػػحي   تأهيمػػه باإلضػػافة إلػػى التفرقػػة فػػي التػػدابير

 .ة اعتداء مؽ أشخاص آخريؽالظف  ضحي  
 اختراص قاض  األحداث بشغر حالة الخظر-2

أف السذػػرع الجزائػػري شػػترط ، اإلػػى تػػؾافر حالػػة الخظػػر لتػػدخ  قاضػػي األحػػداثإضػػافة 
أي يتػػؾف ضػػسؽ محػػ  ، يتػػؾف القاضػػي مخػػتص محميػػا لتػػؾفير الحسايػػة لمظفػػ  فػػي حالػػة خظػػر

 .الذرعي همسثممتاف تؾاجد أك متاف تؾاجد مدتشه أك ، إقامة الظف  الزحية
الػػهي يتؾاجػػد فيػػه الظفػػ  أك بالستػػاف  ؛كسػػا يتحػػدد االخترػػاص السحمػػي لقاضػػي األحػػداث

ه مػػػؽ ككيػػػ  إليػػػ السحالػػػةالظفػػػ  أك  إمػػػا مػػػؽ طػػرؼ كلػػػي  فػػػي العريزػػػة السرفؾعػػػة إليػػػه،  بػػالشغر
ي التاب  لستاف إقامة الظفػ ، أكمػؽ طػرؼ رئيس السجمس الذعبي البمدأك  الؾاليأك  الجسهؾرية

الظفؾلػة،  مرالح الؾسط السفتؾح أك مؽ طرؼ الهيئػات أك حتػى الجسييػات التػي ترعػى شػركف 
، خ  قاضػػي األحػػداث تمقائيػػا أك بتمكيػػه اإلخظػػار شػػفاهة مػػؽ طػػرؼ الظفػػ دكسػػا يستػػؽ أف يتػػ

 .(1)مؽ القانؾف الستعم  بحساية الظف  (32السادة )كهها ما جاء به نص 
الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  يتزػػح  12-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ:  (32السةةادة )مػػؽ خػػبلؿ نػػص 

غػػر فػػي القزػػايا التػػي يتػػؾف دة التػػي لهػػا صػػبلحية الش  قاضػػي األحػػداث هػػؾ الدػػمظة الؾحيػػ ؛أف
ة لمجريسػػػة برػػػفة خاصػػػة أك فػػػي حالػػػة خظػػػر برػػػفة عامػػػة، كإعظػػػاء هػػػه  فيهػػػا الظفػػػ  ضػػػحي  

الرػػػػبلحية لقاضػػػػي األحػػػػداث تجعمػػػػه متسيػػػػزا عػػػػؽ القزػػػػاء العػػػػادي كالقزػػػػاء الجزائػػػػي، كهػػػػها 
الستعمػػػ  بحسايػػػة  12-15لمرػػػبغة االجتساعيػػػة التػػػي تمحػػػ  هػػػه  السهسػػػة، ففػػػي القػػػانؾف رقػػػؼ: 

مهسػػة دراسػػة  ( مشةةه34السةةادة )الظفػػ  مػػشح السذػػرع الجزائػػري لقاضػػي األحػػداث بسؾجػػ  نػػص 
شخرػػػػية الظفػػػػ ، كذلػػػػػ مػػػػؽ خػػػػبلؿ الكيػػػػاـ بػػػػالتحقي  االجتسػػػػاعي كالبحػػػػ  الشفدػػػػي كالرػػػػحي 
كمراقبػػة الدػػمؾؾ، كعميػػه فالتػػدابير التػػي يرػػدرها هػػدفها كقػػائي كحسػػائي، كلػػيس عقػػابي كسػػا هػػؾ 

 األطفاؿ الجانحيؽ.الذأف م  

                                                 
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  32السادة  -(1)

 .2615جؾيمية  19في 
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 ةلزحيّ قاض  األحداث ف  حالة الظفل اسلقتة الستخذة مؽ ال رثانيا: التدابي
قبػػ  أف يتخػػه قاضػػي األحػػداث أي إجػػراء اتجػػا  الظفػػ  الزػػحي ة؛ عميػػه دراسػػة شخرػػية 

، كيتػؾف ذلػػ كفقػا لمؾسػائ  القانؾنيػة كالشفدية كالعقمية كالدمؾكيةالظف  مؽ الشاحية االجتساعية 
أف يدػػتغشي عػػؽ هػػػه   ه كػػػهلػ إذا تػػؾافرت لديػػه عشاصػػر كافيػػػة لمتقػػديركسػػا يستشػػ، الستاحػػة لػػه

 .(1)ها فقطمش بعضالالتدابير أك يأمر ب
يدػتس  ألي شػخص يػر  فائػدة مػؽ سػساعه  إضافة إلػى ذلػػ يستػؽ لقاضػي األحػداث أف
 .  (2)كيستشه االستعانة كهلػ بسرالح الؾسط السفتؾح

يعتبػر كسػيمة ناجعػة االجتسػاعي حػؾؿ الظفػ  كالتحقيػ  البحػ  قياـ قاضي األحػداث بإف 
غػركؼ السييذػػية كمػػد  تأثيرهػا عمػػى سػػمؾكاته الشاحيػػة الدراسػػية ك اللسعرفػة كضػػيية الظفػػ  مػؽ 

مػػ  سػػيشتهجها لمتعامػػ  صػػ  القاضػػي لمظريقػػة التػػي ؾ ككػػ  مػػا لػػه شػػأف بػػأف يع ، كحياتػػه الشفدػػية
 .(3)اإلجراءات السشاسبة لهتحديد الظف  ك 

الفحػػص الظبػػي  أكجػػ  السذػػرع الجزائػػري قاضػػي التحقيػػ  بزػػركرة الكيػػاـ بػػإجراءاتكسػػا 
-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  68ك 34كذلػػػ بسؾجػػ  السػػادتيؽ سػػؾاء الجدػػدي أك العقمػػي أك الشفدػػي 

 مشػػه 34مةةؽ السةةادة  1لفقةةرة فػػي االسذػػرع الجزائػػري نػػص الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ ، حيػػ   12
اث دراسػػػػػة شخرػػػػية الظفػػػػ  السػػػػيسا بؾاسػػػػظة البحػػػػػ  يتػػػػؾلى قاضػػػػي األحػػػػد »عمػػػػى مػػػػايمي: 

 .(4)«االجتساعي كالفحؾص الظبية كالعقمية كالشفدية كمراقبة الدمؾؾ
فتظرقػػت لمفحػػص الشفدػػي كالعقمػػي  مػػؽ نفػػس القػػانؾف  68السةةادة الفقػػرة األخيػػرة مػػؽ أمػػا 

 «.كيأمر قاضي األحداث بإجراء فحص طبي كنفداني كعقمي إف لـز األمر »كذلػ بقؾلها: 

                                                 
 .81لبة فاطسة الزهراء ستساكجي، السرج  الداب ، ص  -(1)
الستعمػ  بحسايػة الظفػ  تػػشص عمػى مػايمي: " كيتمقػى قاضػي األحػداث كػ  السعمؾمػػات  12-15مػؽ قػانؾف  34/2السػادة  -(2)

كالتقػػارير الستعمقػػة بؾضػػيية الظفػػ  ككػػها ترػػريحات كػػ  شػػخص يػػر  فائػػدة مػػؽ سػػساعه كلػػه أف يدػػتعيؽ فػػي ذلػػػ بسرػػالح 
 الؾسط السفتؾح".

 .386حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص -(3)
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39ج.ر، العػدد ، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(4)

2615.. 
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فػي الكذػف عػؽ األمػراض التػي قػد أثػرت عمػى الظفػ  ترج  أهسية هها الفحػص الظبػي ك 
، كسػا مػؽ شػأنها الكذػف عػؽ إصػابات عزػؾية (1)كعؽ أداء كعائفه سؾاء الجدػدية أك العقميػة

  .(2)أك عربية تخمف آثار سمبية عمى الؾعائف العقمية مث  الببلغرا كالزهري 
 هيستشػإضافة لمكيػاـ بػالتحقي  االجتسػاعي كالفحػص الظبػي الػهي يتػؾال  قاضػي التحقيػ ، 
كسػا ، أف يظال  مرالح الؾسط السفتؾح بستابعة الظف  كتقديؼ الحساية الكافية لػه برػفة دكريػة

ممزمػة بتقػديؼ تقػارير  هه  السرالح كرعايته إال أف لتربيته كتكؾيشه الزركريةتقدـ له السداعدة 
 .(3)دكريةبرفة 
مػػؽ بػػيؽ التػػدابير كاإلجػػراءات التػػي أقرهػػا السذػػرع الجزائػػري لمظفػػ  الزػػحي ة هػػي مػػا تػػؼ ك 

كهػي عبػػارة ، الظفػ الستعمػ  بحسايػة قػانؾف ال مػؽ (41)ك (36)ك (35)فػي السػؾاد  الػشص عميػه
تخػرج الظفػ   األسػري، كأخػر  عؽ إجراءات كقائية كتتسثػ  أهسهػا فػي تػدابير تػتؼ داخػ  الؾسػط 

 في الشقاط اآلتية:  كهها ما سيتؼ تؾضيحه األسري  مؽ كسظه
 سر : التدابير السلقتة داخل الؾسط األ-1

كالػهي ال يستػؽ أف ، أف األسرة هي الستاف الظبيعي لتظػؾر الظفػ الجزائري  ير  السذرع
 تتسث  هه  التدابير فيسا يمي: يفر  عؽ عائمته إال إذا كانت مرمحته العميا تقتزي ذلػ، ك 

 ضسؽ عائلته الظفل وض  - أ

تدػميسه  الزػحي ة، هػؾ مؽ التدابير األكلية التػي يتخػهها قاضػي األحػداث فػي حػ  الظفػ 
كالد  الهي له الح  في حزانته مػا لػؼ تدػقط عميػه بسؾجػ  حتػؼ، كسػا يستػؽ تدػميؼ  لؾالدته أك

كهػػػي تعتبػػػر تػػػدابير كقائيػػػة ، بالثقػػػة يؽالظفػػػ  إلػػػى أحػػػد أقاربػػػه أك إلػػػى شػػػخص أك عائمػػػة جػػػدير 
 .(4)هدفها الحساية كلؼ تر  إلى درجة التدابير اإلصبلحية

                                                 
 .386حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص -(1)
 .66، مظبعة عسار قرفي، باتشة، د.ط، د.س.ف، ص الخ رة ف  الظ  الذرع يحي بؽ لعمى،  -(2)
"، السجمػة الشقديػة لمقػانؾف جريسةة اختظةاف األطفةال وآليةات مكافحتهةا فة  التذةري  الجزائةر  أقمؾلي أكلػد رابػح صػافية، " -(3)

 .41، ص2617، ماي 61، العدد61كالعمـؾ الدياسية، جامعة ممؾد معسري تيزي كزك، السجمد
(4)

- Zakia Hamidou Tchouar, Op.Cit,P5. 
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كسا يستؽ أف يتمف قاضي األحداث مرالح الؾسػط السفتػؾح بسبلحغػة الظفػ  سػؾاء فػي 
، غيػػر أف تػػدخ  القاضػػي فػػي هػػه  الحالػػة أقػػؾ  مػػؽ (1)السدرسػػي أك السهشػػيأك الؾسػػط العػػائمي 

لكؾنه هؾ صػاح  الرػبلحية فػي تقػدير ، حي  الربلحيات مؽ تدخ  مرالح الؾسط السفتؾح
يتخػه بػ  ، كسا يأمر بهه  التدابير كاإلجراءات دكف التقيػد بسؾافقػة مسثػ  الظفػ ، التدبير األنج 
 . (2)حتى كلؾ عارض الؾلي الذرعي لمظف  ذلػهها التدبير 

السذرع الجزائري سعى إلبقاء الظفػ  فػي كشػف أسػرته ألنهػا السػبلذ اآلمػؽ لػه  ؛يبلح  أف
ة خاصػة فػي حالػة لػؼ يتػؽ ضػحي  ، أف إبقائه ضسؽ عائمته مؽ شأنه تؾفير حسايػة أكثػر لػهكسا 

األحػداث يمجػأ لهػها كسػا أف قاضػي ، أسػرتهأفػراد جريسة اضظم  فيها أحد الؾالػديؽ أك فػرد مػؽ 
 .ةإذا كانت األسرة ال تذت  مردر خظر لمظف  الزحي   التدبير

تػه مػؽ كمبلحغ تػهيدػه  بدرجػة أكبػر رقاب؛ إبقاء الظف  في كشف عائمته إضافة إلى ذلػ
القػانؾف مػؽ  (35)الفقػرة األخيػرة مػؽ السػادة ، كهها مػا نرػت عميػه الؾسط السفتؾحقب  مرالح 

يجؾز لقاضػي األحػداث، أثشػاء التحقيػ ، أف يتخػه بذػأف الظفػ  بسؾجػ  »بقؾلها  12-15رقؼ: 
 أمر بالحراسة السرقتة، أحد التدابير اآلتية: 

 أسرته،  إبقاء الظف  في -

تدػػميؼ الظفػػػ  لؾالػػػد  أك كالدتػػػه الػػػهي ال يسػػػارس حػػػ  الحزػػػانة عميػػػه، مػػػا لػػػؼ تكػػػؽ قػػػد  -
 سقظت عشه بحتؼ، 

 تدميؼ الظف  لؾالد  إلى أحد أقاربه،  -

 تدميؼ الظف  إلى شخص أك عائمة جديريؽ بالثقة. -

كسػػا يستشػػه أف يتمػػف مرػػالح الؾسػػط السفتػػؾح بسبلحغػػة الظفػػ  فػػي كسػػظه األسػػري ك/أك 
 .(3)«ي أك السهشيالسدرس

                                                 
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  35السادة  -(1)

 ..2615جؾيمية  19في 
 .66جساؿ نجيسي، السرج  الداب ، ص -(2)
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(3)

2615. 
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إلػى ه ة فإنػه يػتؼ تدػميسأما في حالة ما إذا كانت العائمة تذت  خظر عمى الظف  الزحي  
أحػد أقاربػه كهػها سػػييا مػؽ السذػرع إلػػى إبقػاء الظفػ  فػػي جػؾ يدػؾد  األمػػاف كالثقػة فػي الرعايػػة 

 كعائمته تساما.
 إيداع الظفل لدى شخص جدير بالثقة -  

إيداعػه لػد   يتسثػ  فػي ةاألحداث بذأف الظفػ  الزػحي   قاضيالتدبير الثاني الهي يتخه  
حيػػ  نػػص السذػػرع الجزائػػري عمػػى أنػػه فػػي حالػػة تعػػهر إبقػػاء الظفػػ  فػػي  ؛عائمػػة جػػديرة بالثقػػة

كعمػى القاضػي أف يختػار هػها الذػخص الجػدير بالثقػة ، لذػخص جػدير بالثقػة هعائمته يتؼ مشح
كهػها اإلجػراء يػتؼ المجػؾء إليػه ، ه الفعميػةح  عائمتمالهي يؾدع عشد  الظف  الزحي ة لكي تح  

أك فػي حالػة كفػاتهؼ أك ، في حالة مػا إذا كانػت أسػرة الظفػ  غيػر جػديرة بتػؾفير الحسايػة لمظفػ 
 .(1)مظف لعدـ كجؾد أقار  

ككػػاف عمػػى السذػػرع أف يمػػـز القاضػػي الػػهي يػػأمر بؾضػػ  الظفػػ  الزػػحي ة لػػد  شػػخص 
 كراء كض  الظفػ  خػارج أسػرته، كسػا عمػى القاضػيأف يحدد األسبا  التي تقف ، جدير بالثقة

 .(2)أف يدتعس  سمظته في اختيار الذخص أك األسرة التي سيؾض  الظف  في كشفها
كإنسػا معغػؼ حدػ ، لػؼ يشفػرد بػه السذػرع الجزائػري ف ظف التدبير في ح  ال إف اتخاذ هها

ير بالثقة سػؾاء كػاف التذريعات السقارنة أخهت به؛ ففي فرندا يتؼ تدميؼ الظف  إلى شخص جد
مهسػػا كانػػت نػػؾع ، غريػػ  كيػػأمر بهػػها اإلجػػراء قاضػػي األحػػداث أك محتسػػة األحػػداث قريػػ  أك

 .(3)سشة 18الجريسة كيظب  عمى األطفاؿ حتى بمؾغ سشة 

                                                 
 .135، 134راضية مدعؾد، السرج  الداب ، ص  -(1)
 .361حسؾ بؽ إبراليؼ فخار، السرج  الداب ، ص -(2)
، ص 2668، دار حامد لمشذر كالتؾزي ، عساف، األردف، الدياسة الجشائية ف  رعاية األحداثبراء مشهر عبد المظي ،  -(3)

215. 
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كسػا أف السذػرع الجزائػري اعتسػػد عمػى إجػراء تدػميؼ الظفػػ  لذػخص جػدير بالثقػػة دكف أف 
اضػػػي األحػػػداث هػػػؾ الؾحيػػػد الػػػهي لػػػه الدػػػمظة فػػػي كق، يزػػػ  شػػػرطا آخػػػر غيػػػر الجػػػدارة بالثقػػػة

 .(1)تقديرها
كالسذػػرع الجزائػػري لػػؼ يحػػدد ، زػػ  لػػه الفقػػه تعريفػػا شػػامبلكالذػػخص الجػػدير بالثقػػة لػػؼ يع 

ال فػػػػي قػػػػانؾف اإلجػػػػراءات الؾاجػػػػ  تؾافرهػػػػا فػػػػي الذػػػػخص حتػػػػى يعتبػػػػر جػػػػديرا بالثقػػػػة ذػػػػركط ال
 .الظف الستعم  بحساية قانؾف الالجزائية كال في 

ف اختمػػف إكالتذػػري  المبشػػاني كالفرندػػي كالميبػػي ك ، فػػي التذػػريعات السقارنػػةنفدػػه ر كاألمػػ
كالذػػخص السػػرتسؽ كسػػا هػػؾ فػػي ، السرػػظمح فػػي هػػه  التذػػريعات بػػيؽ الذػػخص الجػػدير بالثقػػة

السرػػظمحات جسيعػػا ترػػ  فػػي معشػػى كاحػػد كهػػؾ الذػػخص ، فهػػه  التذػػري  السرػػري كالميبػػي
كيتػػؾف حدػػؽ األخػػبلؽ تػػه، عمػػى الظفػػ  إذا تػػؼ إيداعػػه لديػػه كيقػػـؾ عمػػى حساي تػػؾف أميشػػاالػػهي ي

شػػخص طػػاعؽ فػػي  يذػػترط أال يتػػؾف ك ، كالدػػمؾؾ كمػػؽ األشػػخاص القػػادريؽ عمػػى رعايػػة الظفػػ 
 .الدؽ أك يعاني مؽ إعاقة تسشعه مؽ الكياـ بذركف الظف  كرعايته

تستؽ مػػؽ اإلنفػػاؽ ميدػػؾر الحػػاؿ؛ حتػػى يػػالذػػخص الجػػدير بالثقػػة كسػػا يدػػتح  أف يتػػؾف 
 ة إذا لؼ يتػؽ الظفػ  ضػحية لعائمتػه، كغالبا ما يتؾف مؽ أقار  الزحي  (2)عمى الظف  الزحي ة

 .(3)ْؽ تخمت عشه أسرته، أك في حالة كفاتهؼ جسيعا أك عدـ كجؾدها أصبلِمسَ  أقاربه أكك 
السذػرع كاشػترط ، يأخػه  قاضػي األحػداثلد  شػخص جػدير بالثقػة إف قرار إيداع الظف  

 12-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ:  (43) السػػادةنػػص أال يػػتؼ الظعػػؽ فيػػه كسػػا هػػؾ مبػػي ؽ فػػي لجزائػػري ا
مػػػػؽ هػػػػها  41، 41األكامػػػػر السشرػػػػؾص عميهػػػػا فػػػػي السػػػػادتيؽ  تبمػػػػ »الستعمػػػػ  بحسايػػػػة الظفػػػػ  

 ساعة مؽ صدكرها. 48القانؾف بأية كسيمة إلى الظف  كمسثمه الذرعي خبلؿ 

                                                 
، السمتقػى الػؾطشي حػؾؿ جشػؾح مؽ تدليط العقؾبةة علةى الحةدث الجةان  اتجا  السذرع الجزائر  للحددمحم تؾفي  قديري،  -(1)

، 64، كميػة الحقػؾؽ كالعمػـؾ الدياسػية، قدػؼ الحقػؾؽ، يػؾمي1األحداث، قراءة في الؾاق  كأفاؽ الغاهرة كعبلجهػا، جامعػة باتشػة
 .5، ص2616ماي  65

 .466هديات حساس، السرج  الداب ، ص -(2)
 .135الداب ، صراضية مدعؾد، السرج   -(3)
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 .(1)«ال تكؾف هه  األكامر قابمة ألي طري  مؽ طرؽ الظعؽ
 كبالرغؼ مؽ أف قرار إيداع الظف  لد  شخص جدير بالثقة يتخه  قاضي األحػداث، غيػر

كإنسا البد مؽ تدخ  السدػاعد ، يشفرد بهها القرار لؾحد  لقاضي األحداث أفال يستؽ  عسمياأنه 
كيتؼ التأكد مؽ هػه  ، في الذخص الجدير بالثقة االجتساعي في تحديد السعاير الؾاج  تؾافرها

كهػػها األمػػر لػػؼ يركػػد عميػػه ، السعػػايير مػػؽ خػػبلؿ محزػػر محػػرر كيعػػرض عمػػى الشيابػػة العامػػة
مػ  ، الظفػ الستعمػ  بحسايػة قػانؾف فػي الالسذرع الجزائري ال في قانؾف اإلجراءات الجزائيػة كال 
ف إ، ك (2)ةاؿ فػػي حسايػػة الظفػػ  الزػػحي  أف التأكػػد مػػؽ هػػه  السعػػايير كالحػػرص عميهػػا لػػه دكر فعػػ

الستعمػػ  بحسايػػة  12-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ: فػػي فقرتهػػا األخيػػرة  (41)فػػي السػػادة السذػػرع كػػاف 
نص عمى أف؛ الذركط كالسعايير الؾاج  تؾافرها في األسرة التػي يػتؼ فيهػا إيػداع الظفػ  الظف  

 .(3)كالذخص الجدير بالثقة يحدد  التشغيؼ
كسػػػا يجػػػ  عمػػػى القاضػػػي تقػػػديؼ السدػػػاعدة لمظفػػػ  فػػػي خظػػػر كذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ مرػػػالح 

، كهها األمر تظرؽ إليه السذرع الجزائػري بسؾجػ  القػانؾف (4)تتكف  بذركف الظفؾلة كمداعدتها
 ( التي نرت عمى أنه: 41)الستعم  بحساية الظف  في مادته  12-15رقؼ: 

 يجؾز لقاضي األحدث أف يأمر بؾض  الظف : »
 بسركز متخرص في حساية األطفاؿ في خظر. -

 .(5)«بسرمحة متمفة بسداعدة الظفؾلة -

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
 .467هديات حساس، السرج  الداب ، ص -(2)
الؾاج  تؾافرها في الستعم  بحساية الظف  نرت عمى مايمي: " تحدد الذركط  12-15فقرة أخيرة مؽ القانؾف  46السادة -(3)

 األشخاص كالعائبلت الجديرة بالثقة عؽ طري  التشغيؼ".
(4)

- Ammar Belhimer, La protection de l’enfant et de sa famille en droit algérien, Revue Algérienne 

des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Université Benyoucef Benkhedda d'Alger, 

Décembre 2016, n4,Vol 53,P25. 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39ج.ر، العػدد ، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(5)

2615. 
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كسػػا أف إغػػبلؽ السذػػرع لبػػا  الظعػػؽ فػػي األكامػػر التػػي يتخػػهها قاضػػي األحػػداث بذػػأف 
عمػػى السذػػرع عػػدـ األجػػدر ككػػاف ، ة تبقػػى محػػ  نغػػرالتػػدابير الستخػػهة فػػي حػػ  الظفػػ  الزػػحي  

ي  بشػػػاء عمػػػى طمػػػ  الظفػػػ  أك كليػػػه الذػػػرعي أك ككيػػػ  ف أمػػػر  قابػػػ  لمتعػػػد، طالسػػػا أ(1)إغبلقػػػه
الستعمػ  بحسايػة  12-15 قةانؾن المؽ  (45)حد  نص السادة ، الجسهؾرية أك مؽ تمقاء نفده

يستػػؽ لقاضػػي األحػػداث أف يعػػدؿ التػػدبير الػػهي أمػػر بػػػه أك »، التػػي نرػػت عمػػى أنػػه: الظفػػ 
 الجسهؾرية أك مؽ تمقاء نفده.العدكؿ عشه، بشاء عمى طم  الظف  أك مسثمه الذرعي أك ككي  

( مػؽ 1يبت قاضي األحداث في طمػ  مراجعػة التػدبير فػي أجػ  ال يتجػاكز شػهرا كاحػدا)
 .(2)«تقديسه له

الستعمػػػ  بحسايػػػة  12-15رقػػػؼ: قػػػانؾف الكسػػػا يبلحػػػ  إضػػػافة لسػػػا سػػػب  أف؛ السذػػػرع فػػػي 
برقابػػة مرػػػالح بػػ  قرنهػػػا ، لػػػؼ يتػػرؾ إجػػػراء حسايػػة الظفػػػ  فػػي كشػػػف عائمتػػه دكف رقابػػػة الظفػػ 

كسػا قػرف ، التػدبير الستخػه مػؽ طػرؼ قاضػي األحػداث ناجعػا ف كهها حتػى يتػؾ ، الؾسط السفتؾح
 ة.مراقبتهؼ بتقديؼ تقارير دكرية حؾؿ كضيية الظف  الزحي  

أف السذػرع الجزائػري قػد جانبػه الرػؾا  عشػد إقػرار  لؾضػ   ؛مسا تقدـ طرحه يستؽ القػؾؿ
لػػؼ يػػراع فيػػه السذػػرع خرؾصػػية مجتسعشػػا كال لتػػدبير هػػها االظفػػ  عشػػد شػػخص جػػدير بالثقػػة، ف
مػؽ التذػريعات الجزائػري كإنسػا هػؾ إجػراء اسػتسد  السذػرع عاداتشا كتقاليػدنا كال صػمة لػه بػديششا، 

 .الغربية خاصة التذري  الفرندي الهي ندتسد مشه ج   قؾانيششا
كتكػػػػؾف جػػػػديرة ، الظفػػػػ بعائمػػػػة تتكفػػػػ  ال تؾجػػػػد مػػػػؽ الشاحيػػػػة الفعميػػػػة كالؾاقييػػػػة كسػػػػا أنػػػػه 

أف معغؼ العػائبلت الجزائريػة فقيػرة فسػؽ أيػؽ  نعمؼ كسا، كمؽ جهة أخر  بحسايته هها مؽ جهة
كضػػساف شػػفائه مػػؽ ، لهػػا أف تعػػؾؿ أكالدهػػا حتػػى تػػأت بظفػػ  لتزػػعه بػػيؽ أفػػراد عائمتهػػا لرعايتػػه

أي هػػػه  العػػػائبلت التػػػي تقبػػػ  أف يػػػدخ  طفػػػ  غريػػػ  لعائمتهػػػا ك  ؟الرػػػدمة التػػػي يعػػػاني مشهػػػا
  يرثر ذلػ عمى تمػ العائمة كعمى أطفالها؟الأ ؟ذارؾ م  أبشاءهاكيت

                                                 
لحسايةة اإلجرااات والتدابير السلقتة الستخذة مؽ ق ل قاض  األحداث سساح مقراف، دمحم رضا حسادي، بدسة عثساني، " -(1)

، جػؾاف 69، مجمػة البحػؾث كالدراسػات كالبحػؾث القانؾنيػة، العػددالجزائةر " 12-15األطفال على ضةؾا أحكةام القةانؾن رقةؼ: 
 .358، ص2618

(2)
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39ج.ر، العػدد ، بحساية الظف الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  - 

2615. 
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، كسػػػا أف معغػػػؼ العػػػائبلت كالسجتسػػػػ  الجزائػػػري كتػػػ  أصػػػبح مشذػػػػغبل عػػػؽ تربيػػػة أبشائػػػػه
فكيػػ  لػػه أف يعتشػػي ، كأصػػبح ر  األسػػرة ال يدػػتظي  حتػػى االهتسػػاـ بأسػػرته عمػػى أكسػػ  كجػػه

 ؟بذخص ال تربظه به أي صمة
ألنػػه مػػؽ كجهػػة نغػػر الباحػػ  أف  ؟التخمػػي عػػؽ هػػها اإلجػػراء ألػػيس األجػػدر عمػػى السذػػرع

أف هػػها اإلجػػراء  ثقافتػػه، كسػػاالسذػػرع لسػػا نػػص عميػػه لػػؼ يػػراع خرؾصػػية السجتسػػ  كال ديشػػه كال 
اإلجػػراء أخػػهت بػػه التذػػريعات  كأبػػؾا ، كهػػهايزيػػد مػػؽ تسػػرد الظفػػ  خاصػػة الجػػانح ضػػد أسػػرته 
 مجتسعشا برفة آلية. الغربية كال يستؽ أخه  عمى إطبلقه كتظبيقه في 

 األسر  التدابير السلقتة الت  تخرج الظفل مؽ الؾسط -2
تتسثػػػػ  اإلجػػػػراءات التػػػػي تخػػػػرج الظفػػػػ  مػػػػؽ الؾسػػػػط األسػػػػري فػػػػي كضػػػػعه فػػػػي السراكػػػػز 

ة كذلػػػ مػػؽ أجػػ  متابعتػػه كمبلحغتػػه، كيتخػػه القاضػػي هػػها الستخررػػة لحسايػػة الظفػػ  الزػػحي  
لحالتػه االجتساعيػة كالشفدػية كالرػحية كالعقميػة،  اإلجراء بعد التحقي  الػهي يقػـؾ بػه مػؽ دراسػة

 (36)السػػادة نرػػت عميػػه هػػها اإلجػػراء السراكػػز السشاسػػبة لحالػػة الظفػػ ، ك  كتبعػػا لػػهلػ يقػػرر أي  
لقاضػػي األحػػداث أف يػػأمر بؾضػػ  الظفػػ   يستػػؽ»بقؾلهػػا: الظفػػ  الستعمػػ  بحسايػػة قػػانؾف ال ؽمػػ

 برفة مرقتة في: 
 خظر. مركز متخرص في حساية األطفاؿ في 
 .مرمحة متمفة بسداعدة الظفؾلة 

 (1)«مركز أك مرسدة استذفائية، إذا كاف الظف  في حاجة إلى تكف  صحي أك نفدي
 الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  12-15القػػػانؾف رقػػػؼ: مػػػؽ  (116/1)كسػػا نرػػػت كػػػهلػ السػػػادة 

كهػه  السراكػز تػؼ إعػدادها مػؽ طػرؼ ، عمى أف هشػاؾ مراكػز مخررػة لمظفػ  فػي حالػة خظػر
ارة الستمفػػػة بالتزػػػامؽ الػػػؾطشي إضػػػافة إلػػػى مراكػػػز أخػػػر  تخرػػػص لمجػػػانحيؽ كاألطفػػػاؿ الػػػؾز 

 .(2)السعاقيؽ
                                                 

جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)
2615. 

الػؾزارة الستمفػة بالتزػامؽ الػؾطشي بإحػداث كتدػيير السراكػز كالسرػالح  ـنرت عمى "تقػؾ  12-15قانؾف  116/1السادة  -(2)
 السراكز الستخررة في حساية الظف  في خظر" -اآلتية:
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كعمػػػى القاضػػػي أف ، مثمػػػه مثػػػ  تػػػدابير الحراسػػػة ةسرقتػػػالبير اتػػػدها التػػػدبير يعػػػد مػػػؽ الكهػػػ
جيػػدة مػػؽ  التفاتػػةكهػػه  ، سػػاعة مػػؽ صػػدكرها كبػػأي طريقػػة 48يخظػػر الظفػػ  ككليػػه خػػبلؿ مػػدة 

سرػػػمحة لمراعػػػاة مػػػؽ أجػػػ  السذػػػرع حػػػؾؿ تبميػػػ  الظفػػػ  ككليػػػه بػػػاإلجراء الستخػػػه اتجاهػػػه كهػػػها 
 .الظف 
 (37)أشهر حد  نص السػادة  6أال  تتجاكز هه  التدابير مدة اشترط السذرع الجزائري ك 
، كهها اإلجراء الهي يأمر بػه قاضػي األحػداث متسثػ  فػي (1)الظف الستعم  بحساية قانؾف المؽ 

 .يتؼ تحديدها مؽ طرؼ القانؾف التي كض  الظف  لد  إحد  السرسدات أك السراف  
كسا أف هه  السراكز يستشها استكباؿ األطفاؿ ضػحايا العشػف األسػري إال أف ذلػػ مرهؾنػا 

، كسػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف هػػػه  السراكػػػز متخررػػػة بذػػػركف (2)بػػػأمر مػػػؽ قاضػػػي األحػػػداث
مظفػػػ  ل بالشدػػػبة كاالستذػػػفائية خاصػػػةلػػػى السراكػػػز الرػػػحية إضػػػافة إا، الظفؾلػػػة كتهػػػتؼ بحسايتهػػػ

 .الهي يحتاج إلى تكف  نفدي أك صحي
كيهدؼ هها التدبير إلى اإلصبلح بدب  إخراج الظف  مػؽ كسػظه األسػري السعتػاد عميػه 
ككضػػعه فػػي هػػه  السرسدػػات إلصػػبلحه كشػػفائه مػػؽ الؾضػػ  الػػهي آؿ إليػػه فػػي جسيػػ  جؾانػػ  

، لهلػ عمى السذرع تؾفير مراكز الحتؾاء الظف  الزحية (3)لدمؾكيةالحياة الرحية كالشفدية كا
كالظفػػ  فػػي حالػػة خظػػر، كإفػػراد مراكػػز خاصػػة بهػػؼ تختمػػف عػػؽ تمػػػ التػػي يؾضػػ  فيهػػا الظفػػ  
الجػػػػانح، لكػػػػؾف كضػػػػ  الظفػػػػ  فػػػػي هػػػػه  السرػػػػالح كالسرسدػػػػات هدفػػػػه العػػػػبلج كاإلصػػػػبلح ال 

 .  (4)االنحراؼ
الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  نجػػد أف السذػػرع الجزائػػري عهػػد  12-15كبػػالرجؾع لمقػػانؾف رقػػؼ: 

إلػػى بعػػض المجػػاف عمػػى مدػػتؾ  السراكػػز الستخررػػة فػػي حسايػػة الظفؾلػػة بػػالشغر فػػي حالػػػة 
ة برفة خاصة كالظف  في حالة خظر برفة عامػة كهػي لجػاف العسػ  التربػؾي، الظف  الزحي  

مػؽ  118السةادة ة لهػا حدػ  هه  األخيرة التي يترأسها قاضي األحداث، كمؽ األعساؿ السؾكم

                                                 
 ستة أشهر". 36، 35"ال يستؽ أف تتجاكز مدة التدبير السرقتة السشرؾص عميها في السادتيؽ 37السادة  -(1)
 .82، صلبة فاطسة الزهراء ساكساكجي، السرج  الداب  -(2)
 .356سساح مقراف، دمحم رضا حسادي، بدسة عثساني، السرج  الداب ، ص -(3)
 .139مدعؾد راضية، السرج  الداب ، ص -(4)
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الدػهر عمػى تظبيػ  بػرام  معاممػة األطفػاؿ كتػربيتهؼ، كمراقبػة  القانؾن الستعلق بحساية الظفةل
تظػػؾر حالػػة الظفػػ  فػػي هػػه  السراكػػز، كسػػػا تقتػػرح عمػػى قاضػػي األحػػداث فػػي أي كقػػت إعػػػادة 

 .(1)الشغر في التدابير التي اتخهها بذأف الظف  كمراجعتها حد  ما يتؾاف  م  حالته
كسػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف السذػػػرع ألػػػـز قاضػػػي األحػػػداث بزيػػػارة السراكػػػز السخررػػػة 
لحساية الظفؾلة، كسا عميه كجؾبا حزؾر االجتساعات التي تقـؾ بهػا لجشػة العسػ  التربػؾي عشػد 
دراسة ممفات األطفاؿ كالشغر فيها، كسا عميه بستابعة حالة األطفاؿ الهيؽ قزى بؾضػعهؼ فػي 

 .(2)مشه 119في السادة  12-15كهها ما نص عميه القانؾف رقؼ:  هه  السراكز،
اإلجػػراءات التػػي نػػص عميهػػا السذػػرع الجزائػػري فػػي السػػادتيؽ  ؛مسػػا تػػؼ طرحػػه يتزػػح أف

الستعمػػ  بحسايػة الظفػ ، سػػؾاء الستعمقػة بإبقػاء الظفػػ   12-15( مػؽ القػانؾف رقػؼ: 36و) (35)
دابير مرقتػػػة، كتػػػتؼ بسؾجػػػ  أكامػػػر مػػػؽ ضػػػسؽ عائمتػػػه أك التػػػي تخرجػػػه مشهػػػا هػػػي إجػػػراءات كتػػػ

قاضي األحداث، كيجؾز لهها األخير أف يأمر بتعديمها أك العدكؿ عشها سؾاء بشػاء عمػى طمػ  
الظفػػ  أك مسثمػػه الذػػرعي أك ككػػ  الجسهؾريػػة أك مػػؽ تمقػػاء نفدػػه، كيجػػ  أال تتجػػاكز مػػدة بػػت 

 قاضي األحداث في طم  مراجعة التدابير شهرا كاحدا.
إلػػػػى أف هػػػػه  السراكػػػػز طالسػػػػا خررػػػػت السػػػػتكباؿ الظفػػػػ   ؛اإلشػػػػارة كػػػػهلػكسػػػػا تجػػػػدر 

ة كلرعايته كحسايته ال يستؽ لسػدير السركػز أف يػرفض اسػتكباؿ الظفػ ، ككػ  مػا بؾسػعه الزحي  
هؾ الكيػاـ بتقػديؼ تقريػر فػؾري لمجهػة القزػائية السخترػة يبػرر فيهػا أسػبا  اسػتحالة اسػتكباله، 

 .(3)ي اتخهته بذأف الظف حتى تتستؽ مؽ تعدي  التدبير اله

                                                 
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحساية الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ مؽ  118السادة  -(1)

 2615جؾيمية  19في 
الستعم  بحساية الظف  نرػت عمػى مػايمي: "يجػ  عمػى قاضػي األحػداث أف يقػـؾ فػي  12-15مؽ القانؾف  119السادة  -(2)

 مؽ هها القانؾف كالؾاقعة في دائرة اختراصه. 116أي كقت بزيارة السراكز السشرؾص عميها في السادة 
ه  السراكز كيحزر كجؾبا في االجتساعات كسا يقـؾ قاضي األحداث بستابعة كضيية األطفاؿ الهيؽ قزى بؾضعهؼ داخ  ه

 لجشة العس  التربؾي عشدما تشغر في ممفاتهؼ".
، 39 ج.ر، العػػػػدد، بحسايػػػػة الظفػػػػ الستعمػػػػ   2615جؾيميػػػػة  15السػػػػررخ فػػػػي  12-15مػػػػؽ القػػػػانؾف رقػػػػؼ:  125السػػػػادة  -(3)

 2615جؾيمية  19السررخة في 
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 الت  يتخذها قاض  األحداث ف  حق الظفل الزحّية التدابير الشهائيةثالثا: 
إضػػافة لمتػػدابير الؾقائيػػة التػػي يتخػػهها قاضػػي األحػػداث هشػػاؾ تػػدابير نهائيػػة كػػهلػ عميػػه 
الكيػػاـ بهػػا، لكػػؽ بػػالرغؼ مػػؽ تظػػرؽ السذػػرع الجزائػػري الخترػػاص قاضػػي األحػػداث فػػي نغػػر 

الستعم  بحساية الظف ، إال أنػه لػؼ  12-15ة في القانؾف رقؼ: الستعمقة بالظف  الزحي  القزايا 
يتظرؽ لتذتيمة السحتسة الشاعرة في قزايا الظفػ  الزػحية كفػي حػاالت الخظػر، كال لزػركرة 

 تعييؽ محامي، كهها ما سيتؼ تشاكله مؽ خبلؿ الشقاط التالية: 
 تذكيلة السحكسة:  -1

يبػػدك أف تذػػتيمة  ؛قةةانؾن الستعلةةق بحسايةةة الظفةةل مػػؽ( 39) السةةادةمػػؽ خػػبلؿ اسػػتقراء 
محتسة األحداث التي تشغر في قزية الظفػ  الزػحي ة برػفة خاصػة كالظفػ  فػي حالػة خظػر 
برفة عامة هي تذتيمة فردية، كتختمف عسػا هػؾ متعػارؼ عميػه فػي تذػتيمة محتسػة األحػداث 

نرػػت عمػػى أف  حسايةةة الظفةةلقةةانؾن الستعلةةق ب( مػػؽ اؿ39) السةةادةالجػػانحيؽ، كهػػها لكػػؾف 
قاضػػػي األحػػػداث يشفػػػرد بدػػػساع الظفػػػ  كسػػػساع كػػػ  مػػػؽ يػػػر  فائػػػدة مػػػؽ سػػػساعه دكف إشػػػراؾ 

 .(1)أطراؼ أخر  في هه  السهسة
كػػؾف فػػي ، تأف الجمدػػة التػػي يعقػػدها قاضػػي األحػػداث لدراسػػة ممػػف الظفػػ  الزػػحي ةكسػػا 

غيػػػر أنػػػه  (2)بػػػاري ف حزػػػؾر الظفػػػ  ككليػػػه الذػػػرعي إجأك ، متتبػػػه كلػػػيس فػػػي محتسػػػة األحػػػداث
( 39) السةةادةمػػؽ  2 الفقةةرةيراعػػي فػػي ذلػػػ مرػػمحة الظفػػ ، كهػػها مػػا تػػؼ الػػشص عميػػه بسؾجػػ  

يجؾز لقاضي األحداث إعفػاء الظفػ  مػؽ السثػؾؿ أمامػه أك األمػر باندػحابه أثشػاء كػ  »بقؾلها: 
 .(3)«السشاقذات أك بعزها إذا اقتزت مرمحته ذلػ

                                                 
الظفػػ  نرػػت عمػػى مػػايمي: "يدػػس  قاضػػي األحػػداث بستتبػػه كػػ   الستعمػػ  بحسايػػة 12-15مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  39السػػادة  -(1)

 األطراؼ ككها ك  شخص ير  فائدة مؽ سساعه.
يجػػػؾز لقاضػػػي األحػػػداث إعفػػػاء الظفػػػ  مػػػؽ السثػػػؾؿ أمامػػػه أك األمػػػر باندػػػحابه أثشػػػاء كػػػ  السشاقذػػػات أك بعزػػػها إذا اقتزػػػت 

 مرمحته ذلػ".
 .136راضية مدعؾد، السرج  الداب ، ص -(2)
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15ؾف رقؼ القان -(3)

2615. 
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 حّية: م  السسثل الذرع  للظفل الز ضرورة حزؾر السحام  -2

الستعلةةةةق  12-15القةةةةانؾن رقةةةةؼ: ( مػػػػؽ 38السةةةةادة )نػػػػص السذػػػػرع الجزائػػػػري بسؾجػػػػ  
أيػاـ عمػى  68يتؼ استدعاء الظف  ككها مسثمػه الذػرعي كمحاميػه قبػ   ؛عمى أنه بحساية الظفل

ذػػر إلػػى ، غيػر أنػػه لػؼ ي(1)األقػ  لمشغػػر فػي القزػػية برسػػالة مؾصػى عميهػػا مػ  العمػػؼ بالؾصػػؾؿ
إجباريػة حزػػؾر  كال لػػبظبلف اإلجػػراءات فػي حالػػة تخمػػف حزػػؾر ، عتػس الظفػػ  الجػػانح الػػهي 

 .(2)يعتبر حزؾر السحامي مؽ مقتزيات مرمحة الظف  ككفالة لحقؾقه

 حداث: التدابير الشهائية الستخذة مؽ طرف قاض  األ -3

قاضػػػي  يقػػػـؾ، بعػػػد االنتهػػػاء مػػػؽ التحقيػػػ  فػػػي قزػػػية الظفػػػ  ضػػػحي ة جريسػػػة االختظػػػاؼ
كسػػػا يستػػػؽ اسػػػتدعاء كلػػػي  الظفػػػ  ، بإحالػػػة السمػػػف لؾكيػػػ  الجسهؾريػػػة لبلطػػػبلع عميػػػه حػػػداثاأل

كتتسثػػ  اإلجػػراءات الشهائيػػة التػػي يتخػػهها قاضػػي األحػػداث ، (3)كمحاميػػه إذا تظمػػ  األمػػر ذلػػػ
بعد استدعاء الظف  ككليه إما بإبقاء الظف  فػي أسػرته أك تدػميسه ألحػد الؾالػديؽ مػا لػؼ تكػؽ قػد 
سقظت عميػه حػ  الحزػانة بحتػؼ، كيػتؼ التعػرؼ عمػى ذلػػ مػؽ خػبلؿ االطػبلع عمػى األحتػاـ 

 .التي ترف  بسمف الظف 
 أك إلػى شػخص جػدير بالثقػة، بتدػميؼ الظفػ  إلػى أحػد أقاربػهالقاضي كسا يستؽ أف يأمر 

مػػ  تػػؾفير السدػػاعدة الزػػركرية مرػػالح الؾسػػط السفتػػؾح، كػػؾف تحػػت رقابػػة ت اتاإلجػػراء  كهػػه
كتبقى هه  اإلجراءات التي يتخهها قاضي األحداث فػي حػ  ، (4)كتكؾيشه كرعايته ة الظف لتربي

                                                 
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  38السادة  -(1)

 .2615جؾيمية  19في 
مؽ القانؾف الستعم  بحساية الظف  نرت عمى أنه" كيستؽ لقدؼ األحداث إعفاء  12-15رقؼ: مؽ القانؾف  82/2السادة  -(2)

الظف  مؽ حزؾر الجمدة إذا اقتزت مرمحته ذلػ، كفي هه  الحالػة يشػؾ  عشػه مسثمػه الذػرعي بحزػؾر السحػامي كيعتبػر 
 الحتؼ حزؾريا".

، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  38السادة  -(3)
 .2615جؾيمية  19في 

بحسايػػة الظفػػ ، نرػػت عمػػى مػػايمي: " كيجػػؾز لقاضػػي األحػػداث، فػػي الستعمػػ   12-15القػػانؾف رقػػؼ مػػؽ  46/1السػػادة  -(4)
تػػؾفير السدػػاعدة جسيػػ  األحػػؾاؿ أف يتمػػف مرػػالح الؾسػػط السفتػػؾح بستابعػػة كمبلحغػػة الظفػػ  كتقػػديؼ الحسايػػة لػػه مػػؽ خػػبلؿ 

 الزركرية لتربيته كتكؾيشه كرعايته، م  كجؾ  تقديسها تقريرا دكريا له حؾؿ تظؾر كضيية الظف ".
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الظفػػػػ  الزػػػػحي ة مجػػػػردة مػػػػؽ الظػػػػاب  الجزائػػػػي كيظغػػػػى عميهػػػػا الظػػػػاب  اإلصػػػػبلحي كالتربػػػػؾي 
 .(1)كالحسائي

كسا تجدر اإلشارة إلى أف هه  الحساية التي يقررها قاضػي األحػداث تقػدر مػدتها بدػشتيؽ 
الجزائػػػػي الػػػػهي حػػػػدد  السذػػػػرع  ديػػػػد، شػػػػريظة أال تتجػػػػاكز تػػػػاري  بمػػػػؾغ الظفػػػػ  الدػػػػؽ  قابمػػػػة لمتج

سػػػشة، إال أنػػػه يستػػػؽ تسديػػػد هػػػه  السػػػدة متػػػى مػػػا رأ  قاضػػػي األحػػػداث ذلػػػػ  18الجزائػػػري   
 .(2)ضركريا كفي مرمحة الظف  الزحي ة

كتشتهػػػػي تػػػػدابير الحسايػػػػة التػػػػي يقررهػػػػا قاضػػػػي األحػػػػداث بحػػػػ  الظفػػػػ  ضػػػػحي ة جريسػػػػة 
اؼ بسؾجػػػ  أمػػػر مػػػؽ قاضػػػي األحػػػداث السخػػػتص، أك بشػػػاء عمػػػى طمػػػ  الظفػػػ  عشػػػدما االختظػػػ

مػؽ القػانؾف  (42)مؽ نص السادة  3يربح قادرا عمى التكف  بشفده، كهها ما جاءت به الفقرة 
يستؽ أف تشتهي هه  الحسايػة بسؾجػ  أمػر مػؽ »الستعم  بحساية الظف  حي  نرت عمى أنه: 

طمػ  السعشػي بسجػرد أف يرػبح هػها األخيػر قػادرا عمػى قاضي األحداث السخػتص، بشػاء عمػى 
 .(3)«التكف  بشفده

كسػػا يتكفػػ  مػػدير السركػػز فػػي كػػ  الحػػاالت بإخظػػار قاضػػي األحػػداث بتػػ  مػػا مػػؽ شػػأنه 
، كسا يج  عمى مدير السركػز (4)تغير كضيية الظف ، كهركبه مؽ السركز أك مرضه أك كفاته

كػػهلػ قبػػ  شػػهر مػػؽ انقزػػاء مػػدة الؾضػػ  فػػي هػػه  السراكػػز أف يػػؾافي قاضػػي األحػػداث بتقريػػر 
يعزسشه رأيه، كرأي لجشة العس  التربؾي بذأف ما يج  تقرير  في نهاية مدة التدبير
(5). 

فػ  أف اإلجراءات التي اتخهها قاضي األحػداث فػي حػ  الظ ؛مسا تؼ التظرؽ إليهيتزح 
الزػػػحي ة غػػػا  فيهػػػا دكر ككيػػػ  الجسهؾريػػػة عػػػؽ الجمدػػػة كيتتفػػػي القاضػػػي بإحالػػػة السمػػػف إليػػػه 

                                                 
 .138راضية مدعؾد، السرج  الداب ، ص -(1)
، السررخػة 39 ج.ر، العػدد، بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السػررخ فػي  12-15القػانؾف رقػؼ مؽ  42السادة  -(2)

 2615ؾيمية ج 19في 
، 39 ج.ر، العػػػػدد، بحسايػػػػة الظفػػػػ الستعمػػػػ   2615جؾيميػػػػة  15السػػػػررخ فػػػػي  12-15القػػػػانؾف رقػػػػؼ مػػػػؽ  42/3السػػػػادة  -(3)

 .2615جؾيمية  19السررخة في 
، السررخػة 39 .ر، العػدد، جبحساية الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ مؽ  126السادة  -(4)

 .2615جؾيمية  19في 
، السررخػة 39 .ر، العػدد، جبحساية الظفػ الستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ مؽ  127السادة  -(5)

 2615جؾيمية  19في 
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لبلطبلع عميػه، كهػها يػدؿ عمػى أف دكر  استذػاري فقػط كهػؾ االطػبلع عمػى ممػف القزػية قبػ  
الجمدػػػة، كسػػػا لػػػؼ يؾضػػػح السذػػػرع الجزائػػػري فػػػي القػػػانؾف الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  إذا كػػػاف رأي 

 . (1)ـز أك غير ممـزككي  الجسهؾرية مم
هػػػي تػػػدابير كقائيػػػة تخػػػهها قاضػػػي األحػػػداث االتػػػدابير التػػػي : أفكسػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى 

ز بػػػيؽ مرػػػالح الؾسػػػط السفتػػػؾح السخررػػػة كهػػػدفها الحسايػػػة، لػػػهلػ حبػػػها لػػػؾ أف السذػػػرع مي ػػػ
لؤلطفاؿ الجانحيؽ كاألطفاؿ في حالة خظر، أي إفراد أقداـ خاصػة باألطفػاؿ فػي حالػة خظػر 
كالزػحايا ألف الهػدؼ مػؽ هػها اإلجػراء هػؾ حسايػة الظفػ  كإبعػاد  عػؽ الخظػر الػهي يتهػػدد  ال 

 دمجه م  األطفاؿ الجانحيؽ كتعريزه لمفداد كاإلجراـ. 
 لتعؾيضاالختظاف ف  اجريسة ان : حق الظفل ضحّية السبحث الث

حػػػ  الزػػػحي ة فػػػي التعػػػؾيض عػػػػؽ الدػػػساكية أك الؾضػػػيية لقػػػد أقػػػرت التذػػػريعات سػػػؾاء 
الدب  الهي تعزك إليه أسػاس  فياختمفت  اغير أنه، الزرر مؽ جراء الجريسة التي لحقت به

كهػها ، جتسػاعياالؤلسػاس لهها التعؾيض فسشها مؽ يعزك  لؤلساس القػانؾني كهشػاؾ مػؽ يعػزك  
 :  مؽ خبلؿ ثبلث مظال في هها السبح  سشتشاكله ما 

 األساس الهي يقـؾ عميه تعؾيض الزحيةالسظم  األكؿ: 
 .في التعؾيض عؽ األضرار الظف  ضحية جريسة االختظاؼ: ح  السظم  الثاني

 السظم  الثال : إجراءات اقتزاء التعؾيض لمظف  ضحية جريسة االختظاؼ.
 ةلزحيّ األول: األساس الذ  يقؾم عليه تعؾيض ا السظل 

عمػػى الجػػاني كالزػػسانات التػػي يجػػ  عمػػى مشرػػ   لقػػد كػػاف االهتسػػاـ فػػي بدايػػة األمػػر
نػػه بعػػدما انرػػ  االهتسػػاـ أة كإهػػدار حقؾقػػه، إال الدكلػػة كفالتهػػا مسػػا أد  إلػػى تهسػػيش الزػػحي  
ة لمجريسػة كػاف ال بػد مػؽ االهتسػاـ كػهلػ بحقػؾؽ عمى مؾضؾع الزػحايا كعؾامػ  كقؾعػه ضػحي  

 ة حقؾقه.كطرؽ كفال ةزحي  ال

                                                 
 .136راضية مدعؾد، السرج  الداب ، ص  -(1)
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لكػؾف هػه  ة طفػبل، خاصة إذا كاف الزػحي  كلع  كفالة ح  الزحي ة مؽ أهسها كأصعبها 
كجبػػر ، الفئػػة الهذػػة مػػؽ السجتسػػ  تحتػػاج لرعايػػة فائقػػة كعشايػػة خاصػػة لزػػساف حقػػه مػػؽ جهػػة

 .هة أخر  الزرر الش فدي كشفائه مؽ الردمة مؽ ج
كنغػػرا ألهسيػػة تعػػؾيض الزػػحي ة اختمفػػت التذػػريعات فػػي األسػػاس الػػهي تقػػـؾ عميػػه فكػػرة 

كقبػػ  التظػػرؽ لؤلسػػاس الػػهي تقػػـؾ عميػػه فكػػرة ، ة هػػ  هػػؾ قػػانؾني أـ اجتسػػاعيتعػػؾيض الزػػحي  
كمػد  إلزاميػة ، ةتعؾيض ضحايا الجريسة يجػ  التظػرؽ بدايػة إلػى نذػأة فكػرة تعػؾيض الزػحي  

 في الذريعة اإلسبلمية كالسرتسرات الدكلية كمؾقف السذرع الجزائري مشها.الدكلة بالتعؾيض 
 لجريسةاا الفرع األول: نذأة فكرة إلزامية الدولة لتعؾيض ضحاي

ة كأف تعؾيزػهؼ يعتبػر مػؽ قبيػ  الجػزاءات مؽ األكائ  الهيؽ نادكا بفكػرة تعػؾيض الزػحي  
الػػهي اعتبػػر أف التعػػؾيض الزمػػا لجبػػر الزػػرر الػػهي  بشتةةام اإلنجليةةز   الفيلدةةؾفالجشائيػػة هػػؾ 
كيجػػ  إعػػادة الحػػاؿ إلػػى مػػا كػػاف عميػػه قػػدر اإلمتػػاف، كسػػا ، ة مػػؽ جػػراء الجريسػػةلحػػ  الزػػحي  

ف إتعؾيض الزحية مؽ شأنه التقمي  مؽ عػدد السجػرميؽ فػي السجتسػ  ك  بشتامالفيمدؾؼ  اعتبر
 .(1)اإلجراـ مؽ جهكر  كاف لؽ يدتأص 
ة مػؽ إلػى تعػؾيض الزػحي   "الذةرائ  أصةؾل"كهلػ في كتابه  بشتام فالفيلدؾ كسا تظرؽ 

، ف التعػػؾيض مػػؽ أمػػؾاؿ الجػػاني يتؾقػػف عمػػى مػػد  ثػػراء الجػػاني كيدػػر حالػػهأل، خزيشػػة الدكلػػة
كالعدالػػة  كهػها حتػى يتحقػػ  الغػرض العقػابي مػػؽ فػرض التعػؾيض كشػػعؾر الزػحية باإلنرػاؼ

 .نفده كتظي 
ة فػػػي ثػػػراء الجػػػاني ليحرػػػ  عمػػػى حػػػ  الزػػػحي  لػػػيس مػػػؽ العػػػدؿ تػػػرؾ األمػػػر لغيػػػر أنػػػه 

لزػػساف حػػ  ، التعػػؾيض لػػهلػ يجػػ  عمػػى الدكلػػة كفالػػة ذلػػػ التعػػؾيض مػػؽ الخزيشػػة العسؾميػػة
ة عمػػػى تعػػػؾيض مػػػؽ شػػػأنه أف يجبػػػر كمػػػؽ جهػػػة أخػػػر  حرػػػؾؿ الزػػػحي  ، ة مػػػؽ جهػػػةالزػػػحي  

 .الزرر كيعتبر الجريسة كأف لؼ تكؽ
الدكلػة بتعػؾيض ضػحاياها كاسػتحؾذت فكػرة إنذػاء  اللتػزاـجػاء التأسػيس  بشتةامكمؽ فكرة 

، فةةالؾ جةةارومػػؽ قبػػ  الفيمدػػؾؼ  صػػشدكؽ لمغرامػػات ترػػرؼ مشػػه تعؾيزػػات لزػػحايا الجريسػػة

                                                 
 .149مرظفى مرباح دبارة، السرج  الداب ، ص -(1)



 ضحّية االختطافاحلناية اإلجرائية للطفل  _____________________________ الباب الثاىي:

 

299 

مػػؽ خػػبلؿ التقػػارير التػػي قػػدمها لمسػػرتسرات الدكليػػة التػػي  إلػػى تظػػؾير فكرتػػهسػػعى هػػها األخيػػر 
كعتػف  فيةر   الفيلدةؾفمػؽ بعػد   الفكػرةكَتَمق ػَف ، ةلة تكبد الدكلػة تعػؾيض الزػحي  أتشاكلت مد

ة السترػػمة كأشػػار إلػػى إمتانيػػة الدكلػػة أف تأخػػه لحدػػاباتها كافػػة حقػػؾؽ الزػػحي  ، عميهػػا بالدراسػػة
كفي السقاب  تمـز الجاني بػدف  السرػاري  التػي ، بسبلحقة الجاني ككضعه تحت طائمة العقا 

 .تكبدتها في سبي  مبلحقته عؽ الجريسة
يزػػات لتعػػؾيض الزػػحايا كالتػػزاـ الدكلػػة بػػه مػػؽ شػػأنه أف كيػػر  أف إنذػػاء صػػشدكؽ التعؾ 

 .(1)يجعمها أكثر اهتساما بسش  الجرائؼ كضبط مرتكبيها
، كليدػػت كليػػدة إف فكػػرة إنذػػاء صػػشدكؽ لتعػػؾيض الزػػحايا ليدػػت بػػالفكرة الحديثػػة الشذػػأة

التذػريعات ثػؼ لجػأت إليهػا ، ألخه بهاالدب  في ا مذريعة اإلسبلميةالقؾانيؽ الؾضيية ب  كاف ل
ثػػؼ التذػػريعات الؾطشيػػة كهػػها مػػا ، الؾضػػيية كاألخػػه بهػػا فػػي السػػرتسرات اإلقميسيػػة مشهػػا كالدكليػػة

 معالجته مؽ خبلؿ الشقاط اآلتية: سيتؼ 
 سالميةفكرة تعؾيض الزحايا ف  الذريعة اإلأوال: 

لقػػد اهتسػػت الذػػريعة اإلسػػبلمية قبػػ  التذػػريعات الؾضػػيية بحػػ  الزػػحية فػػي التعػػؾيض 
كمػػػد  إلزاميػػػة الدكلػػػة فػػػي كفالػػػة هػػػها الحػػػ  كجبػػػر الزػػػرر كحسايػػػة حقػػػؾؽ كػػػ  مػػػؽ الجػػػاني 

ة سػػػؾاء كانػػػت مزػػػحي  ل كفمػػػت حػػػ  التعػػػؾيضكالزػػػحي ة عمػػػى حػػػد سػػػؾاء، فالذػػػريعة اإلسػػػبلمية 
ة فػػي الديػػة كيدػػتؾي األمػػر قػػرت حػػ  الذػػخص الزػػحي  أ ، كسػػاالجريسػػة عسديػػة أك نتيجػػة الخظػػأ

أف يحر  عميها مؽ قب  الجاني أك مؽ بيت ماؿ السدػمسيؽ فػي حالػة الجػاني السعدػر، حيػ  
أخػػػهت الذػػػريعة اإلسػػػبلمية بسبػػػدأ تعػػػؾيض الدكلػػػة لزػػػحاياها مػػػؽ الجريسػػػة فػػػي حالػػػة اسػػػتحالة 

 .(2)حرؾلهؼ عمى التعؾيض مؽ الجاني
ة السزػركر مػؽ الجريسػة الذريعة اإلسبلمية لمدي ة كح  لمزحي  كالجدير بالهكر أف إقرار 

؛ أفبسعشػػى  «لسييػػار الكيفػػي عػػؽ السييػػار الكسػػي فػػي تقػػدير التعػػؾيضا تقػػديؼ»هػػؾ عبػػارة عػػؽ 
كهػػها مػػؽ شػػأنه ، الذػػريعة قػػدمت مبػػدأ جبػػر الػػشفس البذػػرية عمػػى مبػػدأ جبػػر الزػػرر الجدػػدي

                                                 
 .153-151الداب ، ص، صمرظفى مرباح دبارة، السرج   -(1)
، دراسػػة فػػي الفقػػه مةةدى مدةةلولية الدولةةة عةةؽ تعةةؾيض ضةةحايا الجريسةةة )األسةةاس والشظةةاق("عبػػد الرحسػػاف خمفػػي، " -(2)

 .213، 212، ص47، العدد2611كالتذري  السقارف، مجمة الذريعة كالقانؾف، جؾيمية
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ي الشغػػػاـ القزػػػائي كمفهػػػـؾ العدالػػػة غػػػرس الظسأنيشػػػة فػػػي نفػػػؾس األشػػػخاص كتأكيػػػد لثقػػػتهؼ فػػػ
، كهػػػها مػػػا لجػػػأت إليػػػه كعبػػػرت عشػػػه فيسػػػا بعػػػد السػػػرتسرات أك التؾصػػػيات الدكليػػػة (1)كاإلنرػػػاؼ

 إلعبلف حقؾؽ الزحايا.
 لدوليةتعؾيض ضحايا الجريسة ف  السلتسرات اإلقليسية واثانيا: 

ا الجريسػػة لقػػد دعػػت السػػرتسرات الدكليػػة إلػػى ضػػركرة تحسػػ  الدكلػػة أعبػػاء تعػػؾيض ضػػحاي
وليةام تةاالك  اإلنجليةز  الفقيةه قػدـ خبللػه  1966حي  انعقد في السرتسر الدكلي ببمجيتا عاـ 

تقريػػر دعػػا فيػػه إلػػى ضػػركرة تحسػػ  الدكلػػة ألعبػػاء تعػػؾيض الزػػحايا فػػي حالػػة مػػا عجػػزكا عػػؽ 
الحرؾؿ عمى التعؾيض مؽ الجاني الهي ال ماؿ له، ثػؼ تؾالػت السػرتسرات الدكليػة التػي تػدعؾ 

الػهي كػاف مػؽ تؾصػياته هػؾ  1968نجمػس فػي كاليفؾرنيػا سػشة أمرتسر لؾس :   الفكرة مشهابهه
ف هػػها التعػػؾيض ال يعتبػػر مشحػػة كإنسػػا هػػؾ حػػ  أك ، ضػػركرة تعػػؾيض الزػػحايا مػػؽ قبػػ  الدكلػػة

 .(2)لمزحية
كحاكلػت مػؽ خبللػه تجدػد بػرام  كتؾصػيات  1985اإلعبلف الدكلي لزحايا الجريسة  ثؼ

1999السػػرتسر الػػدكلي فييشػػا 
، كنفػػس األمػػر الػػهي دعػػا إليػػه السػػرتسر الػػدكلي الحػػادي عذػػر (3)

ككػػػاف هػػػها  1974سػػػبتسبر  14إلػػػى  69لقػػػانؾف العقؾبػػػات فػػػي بؾدابدػػػت الفتػػػرة السستػػػدة مػػػؽ 
 .(4)لعالسي عمى مذتمة ضحايا الجريسة كمعاممة السهنبيؽالسرتسر مقدمة إلضفاء البعد ا

كهػػؾ انعقػػاد  1974ديدػػسبر  19-14ثػػؼ تػػبل  أكؿ مػػرتسر عربػػي السشعقػػد فػػي تػػؾنس بػػيؽ 
األسبؾع الراب  لمفقه اإلسبلمي؛ حي  قاـ بسشاقذػة مؾضػؾع تعػؾيض الدكلػة لمسجشػي عمػيهؼ مػؽ 

 :  كالهي جاء في أهؼ تؾصياته "ال يظ  دـ في اإلسبلـ"خبلؿ مبدأ إسبلمي معركؼ كهؾ 
إف لمفػػرد عمػػى الجساعػػة حػػ  الحسايػػة كالرعايػػة، فقػػد أخػػهت الدكلػػة اإلسػػبلمية حػػ  مشػػ   "
ف لؼ تدػفر جهؾدهػا عػؽ تحقيػ  ذلػػ كجػ  عميهػا أف تعيػد التػؾازف الػهي أخمػت بػه إك ، الجريسة

                                                 
، جامعة ناي  العربية لمعمـؾ األمشية، الريػاض، نؾن تعؾيض ضحايا الجريسة ف  الذريعة والقادمحم مرنس مح  الديؽ،  -(1)
 .44، ص2616، 61ط
السرجػػ  الدػػاب ، مةةدى مدةةلولية الدولةةة عةةؽ تعةةؾيض ضةةحايا الجريسةةة )األسةةاس والشظةةاق("، عبػػد الرحسػػاف خمفػػي، " -(2)

 .316ص
 .45دمحم مرنس مح  الديؽ، السرج  الداب ، ص  -(3)
 .162صمرظفى مرباح دبارة، السرج  الداب ،  -(4)
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عػػؽ  عػػرؼ أك عجػػز هػػؾ كعائمتػػهف لػػؼ يع إالجريسػػة، كاألصػػ  أف عػػ ء ذلػػػ يقػػ  عمػػى الجػػاني فػػ
دف  الدية كجبت عمى بيت الساؿ، إذ ال يدػؾغ أف يختمػف حػ  السجشػي عمػيهؼ فػي جػرائؼ القتػ  

 .(1)"عرؼ كبحد  إذا كاف مؾسرا أك معدرا...بحد  ما إذا عرؼ القات  أـ ال يع 
بعػػد مػػرتسر تػػؾنس تشغػػيؼ نػػدكة دكليػػة لحسايػػة حقػػؾؽ ضػػحايا الجريسػػة بالقػػاهرة كسػػا جػػاء 

، كسػا خررػت الجسييػة السرػرية لمقػانؾف 1979جانفي  26لى إ 22خبلؿ الفترة السستدة مؽ
لبحػػ  مؾضػػؾع  1996مػػارس  14إلػػى  12الجشػػائي مرتسرهػػا الثالػػ  الػػهي عقػػد بالقػػاهرة مػػؽ 

تعؾيض السجشي عميه في اإلجراءات الجشائية، كنػت  عػؽ هػه  السػرتسرات سػؾاء عمػى السدػتؾ  
مؽ الحركات التي تدعى لسدػاعدة ضػحايا  انبثاؽ العديد الدكلي أك السحمي كالعربي أك الغربي

 .(2)الجريسة
الدػب  فػي ضػساف حقػؾؽ األشػخاص لها أف الذريعة اإلسبلمية كانت  ؛مسا سب يبلح  

ف فكػػرة التػػزاـ الدكلػػة بتعػػؾيض ضػػحاياها عسػػا لحقهػػؼ مػػؽ ، كسػػا أسػػؾاء كػػانؾا جشػػاة أك ضػػحايا
ة قبػػػ  أف تتغشػػػى بػػػه ضػػػرر عبػػػر إنذػػػاء صػػػشدكؽ التعؾيزػػػات لجػػػأت إليػػػه الذػػػريعة اإلسػػػبلمي

ة مػؽ بيػت مػاؿ السدػمسيؽ إذا مػا كػاف رػرؼ لمزػحي  حي  كاف التعؾيض يع ، السرتسرات الدكلية
 الجاني معدرا أك عديؼ األهمية. 

 جزائر    التذريالف  تعؾيض ضحايا الجريسة ثالثا: 
الدكلػة بتعػؾيض  التػزاـمؽ خػبلؿ الشرػؾص القانؾنيػة فػي التذػري  الجزائػري حػؾؿ مدػالة 

ال يسػػشح الجزائػػري نجػػد أف السذػػرع ، ضػػحاياها عػػؽ األضػػرار البلحقػػة بهػػؼ مػػؽ جػػراء الجريسػػة
كإنسا في الػبعض فقػط مػؽ هػه  الجػرائؼ ، التعؾيض في جسي  الجرائؼ التي يتعرض لها مؾاطشؾ 

يػػػػتؼ فػػػي كػػػ  الحػػػاالت  تليدػػػ، كحتػػػى فػػػي حػػػؾادث السػػػركر كػػػالتعؾيض عػػػؽ حػػػؾادث السػػػركر
نسا في حالة ما استحاؿ عؽ شػركة التػأميؽ تعػؾيض الزػحية ففػي هػه  الحالػة يػتؼ كإالتعؾيض 

، كسػػا تكفػػ  كػػهلػ التعػػؾيض فػػي حالػػة الخظػػأ (3)تعؾيزػػه عبػػر صػػشدكؽ الخػػاص بالتعؾيزػػات

                                                 
السرجػػ  الدػػاب ، مةةدى مدةةلولية الدولةةة عةةؽ تعةةؾيض ضةةحايا الجريسةةة )األسةةاس والشظةةاق(، عبػػد الرحسػػاف خمفػػي،  -(1)

 .317ص
 164مرظفى مرباح دبارة، السرج  الداب ، ص -(2)
 .311، السرج  الداب ، صحقؾق ضحية الجريسة خالل الدعؾى الجزائية ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(3)
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 .(1)الجزائي الؾاق  مؽ طرؼ ر  العس  أك بدب  حؾادث السركر التي تكؾف بسشاسبة العس 
كذلػػػ بسؾجػػ  السرسػػـؾ ، ؾيض ضػػحايا اإلرهػػا نذػػأ كػػهلػ الرػػشدكؽ الػػؾطشي لتعػػأكسػػا 
، كالهي تكم ف بتعػؾيض األشػخاص الستزػرريؽ مػؽ األعسػاؿ اإلرهابيػة 47-99: التشفيهي رقؼ

التػػي يتػػؾف كيدػػتفيد مشػػه كػػ  األشػػخاص الػػهيؽ لحقػػت بػػه أضػػرار جدػػسانية أك ماديػػة أك الؾفػػاة 
ككها األعػؾاف العسؾميػؾف  أي عس  يؾصف بأنه إرهابي اإلرهابية، أك اتجساعالستدب  فيها ال

، كإف كػػػاف فػػػي بدايػػػة األمػػر يدػػػتفيد مػػػؽ هػػػها التعػػؾيض فقػػػط العدػػػترييؽ كرجػػػاؿ (2)كالسؾعفػػؾف 
 .(3)الذرطة كالتابعيؽ لؾزارة الدفاع كالسديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي

فيفػػري  28السػػررخ فػػي  93-66رقػػؼ:  مػػؽ خػػبلؿ السرسػػـؾ ظػػرؽ السذػػرع الجزائػػري كسػػا ت
حتى  (42)السأساة الؾطشية كذلػ في الفر  الخامس مشه في السؾاد  تعؾيض ضحايال 2666

 لتعؾيض ضحايا اإلرها .  (59)
كنجػػد أف السذػػرع الجزائػػري؛ حػػدد فػػي هػػه  السراسػػيؼ كيفيػػة تعػػؾيض الزػػحايا خاصػػة فػػي 

لتعؾيض األطفاؿ الهيؽ كانؾا ضحايا أعسػاؿ إرهابيػة أك نتيجػة ظرؽ مؽ خبللها حالة الؾفاة، كت
، (4)كقعػػت فػػي إطػػار متافحػػة اإلرهػػا  مػؽ طػػرؼ الرػػشدكؽ تعػػؾيض ضػػحايا اإلرهػػا حػؾادث 

لكػػػػؽ بػػػػالرجؾع لمشرػػػػؾص القانؾنيػػػػة التػػػػي تظرقػػػػت الختظػػػػاؼ األطفػػػػاؿ لػػػػؼ تتظػػػػرؽ كلػػػػؼ تذػػػػر 
كإنسػػا اكتفػػى السذػػرع برصػػد عقؾبػػات ، إلجػػراءات اسػػتيفاء الظفػػ  الزػػحي ة حقػػه فػػي التعػػؾيض

 طم  فدية أك عشف جشدي. أك كتذديدها كمسا صاح  أك تبل االختظاؼ قت 

                                                 
، السرجػػ  الدػػاب ، مةةدى مدةةلولية الدولةةة عةةؽ تعةةؾيض ضةةحايا الجريسةةة )األسةةاس والشظةةاق(عبػػد الرحسػػاف خمفػػي،  -(1)

 .338ص
الستعم  بسشح التعػؾيض لرػالح األشػخاص  1999فبراير  13السررخ في  47-99مؽ السرسـؾ التشفيهي رقؼ  62السادة  -(2)

قت بهؼ نتيجة األعساؿ اإلرهابية أك حؾادث كقعت فػي إطػار متافحػة الظبيعييؽ ضحايا األضرار الجددية أك السادية التي لح
 .1999فيفري  17، السررخة في 69اإلرها  ككها لرالح ذكي حقؾقهؼ، ج.ر، العدد 

السرجػػ  الدػػاب ، مةةدى مدةةلولية الدولةةة عةةؽ تعةةؾيض ضةةحايا الجريسةةة )األسةةاس والشظةةاق(، عبػػد الرحسػػاف خمفػػي،  -(3)
 .341ص

 .317، السرج  الداب ، صؾق ضحية الجريسة خالل الدعؾى الجزائية ف  التذري  الجزائر  حقالظي  سساتي،  -(4)
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 لجريسةضحايا اتعؾيض  سالثان : أساالفرع 
لقد اختمفت التذريعات في تحديد األسػاس الػهي يقػـؾ عميػه تعػؾيض الزػحايا فسػشهؼ مػؽ 

تظػػرؽ لكػػبل يتؼ الكسػػ، إلػػى األسػػاس االجتسػػاعي يعػػزك  إلػػى األسػػاس قػػانؾني كمػػشهؼ مػػؽ يعػػزك 
األخه بهلػ األساس مؾضػحيؽ فػي ذلػػ أي األساسػيؽ األساسيؽ م  ذكر الشتائ  السترتبة عؽ 

 مؽ خبلؿ الشقاط اآلتية:  أخه بها السذرع الجزائري 
 لجريسةاألساس القانؾن  للتعؾيض ضحايا اأوال: 

هشاؾ العديد مؽ يعزك تعؾيض الزػحايا إلػى أسػاس قػانؾني كمقتزػا  أف هػها التعػؾيض 
بػػػه كال يستػػػؽ لمدكلػػػة أف تحػػػت  بتثػػػرة كبإمتػػػاف هػػػه  األخيػػػرة السظالبػػػة ، حػػػ  خػػػالص لمزػػػحي ة

، كيتؼ تبرير هػها األمػر إلػى فكػرة العقػد السبػـر بػيؽ الفػرد (1)األعباء عميها أك مدتؾاها السييذي
ف الفػػػرد التػػػـز بػػػدف  الزػػػرائ  كالرسػػػـؾ السقػػػررة عميػػػه سػػػشؾيا كهػػػها حتػػػى تقػػػـؾ الدكلػػػة أكالدكلػػػة ك 

د ال يستشه الكياـ بهػا لؾحػد  كسشػ  الجريسػة الفر  ، باعتباربالسهاـ السؾكمة إليها عمى أحدؽ كجه
العقا ، كهها العقد الزسشي السبـر بيؽ الدكلة كأفرادهػا عميهػا االلتػزاـ تؾقي  كمتافحة مرتكبيها 

عشػد كقػػؾع الجػرائؼ كانتهػػاؾ حقػؾؽ األفػػراد هػها يػدؿ عمػػى أنهػا أخمػػت بهػها العقػػد كمػؽ حػػ  ، ك بػه
 .(2)حقة بهؼ مؽ جراء هه  الجرائؼاألفراد مظالبتها بالتعؾيض عؽ األضرار البل

 كاألخه بهها األساس في تعؾيض الدكلة ضحاياها يترت  عميه العديد مؽ الشتائ  أهسها: 
عمى الدكلة تعؾيض الزحي ة مهسا كاف مدتؾ  دخمػه االجتسػاعي كبغػض الشغػر عػؽ  -

 .(3)ف هها التعؾيض هؾ ح  له كليس مشحة تسشحها له الدكلةحاجته لمتعؾيض مؽ عدمه أل

                                                 
 .362، السرج  نفده، صحقؾق ضحية الجريسة خالل الدعؾى الجزائية ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(1)
السرجػػ  الدػػاب ، مةةدى مدةةلولية الدولةةة عةةؽ تعةةؾيض ضةةحايا الجريسةةة )األسةةاس والشظةةاق(، عبػػد الرحسػػاف خمفػػي،  -(2)

 .326ص
، السرتسر العالسي الثاني، مدلولية الدولة عؽ تعؾيض السجش  عليه، دراسة تأصيلية مقارنةأحسد الزيؽ أحسد حامد،  -(3)

، ص، بالخ2614نؾفسبر  6الى 4تأصي  العمـؾ الؾاق  كالتحديات، الفترة مؽ   .26رطـؾ
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ف الدكلػػة عميهػػػا أف تمتػػػـز بػػػالتعؾيض عػػػؽ جسيػػ  الجػػػرائؼ دكف تسييػػػز بيشهػػػا إف كانػػػت أ -
فالتعؾيض هؾ جبر لمزر البلحػ  بالزػحي ة بغػض الشغػر ، كاقعة عمى األشخاص أك األمؾاؿ

 .(1)عؽ نؾع الجريسة

يذػػػترط فػػػي الجهػػػة التػػػي تحتػػػؼ بػػػالتعؾيض أف تكػػػؾف قزػػػائية سػػػؾاء كانػػػت مدنيػػػة أك  -
 .(2)لة أماـ السحاكؼءف مخالفة االلتزاـ القانؾني يفرض السداجشائية أل

 لجريسةاالجتساع  لتعؾيض ضحايا ا سثانيا: األسا
جتسػاعي كلػيس االسػاس األهشاؾ مؽ أرجػ  أسػاس التػزاـ الدكلػة بتعػؾيض ضػحاياها إلػى 

 ف تعػػؾيض الدكلػػة لزػػحاياها هػػؾ عبػػارة عػػؽ مدػػاعدة اجتساعيػػة كإندػػانية كتعبػػر بػػهأقػػانؾني ك ال
الدكلػػة عػػؽ معػػاني اإلحدػػاف كالتزػػامؽ لمزػػحية، كيرسدػػؾف تعػػؾيض الدكلػػة لزػػحاياها عمػػى 

عؽ متافحة الجريسة كإذا أخفقت في هػها األمػر  اجتساعياف الدكلة مدركلة أأساس اجتساعي ك 
، كلكػي تقػـؾ الدكلػة بػالتعؾيض عمػى هػها األسػاس عميهػا (3)فعميها التعػؾيض كؾاجػ  اجتسػاعي

ة كهػي تقػـؾ بػه بسؾجػ  التػزاـ اجتسػاعي صشدكؽ عػاـ لتعػؾيض الزػحي   أف تشذ  لهها الغرض
 .  (4)ال قانؾني

 كترت  عؽ األخه بهها األساس الشتائ  التالية: 
أف التعػػؾيض الػػهي تمتػػػـز بػػه الدكلػػػة اتجػػا  ضػػػحاياها لػػيس حػػػ  لهػػؼ كإنسػػػا هػػؾ التػػػزاـ  -

 .(5)كالسداعدة لهؼاجتساعي كمؽ قبي  تقديؼ اإلعانة 

                                                 
السرجػػػ  الدػػػاب ، مةةةدى مدةةةلولية الدولةةةة عةةةؽ تعةةةؾيض ضةةةحايا الجريسةةةة) األسةةةاس والشظةةةاق(، عبػػد الػػػرحسؽ خمفػػػي،  -(1)

 .321، 326ص
 .26أحسد الزيؽ أحسد حامد، السرج  الداب ، ص  -(2)
، مجمػة األسػتاذ جريسة"مدى التزام الدولة بتعؾيض الزحية عؽ أضرار الدمحم عبد القادر عكباكي، السبركؾ مشرػؾري، " -(3)

 .78، ص2618، سبتسبر 11لمدراسات القانؾنية كالدياسية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، العدد
 .364، السرج  الداب ، صحقؾق ضحية الجريسة خالل الدعؾى الجزائية ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(4)
السرجػػػ  الدػػػاب ، مةةةدى مدةةةلولية الدولةةةة عةةةؽ تعةةةؾيض ضةةةحايا الجريسة)األسةةةاس والشظةةةاق(، عبػػػد الرحسػػػاف خمفػػػي،  -(5)

 .322ص
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أف الدكلػػػة لهػػػا الحػػػ  فػػػي التعػػػؾيض فػػػي الجػػػرائؼ التػػػي تشظػػػؾي عمػػػى خظػػػؾرة إجراميػػػة  -
حدػ  كاألشد تأثيرا عمى األفػراد كبالتػالي فػي إمتانهػا تحديػد الحػد األدنػى كاألقرػى لمتعػؾيض 

 . (1)السالية قدراتها

يقترػػػر التعػػػؾيض الػػػهي تقدمػػػه الدكلػػػة عمػػػى أسػػػاس اجتسػػػاعي عمػػػى الجػػػرائؼ الساسػػػة  -
كتدف  لسؽ هؾ بحاجة لسداعدة الدكلة كفي هه  الحالػة يعقػد ، حديد قيسة الزرربالبدف فقط كت

 .(2)االختراص لمجهات اإلدارية ال القزائية

ذػػػترط لحرػػػؾؿ الذػػػخص عمػػػى التعػػػؾيض السبشػػػي عمػػػى أسػػػاس اجتسػػػاعي أف يتػػػؾف ي -
 .(3)الذخص معدرا كإال فبل يحر  عمى التعؾيض إذا ما كاف ميدؾر الحاؿ

ف السذرع الجزائري يأخه باألسػاس القػانؾني لتعػؾيض ضػحايا  أ؛ مسا سب  طرحه يتزح
ككهلػ فػي حالػة ، ف كاف هها التعؾيض مقرؾر فقط عمى نؾع مؽ األضرار كهي الجدسانيةإك 

كاتزػػح مؾقػػف السذػػرع الجزائػػري لؤلخػػه باألسػػاس القػػانؾني مشػػه ، انعػػداـ السدػػركؿ عػػؽ الزػػرر
ؾف السػػػدني التػػػي كضػػػ  بسؾجبهػػػا مبػػػدأ عػػػاـ مػػػؽ القػػػان (4)(1متػػػرر 146)أف تػػػؼ إضػػػافة السػػػادة 

كهػها يتػرس ، مردا  أف الدكلة ممزمة بتعؾيض ضحاياها في حالة انعداـ السدركؿ عؽ الزػرر
كتمتػـز الدكلػة ، مبدأ تعؾيض الدكلة لزحاياها الهي بػدأ يغهػر فػي نرػؾص الخاصػة السختمفػة

أمػػػػؽ األشػػػػخاص  عػػػػؽ مػػػػؽ السدػػػػركلية اسػػػػتشادا لمدسػػػػتؾر الػػػػهي يجعػػػػ  الدكلػػػػة مدػػػػركلة ءبجػػػػز 
أف التعؾيض الهي تزػسشه الدكلػة يذػس  األطفػاؿ كذكي  تجدر اإلشارة إلىكسا ، (5)كالسستمكات

 الحقؾؽ إال أنه مقرؾر عمى بعض الجرائؼ مؽ خبلؿ صشدكؽ التعؾيزات.

                                                 
 .21أحسد الزيؽ أحسد حامد، السرج  الداب ، ص -(1)
، دراسػة مقارنػة، أطركحػة دكتػؾرا  تعةؾيض ضةحايا الجريسةة فة  القةانؾن الؾضةع  والذةريعة اإلسةالميةأحسد بؾصػيدة،  -(2)

، قانؾف خاص، شيبة قا  .271، ص2617، 2616نؾف الجشائي، جامعة اإلخؾة مشتؾري، قدشظيشة، كمية الحقؾؽ، عمـؾ
، السرجػػ  مةةدى التةةزام الدولةةة بتعةةؾيض الزةةحية عةةؽ أضةةرار الجريسةةةدمحم عبػػد القػػادر عكبػػاكي، السبػػركؾ مشرػػؾري،  -(3)

 .79الداب ، ص
يؾنيػؾ  26سػتسؼ لمقػانؾف السػدني، السػررخ فػي السعػدؿ كال 16-65مؽ السزػافة بسؾجػ  القػانؾف رقػؼ  1مترر 146السادة  -(4)

 .44، ج.ر، العدد 2665
 .274، 273أحسد بؾصيدة، السرج  الداب ، ص -(5)
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 ف  التعؾيض عؽ األضرار ختظافاالجريسة ة الظفل ضحيّ حق السظل  الثان : 
أضػػػرار عديػػػدة مشهػػػا مػػػا هػػػؾ الحػػػ  بتيانػػػه السػػػادي ختظػػػاؼ الظفػػػ  ايترتػػػ  عػػػؽ جريسػػػة 

فػالتعؾيض الػهي تكفمػه الدكلػة لمظفػ  يجػ  أف يذػس  كػ  ، س بتيانػه السعشػؾي هػؾ مػا كمشها ما
األضرار البلحقة به سػؾاء كانػت ماديػة أك معشؾيػة كلكػؽ هػ  كفػ  السذػرع الجزائػري التعػؾيض 

كمػػػػا اإلجػػػػراءات  ؟ختظػػػػاؼعػػػػؽ األضػػػػرار الساديػػػػة كالسعشؾيػػػػة التػػػػي لحقػػػػت بالظفػػػػ  ضػػػػحية اال
 هها الح ؟ القتزاءالستبعة 

 :  هها ما سشتظرؽ له مؽ خبلؿ فرعيؽ
ة االختظػاؼ فػي التعػؾيض عػؽ األضػرار حػ  الظفػ  ضػحي  فػي الفػرع األكؿ: ؽ حي  نبي  

مػػد  مراعػػاة السذػػرع الجزائػػري لرػػفات الظفػػ  فػػي تقػػدير  نتشػػاكؿفػػي حػػيؽ ة، كالسعشؾيػػ ةالساديػػ
 .بالفرع الثاني التعؾيض

ة االختظةةةاف فةة  التعةةةؾيض عةةةؽ الزةةةرر السةةةاد  الفةةرع األول: حةةةق الظفةةةل ضةةةحيّ 
 لسعشؾ  وا

، بػػاألمر الهػػي ؽ تليدػػعػػؽ األضػػرار سػػؾاء كانػػت ماديػػة أك معشؾيػػة  تعػػؾيضالف مدػػألة إ
قػػػدير دقيػػػ  لمتعػػػؾيض عػػػؽ األضػػػرار تعػػػاجز عػػػؽ الخػػػركج ب القػػػانؾني نفدػػػهكجػػػد الفكػػػر حيػػػ  

آثػػػار كانػػػت عبػػػارة عػػػؽ  أك (1)عزػػػؾ أك إزهػػػاؽ ركح البلحقػػػة بالجدػػػد؛ سػػػؾاء أدت إلػػػى تعظيػػػ 
خاصػة  (2)مرػاري  الػدفؽ فػي حالػة كفػاة الظفػ ، أك مظف لتأهي  النفدية أك مراري  إعادة 

 .الظف  بإزهاؽ ركحكأنه في جرائؼ االختظاؼ غالبا ما تشتهي 
 ؽض عػػػيعػػػؾ قػػػر التض عمػػػى الزػػػرر السػػػادي فهػػػؾ ييعػػػؾ أقػػػر التكالسذػػػرع الجزائػػػري كسػػػا 

الجثسػػاني كيغهػػر جميػػا فػػي قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة لسػػا نػػص ، بػػ  كحتػػى سعشػػؾي الزػػرر ال
دعػػؾ  السدػػركلية السدنيػػة عػػؽ  تقبػػ »مػػا يمػػي: مشػػه عمػػى ( 4/3)السذػػرع الجزائػػري فػػي السػػادة 

كافة أكجه الزرر سؾاء كانت مادية أك جثسانية أك أدبية مادامت ناجسة عؽ الؾقػائ  مؾضػؾع 
 «.الدعؾ  الجزائية

                                                 
 دمحم عزكزي، السرج  الداب ، عمى السؾق :  -(1)

http://www.droitetentreprise.com_#/ الدراسات- العميا- السعس -  ftnref14/بح - لشي - دبمـؾ
 .338هديات حساس، السرج  الداب ، ص -(2)
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 تعؾيض الثان : مراعاة الرفات الخاصة ف  الظفل لتقدير الالفرع 
عشػػػد تقػػػدير التذػػػريعات الجشائيػػػة لمتعػػػؾيض فػػػي الجػػػرائؼ التػػػي يتػػػؾف الظفػػػ  ضػػػحي ة لهػػػا، 

يقرػد عميها مراعاة بعض الرفات التػي يشفػرد بهػا الظفػ  الزػحي ة دكف غيػر  مػؽ الزػحايا، ك 
هػػي الرػػفات التػػي قػػد يدػػتغمها  التعػػؾيض؛تقػػدير عشػػد بسراعػػاة الرػػفات الخاصػػة فػػي الظفػػ  

كتكػػػؾف سػػػببا لؾقػػػؾع الظفػػػ  ضػػػحي ة لمجريسػػػة، كرػػػغر سػػػشه كجشدػػػه  الجػػػاني الرتكػػػا  جريستػػػه
عشػد تقػدير التعػؾيض سػؽ   القزاء أف يأخه بعيؽ االعتبػار عمى لهلػكحالته الرحية كغيرها، 

 .(1) لمجرائؼ دكر كبير في كقؾع الظف  ضحي ةلسا له مؽ  الظف  كحداثته
مشهػػا مػػؽ ك عشػػد تقػػدير التعػػؾيض، تراعػػي سػػؽ  الزػػحي ة كالعديػػد مػػؽ التذػػريعات الجشائيػػة 

، كهؾ األمر الػهي أخػه بػه السذػرع ج  كفالة حساية أكبرأر مشغؾمتها القانؾنية مؽ يتغيقامت ب
 15-61فػػي قػػانؾف  السهسةةل" "بالظفةةلاسػػتحدث قػػانؾف خػػاص حيػػ   2666السغربػػي فػػي سػػشة 

، كهػها لزػساف حسايػة أشػس  (2)السعمػ  بتفالػة األطفػاؿ السهسمػيؽ 2662يؾليػؾ  15السررخ فػي 
 لمظف  بدب  صغر سشه كقمه إدراكه.

بعػػػد اسػػػتفحاؿ جريسػػػة اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ الجزائػػػري كاألمػػػر نفدػػػه الػػػهي انتهجػػػه السذػػػرع 
 ة االختظػاؼ؛الظفػ  ضػحي   قانؾف العقؾبات مؽ أجػ  حسايػة حي  أحدث تعديبلت عديدة عمى

فرفػػػ  مػػػؽ مقػػػدار العقؾبػػػات السقػػػررة لسختظفػػػي األطفػػػاؿ إلػػػى اإلعػػػداـ خاصػػػة إذا مػػػا صػػػاح  
 293)نػػص السػػادة  االختظػػاؼ القتػػ  كالعشػػف الجشدػػي أك السظالبػػة بالفديػػة، كهػػؾ مػػا جػػاء بػػه

، كسػا اسػتحدث الخػط األخزػر كمخظػط اإلنػهار الػؾطشي مػؽ أجػ  التبميػ  (3)ق ع ج( 1مكرر
 حاالت اختفاء كاختظاؼ األطفاؿ. عؽ

                                                 
 دمحم عزكزي، السرج  الداب ، عمى السؾق : -(1)

http://www.droitetentreprise.com_#/ الدراسات- العميا- السعس -  ftnref14/بح - لشي - دبمـؾ
حية فةة  وقةؾع الجريسةة وأثرهةةا علةى عقؾبةةة تةأثير الرةفة الخاصةةة للزةدمحم عبػد القػادر عكبػاكي، السبػركؾ مشرػػؾري، " -(2)

مجمػػػة االجتهػػػادات لمدراسػػػات القانؾنيػػػة كاالقترػػػادية، السركػػػز الجػػػامعي  -دراسةةةة مقارنةةةة" -الجةةةان  فةةة  التذةةةري  الجزائةةةر  
 214، ص2618، نؾفسبر 66تامشراست، العدد 

مػػؽ هػػها  263األكلػػى مػػؽ السػػادة " كتظبػػ  عمػػى الفاعػػ  العقؾبػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة 2/ 1متػػرر 293السػػادة  -(3)
القػانؾف، إذا تعػرض القاصػػر السخظػؾؼ إلػػى تعػهي  أك عشػػف جشدػي أك إذا كػػاف الػداف  إلػػى الخظػف هػػؾ تدػديد فديػػة أك إذا 

 ترتبت عميه كفاة الزحية".
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ة فػػػي تقػػػدير التعػػػؾيض، يجػػػ  عمػػػى التذػػػريعات كػػػهلػ الزػػػحي   إضػػػافة إلػػػى مراعػػػاة سػػػؽ  
 مراعػػػػاة جػػػػشس الظفػػػػ  الزػػػػحية، فهشػػػػاؾ مػػػػؽ الجػػػػرائؼ يدػػػػتهدؼ فيهػػػػا الجػػػػاني جػػػػشس الزػػػػحي ة

نجػػػد أف األنثػػػى أكثػػػر عرضػػػة لهػػػا بػػػ  كعمػػػى  ، حيػػػ الجرائؼ الجشدػػػية كاالتجػػػار باألشػػػخاصكػػػ
 اإلنػاث كالفتيػات ندػبةحي  يتؼ نقمهؽ ألج  الدياحة الجشدية كاالتجار بهؽ حي  تسث  رأسها 

 .(1)يتؼ االتجار بهؽ سشؾياطفمة كامرأة ألف  866ألف إلى  666٪ مؽ مجسؾع 76
مدػػتكببل تهػػا لػػه تػػأثير عمػػى حيا كسػػا أف االعتػػداءات الجشدػػية عمػػى الظفمػػة كاالتجػػار بهػػا

فاالعتػداء الجشدػي عميهػا يفقػدها شػرفها ككرامتهػا خاصػة مػ  ، كدخؾلها في حالة نفدية صيبة
غذػػاء البتػػارة رمػػز لمعفػػة كالظهػػارة فترػػا  األنثػػى عشػػد يػػر  فػػي  الػػهينغػػرة السجتسػػ  العربػػي 

 .إدراكها لؤلمر باالكتئا  كالخؾؼ كقد ير  األمر إلى أمراض نفدية قد تردي إلى االنتحار
الظفػ  مهسػا كػاف جشدػه فػالتحقير كالدػخرية  كسا أف األلؼ الشفدي لػه تػأثير عمػى مدػتقب 

تترؾ أثرها عمى السد  الظؾي  إذا لؼ يتؼ معالجتها فػي الحػاؿ كيغهػر جميػا تأثيرهػا فػي مراحػ  
 . (2)السراهقة

االسػػتعانة بػػالخبرة الظبيػػة كخبػػرة السدػػاعديؽ  عميػػه، فكطالسػػا أف التعػػؾيض يقػػدر  القاضػػي
 . (3)ستشاس  م  الزرراالجتساعييؽ في تقدير التعؾيض البلئ  كال

عمػػى القاضػػي عشػػد تقػػدير التعػػؾيض كاسػػتعساله لدػػمظته ه مسػػا تػػؼ طرحػػه يستػػؽ القػػؾؿ؛ أنػػ
، التقديريػػة أف يراعػػي مقػػدار الزػػرر البلحػػ  بالظفػػ  إف كػػاف مػػاس بتيانػػه السػػادي أك السعشػػؾي 

يمػة كالشفدػي لػه أثػار طؾ  سعشػؾي إال أف الزػرر ال، ف األذ  الجددي يتؼ شػفاؤ  بسػركر الػزمؽأل
مػػػشهؼ مػػػؽ يدػػػمػ طريػػػ  ، ك السػػػد  كتػػػرثر فػػػي سػػػمؾكات الظفػػػ  فػػػي السدػػػتقب  كعمػػػى شخرػػػيته

لػهلػ عمػى القاضػي االسػتعانة بػهكي الخبػرة ، اإلجراـ انتقاما لسػا حرػ  لػه فػي مراحػ  الظفؾلػة
ككػػها البػػرام  الػػػتأهيمية ، فػػي السجػػاؿ الشفدػػي كاالجتسػػاعي مػػؽ أجػػ  تقػػدير التعػػؾيض مػػؽ جهػػة

                                                 
قؾبةةة تةةأثير الرةةفة الخاصةةة للزةةحية فةة  وقةةؾع الجريسةةة وأثرهةةا علةةى عدمحم عبػػد القػػادر عكبػػاكي، السبػػركؾ مشرػػؾري،  -(1)

 .215، السرج  الداب ، صدراسة مقارنة -الجان  ف  التذري  الجزائر  
 .341هديات حساس، السرج  الداب ، ص -(2)
 دمحم عزكزي، السرج  الداب ، عمى السؾق : -(3)
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مػػؽ  ى يػػتستؽ اليػػيش فػػي السجتسػػ  كذػػخص سػػؾي كمعػػافى مػػؽ الرػػدماتة حتػػلمظفػػ  الزػػحي  
 .  جهة أخر  

 ختظافاالجريسة ة السظل  الثالث: إجرااات اقتزاا التعؾيض للظفل ضحيّ 

كعشػد كقػؾع الجريسػة يشذػأ ، يعتبر الزرر هؾ مشاط التعؾيض سػؾاء كػاف ماديػا أك معشؾيػا
لحقػػػه مػػػؽ جرائهػػػا، كالظفػػػ  نغػػػرا لمذػػػخص السزػػػركر مشهػػػا الحػػػ  بالسظالبػػػة بػػػالتعؾيض الػػػهي 

يجػ  العشايػة بػه ، كقمه إدراكه لمسخاطر كاالعتداءات الؾاقعة عميه هسش   لخرؾصيته مؽ صغر
كتػػؾفير حسايػػة شػػاممة لػػه لكػػؽ رغػػؼ الحسايػػة التػػي تكفمهػػا العػػائبلت لفمػػهات أكبادهػػا كالشرػػؾص 

ؽ أف الؾاقػ  السعػاش يبػي   إال، القانؾنية التي تجػـر االعتػداء عمػى هػه  الفئػة الهذػة مػؽ السجتسػ 
لهلػ عمى ك  مػؽ ، أف الجرائؼ الزالت تظاؿ هه  البراءة كالزالت تق  ضحية لمعديد مؽ الجرائؼ

قـؾ بتعؾيض هها الظف  عسا لحقه مؽ ضػرر مػؽ يله الح  في رعاية الظف  كحف  حقؾقه أف 
افة لمعقؾبػة هػها التعػؾيض الػهي يعتبػر حػ  لػه إضػ، جراء الجريسة سؾاء كػاف مػادي أك معشػؾي 

 .التي تفرضها الجهات القزائية عمى الجاني
ة االختظػػػاؼ فػػػي التعػػػؾيض مشحػػػه السذػػػرع حػػػ  كفػػػي سػػػبي  اقتزػػػاء حػػػ  الظفػػػ  ضػػػحي  

مػػؽ  كهػػها الخيػػار مشحػػه السذػػرع لمسزػػركر، الخيػػار بػػيؽ القزػػاء السػػدني أك القزػػاء الجزائػػي
كذلػػػ لكػػؾف المجػػؾء لمقزػػاء الجزائػػي لػػه  ج إ ق (247)و (15)و (13) ؾادالجريسػػة حدػػ  السػػ

 ايجابيات عديدة مشها: 
تؾفير الجهد كالؾقت كالشفقات لخرـؾ الػدعؾ  إذا مػا قارنػا  مػ  المجػؾء لمتعػؾيض أمػاـ -

 القزاء السدني.

كالدػػرعة فػػي الفرػػ  فػػي الشزاعػػػات ، القزػػاء الجزائػػي يستػػاز بالدػػهؾلة فػػي اإلجػػراءات-
كيستشػه تقػػدير التعػؾيض حدػػ  ، إحاطػة بالقزػية كعركفهػػاالجزائػػي يتػؾف أكثػػر  ءلكػؾف القزػا
 .(1)درجة الزرر

كعميه فالسزركر مػؽ الجريسػة بإمتانػه أف يمجػأ لمقزػاء السػدني كهػؾ األصػ  كسػا يستشػه 
المجؾء إلى القزاء الجزائي الػهي يشغػر فػي الػدعؾ  العسؾميػة كيظالػ  بػالتعؾيض عػؽ طريػ  

                                                 
، 61، دار بمكػيس لمشذػر كالتؾزيػ ، الجزائػر، طضسانات تعؾيض ضحية الجريسة ف  التذةري  الجزائةر  الظي  سػساتي،  -(1)

 .28، ص2619
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إال أف هػػػها األمػػػر مػػػرتبط ببقػػػاء الظػػػريقيؽ ، القاعػػػدةالػػػدعؾ  السدنيػػػة التبييػػػة كهػػػؾ اسػػػتثشاء مػػػؽ 
 :  ما سشتظرؽ له مؽ خبلؿ فرعيؽ مفتؾحيؽ كههالمقزاء السدني كالجزائي 

فػػي الفػػرع  اقتزػػاء الحػػ  فػػي التعػػؾيض عػػؽ طريػػ  الػػدعؾ  السدنيػػة التبييػػةتشػػاكؿ حيػػ  ن
 .طري  الدعؾ  السدنية ؽأما الفرع الثاني فيتؼ تخريره لمتعؾيض عاألكؿ، 

 لتبعيةالدعؾى السدنية ااقتزاا حق التعؾيض عؽ طريق الفرع األول: 
ته فػػي اقتزػػاء هػػػها عشػػد كقػػؾع الجريسػػة يشذػػػأ لمدكلػػة حػػ  تؾقيػػػ  العقػػا  بالجػػاني ككسػػػيم

 لحػ ا مػ   العسؾمية التي تحركها الشيابة العامة بحد  األص ، لكؽ في حالػةالح  هؾ الدعؾ 
عػؽ طريػ  مػاـ القزػاء السػدني أك القزػاء الجزائػي فيقـؾ بإقامة الدعؾ  أضرر السجشي عميه 

هػػه  األخيػػرة خؾلهػػا السذػػرع لمسزػػركر مػػؽ الجريسػػة لسظالبػػة القزػػاء ، تبييػػةالسدنيػػة الدعؾ  لػػا
الػػػػدعؾ  العسؾميػػػػة كالسدنيػػػػة كاحػػػػد كهػػػػؾ الؾاقعػػػػة  الزػػػػرر، كمرػػػػدربػػػػإلزاـ الجػػػػاني بتعػػػػؾيض 

 .(1)اإلجرامية
كالسذرع الجزائري أشار لمدعؾ  السدنية التبيية في قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة فػي مادتػه 

الحػػػ  فػػػي الػػػدعؾ  السدنيػػػة لمسظالبػػػة بتعػػػؾيض الزػػػرر الشػػػاجؼ عػػػؽ جشايػػػة أك  يتعمػػػ ( »2/1)
 .(2)«جشحة أك مخالفة بت  مؽ أصابهؼ شخريا ضرر مباشر تدب  عؽ الجريسة

في قانؾف اإلجراءات الجزائية أف دعؾ  التعػؾيض فػي كنفس األمر أقر  السذرع الفرندي 
 .(3)اإلمتاف أف ترف  أماـ القزاء الجزائي

كسشتظرؽ لسفهـؾ تبيية الدعؾ  السدنية لمدعؾ  العسؾمية، ثؼ شركطها مػؽ خػبلؿ الشقػاط 
 التالية: 

                                                 
 .191، 196عمي شسبلؿ، السرج  الداب ، ص -(1)
 16، السررخػة فػي 48ج.ر، العػدد الستزسؽ قانؾف اإلجراءات الجزائية،  1966يؾنيؾ  68السررخ في  155-66األمر  -(2)

 .السعدؿ كالستسؼ، 1966جؾاف 
(3)

- Bernard Bouloc , Procédure pénale ,21ème Edition , Dalloz , 2008 , N 225 , p 196 
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 عسؾميةتحديد السقرؾد بتبعية الدعؾى السدنية للدعؾى الأوال: 
تمػ الدعؾ  التػي تقػاـ مسػؽ لحقػه »تبيية أماـ السحاكؼ الجزائية يقرد بالدعؾ  السدنية ال

مػػػؽ جريسػػػة بالتبييػػػة لمػػػدعؾ  العسؾميػػػة القائسػػػة بظمػػػ  التعػػػؾيض عػػػؽ الزػػػرر الػػػهي  ضػػػرر
 .(1)«لحقه

يقرػػػػػد بتبييػػػػػة الػػػػػدعؾ  السدنيػػػػػة لمػػػػػدعؾ  العسؾميػػػػػة هػػػػػؾ التبييػػػػػة مػػػػػؽ حيػػػػػ  السرػػػػػير 
اإلجػػراءات الجزائيػػة ال السدنيػػة سػػؾاء مػػؽ  كاإلجػػراءات كتخزػػ  الػػدعؾ  السدنيػػة التبييػػة لقػػانؾف 

يجػؾز » ق إ ج (239)السػادة  عميػه نرػت ، كهػها مػا(2)حي  الحزؾر أك الغيػا  أك الظعػؾف 
لكػػ  شػػخص يػػدعي طبقػػا لمسػػادة الثالثػػة مػػؽ هػػها القػػانؾف بأنػػه قػػد أصػػابه ضػػرر مػػؽ جشايػػة أك 

 جشحة أك مخالفة أف يظال  بالح  السدني في الجمدة نفدها.
 السدني أف يظال  بتعؾيض الزرر السدب  له. سدعيكيستؽ لم

 .(3)«كتظب  في هها الذأف أحتاـ هها الفر 
أما تبعيتها مؽ حي  مريرها فيقرد به أف القزاء الجزائػي عشػدما ترفػ  أمامػه الػدعؾ  

كهها مػا تػؼ الػشص عميػه كبحتؼ كاحد، عميه الفر  فيهسا معا فالسدنية كالجزائية عمى حد سؾاء 
أف تفرػ  السحتسػة فػي الػدعؾ  العسؾميػة، تفرػ  دكف  بعػد» إج ( ق316/1)ادة بسؾج  السػ

أك مػػؽ مذػاركة السحمفػيؽ فػػي الظمبػات السدنيػة السقدمػػة سػؾاء مػػؽ السػدعي السػدني ضػػد السػتهؼ 
السحتػػػػػػـؾ ببراءتػػػػػػه ضػػػػػػد السػػػػػػدعي السػػػػػػدني، كتدػػػػػػس  أقػػػػػػؾاؿ الشيابػػػػػػة العامػػػػػػة كأطػػػػػػراؼ السػػػػػػتهؼ 
 .(4)«الدعؾ  

                                                 
، 2616، دار الهػد  لمظباعػة كالشذػر كالتؾزيػ ، الجزائػر، إلجرااات الجزائيةمحاضرات ف  قانؾن اعبد الرحساف خمفي،  -(1)

 .149ص
، مجمػة األسػتاذ الباحػ  لمدراسػات القانؾنيػة السجش  عليه ودعؾى ج ر الزرر ف  القانؾن الجزائةر "دمحم هذاـ فريجة، " -(2)

 .1284، ص2618، مارس 61، العدد 63كالدياسية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، السجمد 
، 48، ج.ر، العػدد الستزسؽ قانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، السعػدؿ كالسػتسؼ 1966يؾنيؾ  68السررخ في  155-66األمر  -(3)

 .1966جؾاف  16السررخة في 
، السػررخ فػي 26، ج.ر، العػدد 2617مػارس  27السػررخ فػي  67-17ؽ إ ج السعدلة بسؾج  القػانؾف رقػؼ  316السادة  -(4)

 .2617مارس  29
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بعػد انقزػاء أجػػ   ء الجزائػػيرفػ  الػػدعؾ  السدنيػة التبييػة أمػػاـ جهػة القزػا كسػا ال يجػؾز
ة لمػػػدعؾ  السدنيػػػة أمػػػاـ القزػػػاء الجزائػػػي ال ، كسػػػا أف تػػػرؾ الزػػػحي  (1)تقػػػادـ الػػػدعؾ  العسؾميػػػة

بػػ  أف حقػػه فػػي السظالبػػة بػػه أمػػاـ ، تعشػػي البتػػة أنػػه تخمػػى عػػؽ حقػػه فػػي السظالبػػة بػػالتعؾيض
ر أنه يجػ  مراعػاة قاعػدة الجزائػي يؾقػف السػدني فيؾقػف الفرػ  القزاء السدني يبقى قائسا غي

 ق إ ج (247)حدػػ  السػػادة  (2)فػػي الػػدعؾ  السدنيػػة إلػػى غايػػة الفرػػ  فػػي الػػدعؾ  العسؾميػػة
إف تػرؾ السػدعي السػدني ادعائػه ال يحػؾؿ دكف مباشػػرة الػدعؾ  السدنيػة أمػاـ الجهػة القزػػائية »

   .(3)«السخترة
ييػػة الػػدعؾ  السدنيػػة لمػػدعؾ  العسؾميػػة ال يفقػػدها طبيعتهػػا كسػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف تب

كهػػؾ السظالبػػة بػػالح  السػػدني الستسثػػ  فػػي التعػػؾيض لجبػػر الزػػرر كالػػهي ، الخاصػػة كالسدػػتقمة
ففي التقادـ مثبل تخز  لمقػانؾف السػدني كهػها مػا بػدا ، (4)تخز  فيه لقؾاعد كأحتاـ خاصة بها

كفػػػ  أحتػػػاـ القػػػانؾف  الػػػدعؾ  السدنيػػػةتتقػػادـ » ج إ قمػػػؽ  (11)جميػػا مػػػؽ خػػػبلؿ نػػػص السػػػادة 
 .السدني

غير أنه ال يجؾز رف  هه  الدعؾ  أماـ الجهة القزائية الجزائية بعد انقزاء أج  تقػادـ 
 .(5)«الدعؾ  العسؾمية

كفقػػا ألحتػػاـ القػػانؾف السػػدني، سػػشة،  15كعميػػه فالػػدعؾ  السدنيػػة التبييػػة تشقزػػي بسػػركر 
يا الستعمقػػػة باألطفػػػاؿ تتقػػػادـ بػػػشفس إجػػػراءات تقػػػادـ دعػػػاك  لكػػػؽ الدػػػراؿ السظػػػركح هػػػ  فقزػػػا

 البالغيؽ؟

                                                 
، الستزػػسؽ تعػػدي  قػػانؾف اإلجػػراءات 2666ديدػػسبر  26السػػررخ فػػي  22-66السزػػافة بسؾجػػ  القػػانؾف  16/2السػػادة  -(1)

 .84الجزائية السعدؿ كالستسؼ، ج.ر، العدد 
 .194عبد هللا أكهايبية، السرج  الداب ، ص -(2)
، 48ج.ر، العػددت الجزائيػة، السعػدؿ كالسػتسؼ، الستزػسؽ قػانؾف اإلجػراءا 1966يؾنيػؾ  68السررخ فػي  155-66األمر  -(3)

 .1966جؾاف  16السررخة في 
 .193عبد هللا أكهايبية، السرج  الداب ، ص  -(4)
، 48كالسػتسؼ، ج.ر، العػدد الستزسؽ قانؾف اإلجػراءات الجزائيػة، السعػدؿ  1966يؾنيؾ  68السررخ في  155-66األمر  -(5)

 .1966جؾاف  16السررخة في 
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إف الػػػدعاك  الستعمقػػػة بالظفػػػ  الزػػػحي ة ال يستػػػؽ فػػػي أي حػػػاؿ مػػػؽ األحػػػؾاؿ أف تخزػػػ  
كإنسػا هشػاؾ اسػتثشاء جػاء بػه قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة ، لمتقادـ التي تخز  لػه بػاقي الػدعاك  

 القةانؾن السةدن مػؽ  2252دي الهي نص في السػادة ي معغؼ التذريعات مشها السذرع الفرنف
التي جاء فيها أف الدعاك  الستعمقة باألحداث ال تخز  لمتقادـ الهي تخزػ  لػه تقػادـ دعػاك  

سػػػشؾات مػػػؽ بمؾغػػػه سػػػؽ الرشػػػد، أمػػػا إذا كانػػػت الجريسػػػة تشظػػػؾي عمػػػى  16البػػػالغيؽ كإنسػػػا بعػػػد 
 .(1)سشة مؽ بمؾغه سؽ الرشد 26أعساؿ تعهيبية كجشدية لمحدث فبل تتقادـ إال بسركر 

بػػأف القزػػايا الستعمقػػة باألطفػػاؿ ال الػػهي يقزػػي كاألمػػر نفدػػه أخػػه بػػه السذػػرع الجزائػػري 
 68الجزائيػة بسؾجػ  السػادة  تتخز  ألحتاـ البالغيؽ كهها مػا نػص عميػه فػي قػانؾف اإلجػراءا

مقػة بالجشايػات تدري آجاؿ التقادـ في الدعؾ  العسؾمية الستع ال»يمي ما مشه التي نرت عمى 
 .(2)«كالجشح السرتكبة ضد الحدث ابتداء مؽ بمؾغه سؽ الرشد السدني

 :  بعيةشروط ق ؾل الدعؾى السدنية التثانيا: 
لقبػؾؿ الػػدعؾ  السدنيػػة التبييػة لمسظالبػػة بػػالتعؾيض أمػاـ القزػػاء الجزائػػي البػد مػػؽ تػػؾافر 

 فيسا يمي:  كتتسث  ا ج ق مؽ (3)ك (2)عدة شركط التي ذكرتها السادتيؽ 
يجػػ  أف يتػػؾف الزػػرر نػػات  مباشػػرة عػػؽ الفعػػ  اإلجرامػػي البلحػػ  بالزػػحي ة كتكػػؾف  -

يتؾف مؾضػؾع الػدعؾ  هػؾ السظالبػة بػالتعؾيض عػؽ يذترط أف الجريسة معاق  عميها قانؾنا، ك 
ألف التعػػؾيض السظالػػ  بػػه أمػػاـ القزػػاء الجزائػػي مشاطػػه كجػػؾد الجريسػػة كعػػدـ ، ذلػػػ الزػػرر

كإذا تبيؽ أف الزػرر البلحػ  بالزػحي ة لػيس ، (3)القاضي الجزائي غير مختصكجؾدها يجع  
ف غيػػا  أحػػد أركػػاف إكعميػػه فػػ، سػػببه الجريسػػة فػػبل يستػػؽ أف تقبػػ  دعػػؾا  أمػػاـ القزػػاء الجزائػػي

الجريسة يشفى الرفة اإلجرامية عمى الفع  كعميه فالخظأ برؾر  السختمفة ال يتفي كإن سػا يجػ  
 .(4)الدعؾ  قياـ الجريسة لقبؾؿ 

                                                 
(1)

- Philippe Conte , Stéphanie Fournier , Droit pénal spécial , 15ème Edition , 

Dalloz ; 2013 , p 115. 
 .71، ج.ر، العدد 2664نؾفسبر  16السررخ في  14-64مؽ ؽ إ ج تؼ استحداثها بسؾج  تعدي   1مترر 8السادة  -(2)
 .217عبد هللا أكهايبية، السرج  الداب ، ص -(3)
 .19، السرج  الداب ، ص ضسانات تعؾيض ضحية الجريسة ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(4)
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ال تقبػػ  الػػدعؾ  السدنيػػة التبييػػة لمسظالبػػة بػػالتعؾيض إال مػػؽ الذػػخص الػػهي لحػػ  بػػه  -
 .(1)كال يستؽ لمشيابة رفعها حتى كلؾ كاف الزحي ة عاجزا عؽ رفعها، الزرر مباشرة

ال تثبػت إال لمذػخص  خيػرةكهػه  األ، راف  الدعؾ  يذترط أف تكؾف لػه أهميػة التقاضػي -
أهميػػة التقاضػػي لؾليػػه أك كصػػيه  السجشػػؾف فتثبػػتميػػة أك نػػاقص األهميػػة أك البػػال  أمػػا عػػديؼ األه

ة أضػػػفى عميػػػه السذػػػرع صػػػفة السزػػػركر مػػػؽ أك الكػػػيؼ عميػػػه، كهػػػها يعشػػػي أف الظفػػػ  الزػػػحي  
(2)الجريسة إال أف االدعاء مدنيا يتؾف لسسثمه القانؾني

 

يا أمػاـ القزػاء فالظف  الهي لؼ يبم  سؽ  الرشػد بعػد ال يستشػه أف يرسػس نفدػه طرفػا مػدن
 .(3)لسباشرة حقؾقه السدنية دكف إدخاؿ كليه في الدعؾ  

الظفػػػ  فػػػي حالػػػة كػػػاف الستعمػػػ  بحسايػػػة  12-15رقػػػؼ قػػػانؾف الكنفػػػس األمػػػر تظػػػرؽ لػػػه 
الجػػػػاني طفػػػػبل فالػػػػدعؾ  السدنيػػػػة التبييػػػػة لمسظالبػػػػة بػػػػالتعؾيض تقػػػػاـ ضػػػػد  مػػػػ  إدخػػػػاؿ كليػػػػه 

هػػؾ فػػي أمػػس الحاجػػة الػػهي مظفػػ  الزػػحي ة للػػؼ يتظػػرؽ  الجزائػػري  ، إال أف السذػػرع(4)الذػػرعي
 (5)ككػاف عميػه أف يدػاكي بػيؽ الظفػ  الجػانح كالزػحي ة، تعؾيض كجبر الزرر الهي لح  بهمل

كسا فع  السذرع السرري حي  مشح لمشيابة ح  التقدـ في الػدعؾ  السظركحػة أمامهػا الػدعؾ  
ك لػػؼ يتػػؽ لػػه مػػؽ يسثمػػه إال أف الجزائيػػة كالسظالبػػة بتعيػػيؽ ككيػػ  لمظفػػ  الزػػحي ة فاقػػد األهميػػة أ

يػتؼ تعيػيؽ ككيػ  لػه برػفة كجؾبيػة، مػا إذا كػاف الظفػ  جػانح ف، عتػس جػؾازي جعمه  هها األمر
 .(6)في هها األمر ةبيؽ الظف  الجانح كالزحي   داكِ كاف تؼ انتقاد السذرع السرري كؾنه لؼ ي

يتػؾف الزػرر لحػ  أف الدعؾ  السدنية التبيية لقبؾلها أماـ القزاء الجزائػي يجػ  أف  -
إال أف الزرر أحيانا قد يتعػد  ، ؽ أصابه الزررسالزحي ة مباشرة كأف الدعؾ  ال ترف  إال م

يري  شخرا آخر ففػي جريسػة القتػ  السزػركر فػي هػه  الحالػة أهػ  : الزحية إلى ذكيه أي

                                                 
 .1285دمحم هذاـ فريجة، السرج  الداب ،  -(1)
 .152، السرج  الداب ، صمحاضرات ف  قانؾن اإلجرااات الجزائيةعبد الرحساف خمفي،  -(2)
 .323، ص 4، العدد 1989ائية لدشة ، السجمة القز1984جانفي  16حتؼ صادر عؽ غ.ج، في  -(3)
، السررخػػة 39 بحسايػػة الظفػػ  ج.ر، العػػددالستعمػػ   2615جؾيميػػة  15السػػررخ فػػي  12-15القػػانؾف رقػػؼ مػػؽ  88السػػادة  -(4)

 .2615جؾيمية  19في 
  .349هديات حساس، السرج  الداب ، ص  -(5)
 .44، 43، السرج  الداب ، صيا الجريسةأجهزة العدالة الجشائية وحقؾق ضحاأحسد عبد المظي  الفقي،  -(6)
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الظفػػ  ضػػحي ة ، كفػػي جريسػػة اختظػػاؼ الظفػ  التػػي نحػػؽ برػػدد دراسػتها السزػػركر (1)الزػحية
فالزػػحي ة شػػخص  ترػػفية الظفػػ  السخظػػؾؼ كقتمػػهظػػاؼ إذا لػػؼ تزهػػ  ركحػػه، كفػػي حالػػة االخت
ة بإمتػػػػانهؼ أف يرفعػػػػؾا دعػػػػؾ  السظالبػػػػة بػػػػالتعؾيض عػػػػؽ الزػػػػرر ، كعميػػػػه فأهػػػػ  الزػػػػحي  آخػػػػر

 الذخري الهي لحقهؼ نتيجة مقت  ابشهؼ كتركيعهؼ. 

ؾع الزػػرر الػػدعؾ  السدنيػػة التبييػػة تكػػؾف مقبؾلػػة أمػػاـ القزػػاء الجزائػػي مهسػػا كػػاف نػػ -
 .(2)مادي أك معشؾي أك جثساني

كيجػػػ  أف يتػػػؾف ، أف يتػػػؾف الزػػػرر محقػػػ ؛ بسعشػػػى كقػػػ  فعػػػبل كهػػػؾ الزػػػرر الحػػػاؿ -
مؾجػؾدا كقػػت تحريػػػ الػدعؾ  السدنيػػة التبييػػة، كالزػرر السحقػػ  أك الفعمػػي يتػؾف متػػؾافر حتػػى 

 .(3)اكيدتؾي األمر إف تراخت الشتيجة كمها أك بعزه، لؾ تراخت الشتيجة إلى السدتقب 
 السدن الفرع الثان : إقامة الدعؾى السدنية أمام القزاا 

ة كلمسزػػػػركر مػػػػؽ الجريسػػػػة أف يختػػػػار الظريػػػػ  السػػػػدني لقػػػػد أقػػػػرت التذػػػػريعات لمزػػػػحي  
السػدني  كاختيػار  لمظريػ ، القتزاء حقه في التعؾيض عؽ طريػ  لجؾئػه إلػى السحتسػة السدنيػة

 .لدقؾط حقه في اختيار الظري  الجزائيقد يتؾف بإرادته كسا يستؽ أف يتؾف مزظرا إليه 
ة الزػحي   كباختيػاركسا يستؽ أف يتؾف تخمى عؽ الظري  الجزائي كلجأ لمظريػ  السػدني، 

لمظري  السدني إنسا هؾ اختار القزاء األصػمي كفػي هػه  الحالػة تعتبػر القزػية مدنيػة كيظبػ  
كهشػػػػا ترػػػبح الػػػػدعؾ  ، ئػػػيقػػػانؾف الجزاالعميػػػا القػػػانؾف السػػػػدني كقػػػانؾف اإلجػػػراءات السدنيػػػػة ال 

ف كػاف االسػتقبلؿ هػها لػيس كميػا فهشػاؾ جؾانػ  تبقػى إ، ك (4)مدتقمة تساما عػؽ القزػاء الجزائػي
ف لؼ ترف  أماـ جهات القزاء الجزائي كأهؼ هه  االرتباطػات إفيها مرتبظة بالدعؾ  العسؾمية ك 

 تتجمى فيسا يمي: 

                                                 
 .15، السرج  الداب ، ص ضسانات تعؾيض ضحية الجريسة ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(1)
أك أدبيػػة مادامػػت  ؽ إ ج "تقبػػ  دعػػؾ  السدػػركلية السشيػػة عػػؽ كافػػة أكجػػه الزػػرر سػػؾاء ماديػػة أك جثسانيػػة 3/4السػػادة  -(2)

 ناجسة عؽ الؾقائ  مؾضؾع الدعؾ  الجشائية".
 .25، السرج  الداب ، صضسانات تعؾيض ضحية الجريسة ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(3)
 .211، 216عمي شسبلؿ، السرج  الداب ، ص -(4)
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هػػؾ الزػػرر الشػػات  عػػؽ  كحػػدة السرػػدر تبقػػى قائسػػة ألف مرػػدر السظالبػػة بػػالتعؾيض -
كسػػػا أف حػػػدكث الجريسػػػة هػػػؾ مرػػػدر تحريػػػػ ، الجريسػػػة كالػػػهي بدػػػببه ترفػػػ  الػػػدعؾ  السدنيػػػة

 .(1)الدعؾ  العسؾمية

كسػػا أف تػػأثير الػػدعؾ  العسؾميػػة عمػػى الػػدعؾ  السدنيػػة يبقػػى قائسػػا كلػػؾ رفعػػت دعػػؾ   -
عػػػػػؾ  التعػػػػؾيض أمػػػػػاـ القزػػػػاء السػػػػػدني؛ لكػػػػػؾف القاضػػػػي السػػػػػدني ال يستشػػػػػه أف يفرػػػػ  فػػػػػي د

التعػؾيض كعميػه إرجػاء الشغػػر فيهػا إلػى غايػػة الفرػ  الشهػائي فػػي الػدعؾ  العسؾميػة إذا كانػػت 
 .(3)كفقا لمسبدأ القائ  الجزائي يؾقف السدني، (2)قد حركت

نيػة كػاف لمحتػؼ دإذا تؼ إصدار حتػؼ فػي الػدعؾ  العسؾميػة قبػ  الحتػؼ فػي الػدعؾ  الس -
غيػػر أنػه يتبلشػػى ، أنهػػا تتقيػد بػػه فػي حػػدكد معيشػة الجزائػي حجيػة عمػػى الػدعؾ  السدنيػػة بسعشػى

هػػػها التػػػأثير فػػػي حالػػػة مػػػا إذا صػػػدر حتػػػؼ نهػػػائي فػػػي الػػػدعؾ  السدنيػػػة قبػػػ  تحريػػػػ الػػػدعؾ  
فسؽ ح  الزػحية أف يرفػ  دعػؾ  مدنيػة لمسظالبػة بػالتعؾيض مشفرػمة عػؽ الػدعؾ  ، العسؾمية
 .(4)العسؾمية

ظػػاؼ حػػ  السظالبػػة بػػالتعؾيض يتزػػح مسػػا سػػب ؛ أف السذػػرع مػػشح الظفػػ  ضػػحي ة االخت
عسػػا لحقػػه مػػؽ أضػػرار؛ كلػػه فػػي ذلػػػ الخيػػار بػػيؽ المجػػؾء إلػػى القزػػاء الجزائػػي أك السػػدني مػػ  

الستعمػ  بحسايػة قػانؾف النه لؼ يشص ال في أغير ، تظبي  شركط االلتجاء إلى القزاء الجزائي
كاقترػر ، اف ضػحيةالظف  كال قانؾف اإلجراءات الجزائية عؽ تسثيػ  الظفػ  دكف كلػي  إذا مػا كػ

 .عمى الظف  الجانح كحبها لؾ سؾ  السذرع بيشهسا
مشحػػه ، كسػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف السذػػرع الجزائػػري كسػػا مػػشح حػػ  التعػػؾيض لمزػػحية

كهػػها الحػػ  خؾلػػه ، بالسقابػػ  حػػ  الظعػػؽ فػػي هػػها الحتػػؼ الرػػادر فػػي الػػدعؾ  السدنيػػة التبييػػة

                                                 
 .211عمي شسبلؿ، السرج  نفده، ص -(1)
ؽ أف ترجػ  السحتسػة السدنيػة الحتػؼ فػي تمػػ الػدعؾ  السرفؾعػة أمامهػا لحػيؽ الفرػ  ؽ إ ج "غير أنه يتعػي 2/ 4السادة  -(2)

 نهائيا في الدعؾ  العسؾمية إذا كانت قد حركت".
عبػد الرحسػاف : انغةر كةذلػ.185، مجسؾعػة قػرارات الغرفػة الجشائيػة، ص1981نػؾفسبر  14قرار صادر عؽ غ.ج، فػي  -(3)

 .155، السرج  الداب ، صالجزائيةمحاضرات ف  قانؾن اإلجرااات خمفي، 
 ؽ إ ج" يجؾز أيزا مباشرة الدعؾ  السدنية مشفرمة عؽ الدعؾ  العسؾمية". 1/ 4السادة  -(4)



 ضحّية االختطافاحلناية اإلجرائية للطفل  _____________________________ الباب الثاىي:

 

317 

ظعػؽ إلػى جهػات الكذلػػ برفػ  ، صػالحهؼالسذرع لؤلشخاص في حالة ما كاف الحتؼ ليس في 
 قزائية عميا مخترة.

تعتبػػػػر طػػػػرؽ الظعػػػػؽ مػػػػؽ الزػػػػسانات الستفؾلػػػػة قانؾنػػػػا لتفػػػػادي كركد أي خظػػػػأ قزػػػػائي، 
أك يػػتؼ نقمهػػا مػػؽ ، رفػػ  الظعػػؽ أمػػاـ الجهػػة القزػػائية التػػي أصػػدرت الحتػػؼكيدػػتؾي األمػػر أف يع 

باعتبػػػار هػػػه  األخيػػػرة تكػػػؾف أكثػػػر  عميػػامحتسػػػة السحتسػػة االبتدائيػػػة إلػػػى محتسػػػة اسػػػتئشافية أك 
 .(1)خبرة

كلػػػػه فػػػػي ذلػػػػػ الظعػػػػؽ ، كلمزػػػػحية إتبػػػػاع كػػػػ  طػػػػرؽ الظعػػػػؽ التػػػػي أتاحهػػػػا لػػػػه القػػػػانؾف 
بالسعارضة في حالة الحتؼ الغيابي كيستشه كهلػ الظعؽ باالسػتئشاؼ فػي حالػة الحتػؼ الرػادر 

كهػها كفقػا لمسبػدأ القػانؾني القاضػي بحػ  التقاضػي عمػى درجتػيؽ ، مؽ طرؼ السحاكؼ االبتدائية
 تخزػ »ما يمي: مشه التي جاء فيها  (161)في السادة  2616السترس في التعدي  الدستؾري 

   العقؾبات الجزائية إلى مبدأي الذرعية كالذخرية.

 .(2)«يزسؽ القانؾف التقاضي عمى درجتيؽ في السدائ  الجزائية كيحدد كيفيات تظبيقها
 11/8فػػي مادتػػه  2617كسػػا نػػص عميػػه كػػهلػ تعػػدي  قػػانؾف اإلجػػراءات الجزائيػػة لدػػشة 

 .(3)«لك  شخص حتؼ عميه الح  في أف تشغر في قزيته جهة قزائية عميا أف»
أمػػا بالشدػػبة لمتقاضػػي عمػػى درجتػػيؽ بالشدػػبة لمقزػػايا الستعمقػػة باألطفػػاؿ فهػػؾ مقػػرر مػػؽ 

فػي  كذلػػالستعلق بحساية الظفةل  12-15رقؼ: قانؾن القانؾف اإلجراءات الجزائية كسا كرسه 
الظعؽ في الحتؼ الرادر في الجشح كالجشايػات  يجؾز»التي نرت عمى ما يمي:  (91)مادته 

 السرتكبة مؽ قب  الظف  بالسعارضة كاالستئشاؼ.

                                                 
 .46، السرج  الداب ، صضسانات تعؾيض ضحية الجريسة ف  التذري  الجزائر  الظي  سساتي،  -(1)
الستعمػػ  بتعػػدي  نػػص الدسػػتؾر كالسرػػادؽ عميػػه فػػي  1996ديدػػسبر  67السػػررخ فػػي  438-96السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ  -(2)

 66السػررخ فػي  61-16كالسعػدؿ بالقػانؾف رقػؼ  1996ديدسبر 68السررخة في  76، ج.ر، العدد 1996نؾفسبر  28استفتاء 
 .2616مارس  67في  السررخة 14، الستزسؽ التعدي  الدستؾري، ج.ر، العدد 2616مارس 

مػارس  29السررخػة فػي  26، ج.ر، العػدد 2617مػارس  27السػررخ فػي  67-17ؽ إ ج السزػافة بالقػانؾف  61السادة  -(3)
2617. 
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يجػػػؾز اسػػػػتئشاؼ الحتػػػؼ الرػػػػادر فػػػي السخالفػػػػات السرتكبػػػة مػػػػؽ قبػػػ  الظفػػػػ  أمػػػاـ غرفػػػػة 
 كسا يجؾز الظعؽ فيه بالسعارضة. ق إ ج مؽ 416س كفقا ألحتاـ السادة األحداث بالسجم

تظب  عمى التخمف عؽ الحزؾر كالسعارضة األحتػاـ السشرػؾص عميهػا فػي السػؾاد مػؽ 
 مؽ قانؾف اإلجراءات الجزائية 415إلى  417

كيجػػػػؾز رفػػػػ  السعارضػػػػة كاالسػػػػتئشاؼ مػػػػؽ الظفػػػػ  أك مسثمػػػػه الذػػػػرعي أك محاميػػػػه، دكف 
 .(1)«مؽ قانؾف اإلجراءات الجزائية 417تاـ السادة اإلخبلؿ بأح

تػشص عمػى  الستعم  بحساية الظفػ  12-15رقؼ:  قانؾن المؽ (  94)في حيؽ ف السادة 
استئشاؼ أكامر قاضػي األحػداث كأحتػاـ قدػؼ األحػداث فيسػا يخػص الجشايػات كالجػشح السرتكبػة 

 428حتػى  417مؽ قب  الظف  كهها كفقا لسا نص عميه قانؾف اإلجراءات الجزائية في السػؾاد 
 مؽ قانؾف اإلجراءات الجزائية.

ـ كالقػػرارات الستعمقػػػة ؛ أف األحتػػػاالدػػػاب  ذكرهػػا الشرػػػؾص القانؾنيػػة اسػػتقراءيتزػػح مػػػؽ 
إال أنػه يبلحػ  أف هػه  الشرػؾص سػؾاء ، بالظف  يستشه الظعؽ فيهػا باالسػتئشاؼ أك السعارضػة

الظفػ  عمػى الظف  أك قانؾف اإلجراءات الجزائية مقتررة فقط الستعم  بحساية كانت في قانؾف 
القػػرارات أمػػا الظفػػ  الزػػحية فشجػػد أف السذػػرع أهسػػ  حقػػه فػػي الظعػػؽ فػػي األحتػػاـ ك ، الجػػانح

ة ة سػػػؾاء ضػػػحي  كهػػػها فيػػػه إهػػػدار كبيػػػر لمحػػػ  الظفػػػ  الزػػػحي  ، األحػػػداث الرػػػادرة عػػػؽ محػػػاكؼ
 جريسة االختظاؼ مؾضؾع الدراسة أك ضحي ة أي جريسة.

نػػه باإلمتػػاف الظعػػؽ أتػػشص عمػػى  الظفةةل الستعلةةق بحسايةةةالقػػانؾف  ( مػػؽ95)أمػػا السػػادة 
الجهػات القزػائية لؤلحػداث كهػها الظعػؽ بالشقض في األحتاـ كالقػرارات الشهائيػة الرػادرة عػؽ 

لػؽ يتػػؾف لػه األثػػر السؾقػف إال بالشدػػبة ألحتػػاـ اإلدانػة الجزائيػػة التػي يقزػػي بهػا طبقػػا ألحتػػاـ 
 مؽ قانؾف العقؾبات. 56السادة 

                                                 
جؾيميػة  19، السررخػة فػي 39 بحسايػة الظفػ ، ج.ر، العػددالستعم   2615جؾيمية  15السررخ في  12-15القانؾف رقؼ  -(1)

2615. 
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قسشا في هها البا  معالجة الحساية اإلجرائية لمظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ، كتؼ 
تقديسه إلى فرميؽ: حي  تؼ التظرؽ في الفر  األكؿ لمحساية اإلجرائية لؤلجهزة 
االجتساعية كالذبه قزائية، كتعتبر الحساية االجتساعية إجراء استحدثه السذرع الجزائري 

ستعم  بحساية الظف ، كهه  الحساية بسثابة سياسة كقائية ال 12-15بسؾج  القانؾف رقؼ 
حسائية لمظف  كتجددت مؽ خبلؿ الهيئة الؾطشية لترقية الظفؾلة حسايتها عؽ طري  مفؾض 
كطشي يعس  عمى كض  برام  بالتشدي  م  مختمف اإلدارات كالهيئات العسؾمية لرعاية 

 الظف  كحسايته.
ية عمى السدتؾ  السحمي كالستسثمة في مرالح إضافة إلى مرالح الحساية االجتساع 

الؾسط السفتؾح كما تقدمه مؽ تدابير مؾائسة لحالة الظف  الزحية، كمراقبة التدابير التي تتخه 
في حقه برفة دكرية، كسا تشاكلشا مؽ خبلؿ هها الفر  الحساية التي تؾفرها األجهزة الذبه 

تي تسثمت في إجراءات كقائية كالحسبلت قزائية لحساية الظف  ضحي ة جريسة االختظاؼ كال
َرِطي في الذؾارع كالسدارس كغيرها، كتعزيز فكرة  التحديدية حؾؿ الجريسة، كالتؾاجد الذ 
التبمي  لد  السؾاطشيؽ، إضافة إلى اإلجراءات العبلجية مؽ خبلؿ تبمي  ككي  الجسهؾرية 

هي يدعى إلشراؾ ك  بحالة االختظاؼ لتفعي  مخظط اإلنهار الؾطشي، هها األخير ال
 48قظاعات األمؽ كالدرؾ ككسائ  اإلعبلـ ك متعاممي الهاتف كالسظارات كالسؾاني عبر 

كالية، كالكياـ بتمقي الذتاك  كالببلغات كالتحري عؽ مرتكبي الجرائؼ ضد األطفاؿ، كتحرير 
الظف   محاضر بذأنها كتبميغها لؾكي  الجسهؾرية عمى الفؾر التخاذ ما يرا  مشاسبا إليجاد

 كرد  سالسا ألهمه.
أما الفر  الثاني لهها البا  فانر  عمى اإلجراءات القزائية لحساية الظف  الزحي ة 
كالتي تسثمت في دكر ك  مؽ الشيابة كقاضي األحداث في حساية الظف ، كالتدابير الستخهة 

ير لحسايته، حي  تؼ التظرؽ لزركرة كجؾد نيابة متخررة في شركف الظفؾلة، كلمتداب
الستخهة مؽ طرؼ الشيابة لحساية الظف  ضحية  جريسة االختظاؼ كتسثمت أهسها في: تفعي  
مخظط اإلنهار الؾطشي عبر كام  الترا  الؾطشي إليجاد الظف  في كقت قياسي، ككها مشح 
اإلذف مؽ أج  إعظاء أكصاؼ لمظف  السختظف، كمعمؾمات حؾله لتدهي  العثؾر عميه قب  
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مؽ ؽ  17قب  السجرميؽ كهها اإلجراء نص عميه السذرع بسؾج  السادة أف تتؼ ترفيته مؽ 
 مؽ القانؾف الستعم  بحساية الظف . 47ا ج كالسادة 
فقد تؼ تشاكؿ أهسية  ؛أما فيسا يخص دكر قاضي األحداث في حساية الظف  الزحي ة   

لى كجؾد قاضي أحداث متخرص في الشغر في قزايا الظفؾلة كما يتعم  بها، إضافة إ
الربلحيات التي مشحها له السذرع  مشها ما يتعم  ببداية التحقي  كأخر  في نهايته، كتسثمت 

مؽ أج   ؛أهسها في ضركرة دراسة شخرية الظف  الزحي ة الرحية ك العقمية كاالجتساعية
اتخاذ التدبير الهي يتبلءـ م  حالته، ك التدابير التي يتخهها قاضي األحداث حد  قانؾف 

ي إما في تركه ضسؽ عائمته كأسرته ألنها السبلذ اآلمؽ لمظف  كمتاف مشاس  الظف  كه
 لحسايته، شريظة أال يتؾف ضحي ة لجريسة اضظم  فيها كليه أك أحد أفراد عائمته.

كسا يستؽ لمقاضي أف يتخه تدابير أخر  قد تخرج الظف  مؽ كسظه العائمي إذا كاف 
ع الظف  لد  شخص جدير بالثقة، أك كض  الظف  ضحي ة كليه أك ليس له عائمة تكفمه، كإيدا 

 بسراكز مخررة لحساية الظف  الزحية، كالسراكز االستذفائية أك العبلجية.
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حيػػ  بي شػػا  ؛تظرقػت هػػه  الدراسػػة إلػػى الحسايػػة الجزائيػػة لمظفػػ  ضػػحي ة جريسػػة االختظػػاؼ
أف الحسايػػػة الجزائيػػػة لمظفػػػ  فػػػي التذػػػري  الجزائػػػري هػػػي جسيػػػ  الؾسػػػائ  التػػػي أقرهػػػا السذػػػرع 
لحسايته مؽ ك  ما قد يتعرض له، سؾاء فػي قػانؾف العقؾبػات أك قػانؾف اإلجػراءات الجزائيػة أك 
مػػػؽ خػػػبلؿ القػػػانؾف الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ ، كتتجمػػػى هػػػه  الحسايػػػة فػػػي نػػػؾعيؽ: مشهػػػا مػػػاهي 

 عية كأخر  إجرائية.مؾضؾ 
فػػاألكلى: تتعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  فػػػي كيانػػػه السػػادي كالسعشػػػؾي مػػػؽ االعتػػػداءات التػػػي تقػػػ  
عميه، كالعقؾبات التي أقرها السذرع لهػه  االعتػداءات، أمػا الثانيػة: فتسثمػت فػي كػ  اإلجػراءات 

ظػػػاؼ، االجتساعيػػػة كالقزػػػائية التػػػي اسػػػتحدثها السذػػػرع الجزائػػػري لحسايػػػة الظفػػػ  ضػػػحية االخت
كالحسايػػػة االجتساعيػػػة الؾطشيػػػة عػػػؽ طريػػػ  الهيئػػػة الؾطشيػػػة لحسايػػػة كترقيػػػة الظفؾلػػػة، كالحسايػػػة 

 السحمية عؽ طري  مرالح الؾسط السفتؾح.
التػػػي تػػػؼ إسػػػشادها لجهػػػازي الشيابػػػة العامػػػة كقاضػػػي  ؛كسػػػا تػػػؼ التظػػػرؽ لمحسايػػػة القزػػػائية

التػػي يهػػدؼ مػػؽ كرائهسػػا لتحقيػػ  األحػػداث كالتػػدابير التػػي مشحهػػا السذػػرع الجزائػػري لكميهسػػا، ك 
حساية شاممة لمظف  الزحي ة، كلكي نكػؾف مشرػفيؽ فهشػاؾ العديػد مػؽ اآلليػات التػي اسػتحدثها 

ة االختظػػػاؼ بعػػػد االنتذػػػار الؾاسػػػ  لهػػػه  الجريسػػػة فػػػي السذػػػرع الجزائػػػري لحسايػػػة الظفػػػ  ضػػػحي  
فيه فػي كقػت كجيػز، السجتس  الجزائري، ككاف لها األثر في إيجاد الظف  كتحرير  مؽ يد مختظ

 إال أف هها القانؾف تعتريه بعض الشقائص التي تقف عائقا في تحقي  الحساية الذاممة له.
 كمؽ خبلؿ هه  الدراسة تؼ التؾص  لجسمة مؽ الشتائ  كاالقتراحات أهسها.

 ةةةج: أوال: الشتةةائةةةة
بػ  هػي اجتساعيػة كػهلػ،  ؛أف جريسة اختظاؼ األطفاؿ ليدت جريسة أمشيػة فحدػ  -1

كخظؾرتهػػا تكسػػؽ فػػي كؾنهػػا اسػػتهدفت أضػػعف فئػػة فػػي السجتسػػ  كجعمػػت مشػػه كسػػيمة لتحقيػػ  
غايات إجرامية كترفية الحدابات أك تمبية غرائز شاذة أك مسارسة الذعؾذة كالدػحر، كتهػدؼ 
هػػػه  الفئػػػة مػػػػؽ السجػػػرميؽ إلػػػى زعزعػػػػة اسػػػتقرار السجتسػػػػ  كاألسػػػر، لػػػهلػ فسدػػػػألة الحػػػد مشهػػػػا 

 كمتافحتها بحاجة إلى تكاثف جهؾد ك  أفراد السجتس  مؽ أج  التردي لها.

إف انهيػػار مشغؾمػػة الكػػيؼ اإلندػػانية فػػي السجتسػػ  الجزائػػري، ككثػػرة البظالػػة كعػػزكؼ  -2
الذبا  عؽ الزكاج أسهؼ بذت  كبيػر فػي تفػاقؼ هػه  الجريسػة التػي اسػتهدفت األطفػاؿ، إضػافة 
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مؽ أسرة كمدرسة كمدجد مؽ الكياـ بالدكر السشؾط بهػا إلى تراج  دكر السرسدات االجتساعية 
 مؽ تربية كتؾعية. 

عجز السشغؾمة القانؾنية كعدـ تفعي  العقؾبات أسهؼ في انتذار هه  الجريسة، كهػها  -3
ما أد  إلى تراعد مظال  الذع  الجزائػري لمسظالبػة بتدػميط عقؾبػة اإلعػداـ عمػى مختظفػي 

ي بػػيؽ مظرقػػة تظبيػػ  العقؾبػػة كسػػشداف السرػػادقة عمػػى األطفػػاؿ، غيػػر أف السذػػرع الجزائػػري بقػػ
االتفاقيػػات الدكليػػة التػػي تدػػعى لمحػػد مػػؽ تظبيػػ  عقؾبػػة اإلعػػداـ لكؾنهػػا تتشػػافى مػػ  الحػػ  فػػي 

 الحياة.

إف جريسػػػة االختظػػػاؼ هػػػي جريسػػػة تسهيديػػػة لجػػػرائؼ ارتبظػػػت بهػػػا كالقتػػػ  كالذػػػعؾذة  -4
 كششاعتها.كاالتجار باألطفاؿ كأعزائهؼ، كهها ما زاد في خظؾرتها 

إف جريسػػػة اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ ليدػػػت مػػػؽ الجػػػرائؼ السدػػػتحدثة بػػػ  هػػػي قديسػػػة، لكػػػؽ  -5
اتدػػاع انتذػػارها هػػؾ األمػػر الػػدخي  عمػػى السجتسػػ  الجزائػػري، إضػػافة إلػػى إسػػهاـ اإلعػػبلـ فػػي 
إماطػػة المثػػاـ عشهػػا، فبدػػب  كثػػرة القشػػؾات الفزػػائية الجزائريػػة كعػػدـ تحميهػػا بأخبلقيػػات السهشػػة 

لسؾضؾعية كالدقػة فػي الظػرح كالسرػداقية فػي نقػ  السعمؾمػة أد  فػي العديػد مػؽ القائسة عمى ا
السػػرات إلػػى التهؾيػػ  فػػي قزػػايا اختظػػاؼ األطفػػاؿ كالدػػب  فػػي ذلػػػ هػػؾ اعتسػػاد اإلعػػبلـ عمػػى 

 التغظية اآلنية كالدب  الرحفي.

 رغػػػؼ محاكلػػػة السذػػػرع الجزائػػػري مػػػؽ خػػػبلؿ القػػػانؾف الستعمػػػ  بحسايػػػة الظفػػػ  الرقػػػي   -6
، غيػػر أنػػه 1989قػػؾانيؽ الدكليػػة لحسايػػة الظفػػ  كمجػػاراة اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  لدػػشة لسرػػف ال

تعتريه العديد مؽ الشقػائص، حيػ  نجػد  خرػص القدػؼ الثػاني مػؽ الفرػ  الثػاني مػؽ القػانؾف 
الستعمػػ  بحسايػػة الظفػػ  لحسايػػة ضػػحايا الجػػرائؼ غيػػر أنػػه مفػػرغ مػػؽ محتػػؾا  فهػػؾ  12-15رقػػؼ: 

تتظػػػرؽ لمتدػػػجي  الدػػػسعي كالبرػػػري  46شػػػه، حيػػػ  أف السػػػادة م 47ك 46يزػػػؼ مػػػادتيؽ فقػػػط 
إلمتانيػػػة نذػػػر  47ة االعتػػػداءات الجشدػػػية، فػػػي حػػػيؽ خررػػػت السػػػادة لدػػػساع الظفػػػ  ضػػػحي  

 صؾر الظف  السختظف كإشعارات عشه، كهها غير كافي بتاتا لتؾفير الحساية الذاممة لمظف .

اسػتحداث اسػتراتيجيات حاكؿ السذرع الجزائري الحد مػؽ الجريسػة، كذلػػ مػؽ خػبلؿ  -7
كآليػػػػات لمحػػػػد مشهػػػػا كتسثمػػػػت أهسهػػػػا فػػػػي تفعيػػػػ  مخظػػػػط اإلنػػػػهار الػػػػؾطشي لمتبميػػػػ  عػػػػؽ اختفػػػػاء 
كاختظػػػاؼ األطفػػػاؿ، كهػػػؾ أمػػػر يحدػػػ  لػػػه لسػػػا لػػػه مػػػؽ دكر فػػػي إشػػػراؾ كػػػ  شػػػرائح السجتسػػػ  
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لمسداهسة في تحرير الظف  مؽ مختظفيه، كهي آلية حققت إلى حد ما نتائ  معتبرة فػي إيجػاد 
   في كقت قياسي كإعادته إلى أهمه سالسا.الظف

 تراحاتثانيا: االق
عمػػػػى جسيػػػػ  شػػػػرائح السجتسػػػػ  التخمػػػػي بػػػػركح السدػػػػركلية لستافحػػػػة جريسػػػػة اختظػػػػاؼ  -1

األطفػػاؿ مػػؽ خػػبلؿ التؾعيػػة حػػؾؿ الجريسػػة كمخاطرهػػا عمػػى الظفػػ  كاألسػػرة كالسجتسػػ  مػػؽ قبػػ  
بميػػ  عػػؽ الدػػمؾكات كالترػػرفات أئسػػة السدػػاجد كالسعمسػػيؽ فػػي السػػدارس، ككػػها تعزيػػز فكػػرة الت

السذبؾهة مؽ األشخاص في ح  البػراءة مػؽ أجػ  إنقػاذهؼ، بػدؿ التػزاـ الرػست خاصػة إذا مػا 
 صدرت مؽ أقار  الظف  كالجيراف.

عمػػػى السذػػػرع الجزائػػػري إعػػػادة الشغػػػر فػػػي السشغؾمػػػة القانؾنيػػػة كإعػػػادة تفعيػػػ  عقؾبػػػة  -2
لقتػػ  كالبتػػر كالعشػػف الجشدػػي، فتظبيػػ  اإلعػػداـ خاصػػة بالشدػػبة الختظػػاؼ األطفػػاؿ السػػرتبط با

اإلعداـ هؾ مشاط العدؿ كقب  أف يتؾف تذريعا كضييا هؾ تذػريعا سػساكيا كفيػه حيػاة كسػا قػاؿ 
 ".َباِ  َلَعم كعْؼ َتت قعؾفَ َكَلكعْؼ ِفي اْلِقَراِص َحَياٌة َيْا أعكِلْي اأَللْ عشه تعالى" 

دعػػؾة السذػػرع الجزائػػري السػػتثشاء جريسػػة خظػػف األطفػػاؿ مػػؽ العفػػؾ الرئاسػػي اقتػػداء  -3
بالتذػػػري  اإلسػػػبلمي الػػػهي يدػػػتثشي مدػػػألة العفػػػؾ كالرػػػمح فػػػي جػػػرائؼ الحرابػػػة، كهػػػها مػػػؽ أجػػػ  

 تحقي  الفعالية في متافحة الجريسة كردع السجرميؽ.

الرقابػػػػة عمػػػػى السرسدػػػػات الرػػػػحية كاألطبػػػػاء كالسسرضػػػػيؽ كاإلداريػػػػيؽ الػػػػهي  تعزيػػػػز -4
يزػػػظمعؾف فػػػي عسميػػػات نقػػػ  األعزػػػاء، كالتحػػػري حػػػؾؿ العزػػػؾ كمرػػػدر الحرػػػؾؿ عميػػػه، 
كتذػػديد العقؾبػػات عمػػيهؼ كغمػػ  هػػه  السرسدػػات كشػػظ  األطبػػاء بدػػب  ارتكػػابهؼ هػػه  الجػػرائؼ 

 تحت غظاء العبلج.

الدػػػػحر التػػػػي أصػػػػبحت أحػػػػد أغػػػػراض جريسػػػػة القزػػػػاء عمػػػػى مسارسػػػػات الذػػػػعؾذة ك  -5
االختظػػاؼ، كذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ تجػػريؼ هػػه  السسارسػػات بػػشص خػػاص ككضػػ  عقؾبػػات صػػارمة 
الجتثػػاث هػػه  السسارسػػات التػػي ال تسػػت لمػػديؽ برػػمة، أك إدراجهػػا ضػػسؽ فقػػرات نػػص السػػادة 

ؽ ع ج، باعتبػػار أف مسارسػػة الدػػحر كالذػػعؾذة بعػػد بتػػر أيػػدي كأرجػػ  األطفػػاؿ  1متػػرر 293
 السختظفيؽ يدخ  ضسؽ أعساؿ التعهي  كالعشف كالقت . 

http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy1/albakara/179.htm
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إحرػػائيات دقيقػػة كهػػها لمؾقػػؾؼ عمػػى أسػػبا  هػػه  الجريسػػة كأمػػاكؽ انتذػػارها  كضػػ  -6
كأبعادها كالعس  عمى الحد مشها كف  معظيات دقيقػه، ككضػ  إعػبلـ أمشػي يتحػر  الرػدؽ فػي 
السعمؾمػػػة كلػػػيس التهؾيػػػ  فيهػػػا ككضػػػ  إحرػػػائيات حكيكيػػػة كالتفرقػػػة بػػػيؽ حػػػاالت االختظػػػاؼ 

 كالحاالت األخر . 

ع الجزائري لسرسدات خاصة بحساية الظف  الزحية، بػدال ضركرة تخريص السذر  -7
 مؽ كضعه في السرسدات اإلصبلحية الستعمقة بالظف  الجانح.
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 ربية: الع أوال: السرادر والسراج  باللغة
 لش ؾيةالقران الكريؼ والدشة ا

I-  ستؾر: الد 
الستعمػػػػ  بتعػػػػدي   1996ديدػػػػسبر  67الرػػػػادر بتػػػػاري :  1996الدسػػػػتؾر الجزائػػػػري  -1

 76، الجريػػػدة الرسػػػسية رقػػػػؼ1996نػػػؾفسبر  28نػػػص الدسػػػتؾر كالسرػػػادقة عميػػػه فػػػػي اسػػػتفتاء 
 كالسعدؿ كالستسؼ. 1996ديدسبر 68السررخة في 

II - ولية: الد االتفا يات والسؾاثيق 
اتفاقيػػػة مجمػػػس أكربػػػا بذػػػأف حسايػػػة األطفػػػاؿ مػػػؽ االسػػػتغبلؿ الجػػػشس ي كاالعتػػػداء  -1

لمسثيمػػيؽ عػػؽ  1662الجتسػػاع  خػػبلؿ 2007جؾيميػػة  12الجشدػػي، اعتسػػدتها المجشػػة الؾزاريػػة فػػي 
 الؾزارات.

االتفاقيػػػػػة األكركبيػػػػػة لستافحػػػػػة الجريسػػػػػة السعمؾماتيػػػػػة، اعتسػػػػػدها السجمػػػػػس األكركبػػػػػي  -2
، اعتسػػد عميهػػا السذػػرع الجزائػػري فيسػػا يتعمػػ  بالسرػػظمحات 2661نػػؾفسبر  23فػػي  ببؾاديدػػت

 .التقشية كالقؾاعد الؾقائية كاإلجرائية

اتفاقيػػة األمػػؼ الستحػػدة الستعمقػػة بذػػأف حغػػر أسػػؾأ أشػػتاؿ عسػػ  األطفػػاؿ كاإلجػػراءات  -3
 387-2666الفؾريػػػة لمقزػػػاء عميهػػػا، تسػػػت السرػػػادقة عميهػػػا بسؾجػػػ  السرسػػػـؾ الرئاسػػػي رقػػػؼ 

بذػػأف حػػزر أسػػؾأ  182، الستزػػسؽ الترػػدي  عمػػى االتفاقيػػة رقػػؼ 28/11/2666السػػررخ فػػي 
السعتسػدتيؽ  196أشتاؿ عس  األطفاؿ كاإلجراءات الفؾرية لمقزاء عميهػا، كالستسمػة بالتؾصػية 

خػػػػػػػبلؿ السػػػػػػػرتسر الػػػػػػػدكلي لمعسػػػػػػػ  فػػػػػػػي دكرتػػػػػػػه الدػػػػػػػابعة كالثسػػػػػػػانيؽ السشعقػػػػػػػدة بجشيػػػػػػػ  يػػػػػػػـؾ 
 .73رقؼ ، جريدة رسسية 17/16/1999

نػػؾفسبر  26اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كافقػػت عميهػػا الجسييػػة العامػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة فػػي  -4
، كتسػػت السؾافقػػة مػػ  ترػػريحات تفدػػيرية 1996سػػبتسبر  62، دخمػػت حيػػز التشفيػػه فػػي 1989

السػػػػػػػررخ فػػػػػػػي  66-92عمػػػػػػػى اتفاقيػػػػػػػة حقػػػػػػػؾؽ الظفػػػػػػػ ، بسؾجػػػػػػػ  السرسػػػػػػػـؾ التذػػػػػػػريعي رقػػػػػػػؼ 
، تسػػػت السرػػػادقة مػػػ  11/1992/ 18سررخػػػة فػػػي ال 83، جريػػػدة رسػػػسية رقػػػؼ 17/11/1992

، 11/12/1991السػػررخ فػػي  461-92الترػػريحات التفدػػيرية بسؾجػػ  السرسػػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ 
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، كسا تست السرػادقة عمػى تعػدي  الفقػرة 23/11/1992السررخة في  91الجريدة الرسسية رقؼ 
، 64/1997-65السػػػػػػررخ فػػػػػػي:  162-97بسؾجػػػػػػ  السرسػػػػػػـؾ الرئاسػػػػػػي  43مػػػػػػؽ السػػػػػػادة  62

 .26الجريدة الرسسية رقؼ

نػػؾفسبر  26اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  كافقػػت عميهػػا الجسييػػة العامػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة فػػي  -5
تفدػػيرية  مػػ  ترػػريحات، كتسػػت السؾافقػػة 1996سػػبتسبر  62، دخمػػت حيػػز التشفيػػه فػػي 1989

السػػػػػػػررخ فػػػػػػػي  66-92عمػػػػػػػى اتفاقيػػػػػػػة حقػػػػػػػؾؽ الظفػػػػػػػ ، بسؾجػػػػػػػ  السرسػػػػػػػـؾ التذػػػػػػػريعي رقػػػػػػػؼ 
 .83ريدة رسسية رقؼ ، ج17/11/1992

كدخمػػت حيػػز  1989نػػؾفسبر 26اتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  بػػاألمؼ الستحػػدة الرػػادرة فػػي  -6
 461-92، صػادقت عميهػػا الجزائػر بسؾجػ  مرسػػـؾ رئاسػي رقػػؼ 1996سػػبتسبر 62التشفيػه فػي 

 .91، جريدة رسسية رقؼ 1992ديدسبر  19بتاري  

، كالػهي 1996اهيته لعاـ السيثاؽ اإلفريقي لحقؾؽ الظف  لحقؾؽ الظف  كصحته كرف -7
يؾليػػػػؾ  68السسزػػػػي فػػػػي  242-63صػػػػادقت عميػػػػه الجزائػػػػر بسؾجػػػػ  السرسػػػػـؾ الرئاسػػػػي رقػػػػؼ 

الظف  كرفاهيته، السعتسد في أديػس  اإلفريقي لحقؾؽ ، الستزسؽ التردي  عمى السيثاؽ 2663
 .41، جريدة الرسسية عدد 1996بابا في يؾليؾ 

 قبػػ  مشغسػػةاالتفاقيػػة األمريتيػػة التػػي تػػؼ اعتسادهػػا لسشػػ  التعػػهي  كالعقػػا  عميػػه مػػؽ  -8
، دخمػت 69/12/1985الدكؿ األمريتيػة فػي مديشػة قرطاجشػة دي الس انػدياس الكؾلؾمبيػة فػي 

 1987ديدسبر  28حيز التشفيه في: 
بركتؾكػػػػؾؿ مشػػػػ  كمعاقبػػػػة االتجػػػػار باألشػػػػخاص خاصػػػػة الشدػػػػاء كاألطفػػػػاؿ الستسػػػػ   -9
قيػػة األمػػؼ الستحػػدة لستافحػػة الجريسػػة السشغسػػة عبػػر الؾطشيػػة الػػهي اعتسػػد كعػػرض لمتؾقيػػ  التفا

كالتردي  كاالنزػساـ بسؾجػ  قػرار الجسييػة العامػة لؤلمػؼ الستحػدة الػدكرة الخامدػة كالخسدػؾف 
 .2666نؾفسبر 15السررخ في 

ؿ البرتؾكػػؾؿ االختيػػاري السمحػػ  باتفاقيػػة حقػػؾؽ الظفػػ  بذػػأف بيػػ  األطفػػاؿ كاسػػتغبل -16
، كتسػػػػت 2666مػػػاي  25األطفػػػاؿ فػػػي البغػػػػاء كفػػػي السػػػؾاد اإلباحيػػػػة، السعتسػػػد بشيؾيػػػؾرؾ فػػػػي 

، 2666سػػػػبتسبر  62مػػػػررخ فػػػػي  299-66السرػػػػادقة عميػػػػه بسؾجػػػػ  السرسػػػػـؾ الرئاسػػػػي رقػػػػؼ 
 .55جريدة رسسية رقؼ
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III -  :القؾانيؽ 
، الستزػػسؽ تعػػدي  قػػانؾف 2617مػػارس  27السػػررخ فػػي  67-17 العزػػؾي  القػػانؾف  -1

 .26 الجزائية، جريدة رسسية العدد اإلجراءات
، الستعمػػػ  بػػػاإلعبلـ، 2612يشػػػاير  12السػػػررخ فػػػي  65-12القػػػانؾف العزػػػؾي رقػػػؼ  -2

 .2جريدة رسسية رقؼ

، الستزػسؽ القػانؾف 2664سػبتسبر  66، السررخ في 11-64رقؼ: العزؾي  القانؾف  -3
 .2664سبر سبت 68، السررخة في 57 األساسي لمقزاء، الجريدة الرسسية العدد

، الستزػػسؽ التعػػدي  الدسػػتؾري، 2616مػارس  66السػػررخ فػػي  61-16القػانؾف رقػػؼ  -4
 .14الجريدة الرسسية رقؼ 

، الستزػػػػػػسؽ تعػػػػػدي  قػػػػػػانؾف 2616يؾنيػػػػػؾ  19السػػػػػػررخ فػػػػػي  62-16القػػػػػانؾف رقػػػػػؼ  -5
 .37العقؾبات، الجريدة الرسسية رقؼ 

رقػػػػؼ  ؤلمػػػرل، السعػػػػدؿ كالسػػػتسؼ 2615ديدػػػسبر 36السػػػػررخ فػػػي  19-15قػػػانؾف رقػػػؼ  -6
 ، الستزسؽ قانؾف العقؾبات، 1966يؾنيؾ  8السررخ في  66-156

، جريػدة بحسايػة الظفػ الستعمػ   2615جؾيميػة  15السررخ فػي  12-15القانؾف رقؼ  -7
 .39رسسية رقؼ 

، السعػػػػػػدؿ كالسػػػػػػتسؼ لقػػػػػػانؾف 2614فيفػػػػػري  64السػػػػػػررخ فػػػػػػي  61-14القػػػػػانؾف رقػػػػػػؼ  -8
 .67العقؾبات، الجريدة الرسسية رقؼ 

 156-66، السعػػػدؿ كالسػػػتسؼ ألمػػػر 2669فيفػػػري  25السػػػررخ فػػػي  61-69 القػػػانؾف  -9
 .15الستزسؽ قانؾف العقؾبات، الجريدة الرسسية رقؼ 

، 2665يؾنيػػػؾ  26لمقػػػانؾف السػػػدني، السػػػررخ فػػػي  الستزػػػسؽ 16-65القػػػانؾف رقػػػؼ  -16
، 2667مػاي 13السػررخ فػي  65-67، السعدؿ كالستسؼ بالقانؾف رقػؼ: 44 جريدة رسسية، العدد

 .31الجريدة الرسسية، العدد 
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، الستعمػ  بحسايػة الرػحة كترقيتهػا، 1985فيفػري  16السػررخ فػي  65-85قانؾف  -11
 .8السعدؿ كالستسؼ، الجريدة الرسسية رقؼ

 65-85، يعػدؿ كيػتسؼ القػانؾف رقػؼ 1996جؾيميػة  29السررخ في  17-96قانؾف  -12
، 34لجريػػدة الرسػػسية رقػػؼ، الستزػػسؽ حسايػػة الرػػحة كترقيتهػػا، ا1985فيفػػري  16السػػررخ فػػي 
 .1996أكت  15السررخة في 

، الستعمػػػػػ  بالرػػػػػحة، الجريػػػػػدة 2618جؾيميػػػػػة  62السػػػػػررخ فػػػػػي  11-18القػػػػػانؾف  -13
 .2618جؾيمية  29، السررخة في 46الرسسية رقؼ

IV -  وامر: األ 
، 46الجريػػػػدة الرسػػػػسية العػػػػدد  2615يؾليػػػػؾ  23السػػػػررخ فػػػػي  62-15األمػػػػر رقػػػػؼ  -1

 1966يؾنيػؾ 8مػررخ فػي  155-66، السعدؿ كالسػتسؼ لؤلمػر رقػؼ2615يؾليؾ  23 السررخة في
 يتزسؽ قانؾف اإلجراءات الجزائية.

، الستزػػسؽ القػػانؾف السػػدني، السعػػدؿ 1975سػػبتسبر 25السػػررخ فػػي  58-75األمػػر  -2
 .1975سبتسبر  36السررخة في:  78كالستسؼ، الجريدة الرسسية رقؼ

 1972فبرايػػػر  16فؾلػػػة كالسراهقػػػة السػػػررخ فػػػي الستعمػػػ  بحسايػػػة الظ 63-72األمػػػر  -3
 الستعم  بحساية الظف . 12-15قانؾف  كالسمغى بسؾج  15جريدة الرسسية العدد 

الستزػػػػػػسؽ قػػػػػػانؾف اإلجػػػػػػراءات  1966يؾنيػػػػػػؾ  68السػػػػػػررخ فػػػػػػي  155-66 األمػػػػػػر -4
 .1966جؾاف  16، السررخة في 48الرسسية رقؼ كالستسؼ، الجريدةالجزائية، السعدؿ 

الستزػػػػسؽ قػػػػانؾف العقؾبػػػػات،  1966يؾنيػػػػؾ  68السػػػػررخ فػػػػي  156-66األمػػػػر رقػػػػؼ  -5
-16السعػدؿ كالسػتسؼ   القػانؾف رقػؼ  1966جػؾاف  11السررخػة فػي  49الجريدة الرسسية رقؼ 

 . 37، الجريدة الرسسية رقؼ 2616يؾنيؾ  19السررخ في  62

V-  والقراراتالسراسيؼ : 
الستعمػػػػ  بتعػػػػؾيض  2666فيفػػػػري  28 السػػػػررخ فػػػػي 66/93السرسػػػػـؾ الرئاسػػػػي رقػػػػؼ  -1

 ضحايا السأساة الؾطشية.
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، الجريػػدة الرسػػسية 1996ديدػػسبر  67السػػررخ فػي  438-96السرسػـؾ الرئاسػػي رقػػؼ  -2
 66السػػػػررخ فػػػػي  61-16، السعػػػػدؿ بالقػػػػانؾف رقػػػػؼ 1996ديدػػػػسبر  68السررخػػػػة فػػػػي  76رقػػػػؼ 

 .14، الجريدة الرسسية رقؼ2616مارس 

، السحػػدد لذػػركط 2616ديدػػسبر  19السػػررخ فػػي  ،334-16السرسػػـؾ التشفيػػهي رقػػؼ -3
 .75 ككيفيات تشغيؼ كسير الهيئة الؾطشية لترقية الظفؾلة، الجريدة الرسسية العدد

الستعمػػػػػ  بسػػػػػشح  1999فبرايػػػػػر  13السػػػػػررخ فػػػػػي  47-99السرسػػػػػـؾ التشفيػػػػػهي رقػػػػػؼ  -4
بهػؼ التعؾيض لرالح األشخاص الظبيعييؽ ضػحايا األضػرار الجدػدية أك الساديػة التػي لحقػت 

نتيجػػػة األعسػػػاؿ اإلرهابيػػػة أك حػػػؾادث كقعػػػت فػػػي إطػػػار متافحػػػة اإلرهػػػا  ككػػػها لرػػػالح ذكي 
 .1999فيفري  17حقؾقهؼ الجريدة الرسسية السررخة في 

VI -  عاجؼ: والسالقؾاميس 
 دار صادر، بيركت، لبشاف.، لدان العرببؽ مشغؾر، ا-1
 .1989، ، د. .ف، متتبة لبشاف لمشذرمختار الرحاح، الرازي -2

VII - لكت : ا 

، كتػا  الحػ ، بػا  الخظبػة أيػاـ مشػى، صةحيح البخةار  البخاري دمحم بؽ إسػساعي ،  -1
 .1993، دار ابؽ كثير لمشذر، دكف طبعة، 1652رقؼ الحدي  

، جامعػػة علةةؼ ضةةحايا الجريسةةة وتظ يقاتةةه فةة  الةةدول العربيةةةالبذػػيري دمحم األمػػيؽ،  -2
 .2665، 61كالبحؾث، الرياض، طناي  لمعمـؾ األمشية، مركز الدارسات 

، كتػػا  البيػػؾع، رد السحتةةار علةةى الةةدر السختةةار شةةرح تشةةؾير األبرةةارابػؽ عابػػديؽ،  -3
 2663، دار عالؼ الكت  لمشذر كالتؾزي ، الرياض، 7كتا  الكفالة، ج

، مركػػػز الدراسػػػات كالبحػػػؾث، أكاديسيػػػة نػػػاي  العربيػػػة العشةةة  العةةةائل التيػػػر عسػػػر،  -4
 .1997، 1ط  لمعمـؾ األمشية، الرياض،

، دار الكتػػػا  الجديػػػد عقؾبةةةة اإلعةةةدام بةةةيؽ اإلبقةةةاا واإللغةةةااالحػػػاج ساسػػػي سػػػالؼ،  -5
 . 2665، بيركت، لبشاف، 1الستحدة، ط
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، األكػاديسيؾف لمشذػر ضةحايا التهرية  البذةر  مةؽ األطفةالالحربي خالػد بػؽ سػميؼ،  -6
 .2614، 1كالتؾزي ، كدار حامد لمشذر كالتؾزي ، عساف، األردف، ط 

طػػػػه محسػػػػؾد، الحسايػػػػة الجشائيػػػػة لمظفػػػػ  السجشػػػػي عميػػػػه، دار الحامػػػػد لمشذػػػػر أحسػػػػد  -7
 .2614، عساف، األردف، 61كالتؾزي ، األكاديسيؾف لمشذر كالتؾزي ، ط

السبةةةادئ العامةةةة فةةة  قةةةانؾن الخمػػػف عمػػػي حدػػػيؽ، سػػػمظاف عبػػػد القػػػادر الذػػػادي،  -8
 ، الستتبة القانؾنية، بغداد، العراؽ، دكف سشة نذر.العقؾبات
الحسايةة السؾضةؾةية واإلجرائيةة لحقةؾق اإلندةان فة  أحسد عبد الحسيػد، الدسؾقي  -9

 .2667، 61، دار الشهزة العربية، القاهرة، طمرحلة ما ق ل السحا سة

، دار جةةةةرائؼ الحاسةةةةؾب واالنترنةةةة ، الجريسةةةةة السعلؾماتيةةةةةأمػػػػيؽ، الذػػػػؾابتة دمحم  -10
 .2669، 61الثقافة لمشذر كالتؾزي ، عساف، األردف، ط

جةرائؼ االتجةار باألشةخاص واألعزةاا البذةرية وعقؾباتهةا القػادر،  الذػيخمي عبػد -11
، بيػػركت، 1، مشذػػؾرات الحمبػػي الحقؾقيػػة، طفةة  الذةةريعة والقةةؾانيؽ العربيةةة والقةةانؾن الةةدول 

 .2669لبشاف، 
حقةةؾق الظفةةل فةة  الذةةريعة اإلسةةالمية والشغةةام الدةةعؾد  الذػػيخمي عبػػد القػػادر،  -12

 .2616، 1السسمكة العربية الدعؾدية، الرياض، ط ، متتبة العبيتاف،والسؾاثيق الدولية

دار السعػارؼ، مرػر، ، تفدةر الظ ةر ، جةام  ال يةان عةؽ تأويةل القةران، الظبري  -13
 ق.316

، شػػرح صػػحيح البخػػاري، كتػػا  الجزائػػر، فةةتح البةةار  العدػػقبلني أحسػػد بػػؽ حجػػر،  -14
1986. 

، دار 3، جفةة  شةةرح صةةحيح البخةةار   فةةتح البةةار  حجػػر، العدػػقبلني أحسػػد بػػؽ  -15
 .1986الرياف لمتراث، 

، دار 7، جفةةتح البةةار  فةة  شةةرح صةةحيح البخةةار  حجػػر، العدػػقبلني أحسػػد بػػؽ  -16
 .1987الرياف لمتراث، 



 فورس املصادر واملراجع __________________________________________________ 

 

333 

جريسة خظ  األطفال واآلثار السترتبة الػدايؼ، عبد بهي  عمي العؾاري عبد الفتاح  -17
رات ، الكتػػا  األكؿ، السركػػز القػػؾمي لئلصػػداعليهةةا بةةيؽ الفقةةه اإلسةةالم  والقةةانؾن الؾضةةع 

 .2616، 1القانؾنية، القاهرة، ط
، دار الشذػػر بػػالسركز شخرةةية السجةةرم ودوافةة  الجريسةةةالييدػػؾي عبػػد الرحسػػاف،  -18

 .1996، الرياض، 1العربي لمدراسات األمشية كالتدري ، ط
، دار أجهزة العدالةة الجشائيةة وحقةؾق ضةحايا الجريسةةالفقي أحسد عبد المظي ،  -19

 .2663، 1طالفجر لمشذر كالتؾزي ، القاهرة، 
، دار الفجػػر الشيابةةة العامةةة وحقةةؾق ضةةحايا الجريسةةةالمظيػػ ، الفقػػي أحسػػد عبػػد  -20

 .2663، 1لمشذر كالتؾزي ، القاهرة، ط
دراسةةة مقارنةةة علةةى ، الحسايةةة الجشائيةةة لحقةةؾق اإلندةةانالكبػػاش خيػػري أحسػػد،  -21

 .2662، دار الجامعييؽ، ضؾا أحكام الذريعة والسبادئ الدستؾرية والسؾاثيق الدولية
إيةةذاا األطفةةال، أنؾاعةةه وأسةةبابه وخرةةائص آؿ سػػعؾد مشيػػرة بشػػت عبػػد الرحسػػاف،  -22

 .2665، الرياض، 1، جامعة ناي  لمعمـؾ األمشية، طالستعرض له

السةةةةةؾاد اإلباحيةةةةةة الستعلقةةةةةة السركػػػػػز الػػػػػدكلي لؤلطفػػػػػاؿ السفقػػػػػؾديؽ كالسدػػػػػتغميؽ،  -23
 .2613 ،7: التذري  الشسؾذجي كاالستعراض العالسي لمتذريعات، طباألطفال

اإلسةةةااة والعشةةة  ضةةةد األطفةةةال، السريخػػػي نػػػؾرة ناصػػػر، سػػػارة إبػػػراليؼ السريخػػػي،  -24
 .2613، قظر، 1، إدارة الدراسات كالبحؾث، طالسجلس األعلى لذلون األسرة

جةةةرائؼ االختظةةةاف، األحكةةةام العامةةةة والخاصةةةة السعسػػػري عبػػػد الؾهػػػا  عبػػػد هللا،  -25
 .2616دار شتات لمشذر كالبرمجيات، مرر، ، دار الكت  القانؾنية، بهارتبظة والجرائؼ الس

جةةرائؼ االختظةةاف، دراسةةة قانؾنيةةة مقارنةةة السعسػػري عبػػد الؾهػػا  عبػػد هللا أحسػػد،  -26
 .2666، الستت  الجامعي الحدي ، اإلستشدرية، بأحكام الذريعة اإلسالمية

، دار هؾمػػػة 1، جشةةةرح قةةةانؾن اإلجةةةرااات الجزائيةةةة الجزائةةةر  هللا، أكهايبيػػة عبػػػد  -27
 .2618، 2617الشذر، الجزائر، طبعة مشقحة بأحدث التعديبلت، لمظباعة ك 
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الدياسةةة الجشائيةةة لقزةةاا األحةةداث، )الس ةةررات الؾاقعيةةة بػػابتر عبػػد هللا الذػػي ،  -28
 .2665، جامعة ناي  لمعمـؾ األمشية، الداةية لقزاا أحداث متخرص(

لمشذػر ، دار حامػد الدياسة الجشائية ف  رعايةة األحةداثبراء مشهر عبد المظي ،  -29
 .2668كالتؾزي ، عساف، األردف، 

، بحةةؾث ودراسةةات حةةؾل عةةاهرة اختظةةاف األطفةةال بةةالجزائربركػػات عبػػد الحػػ ،  -30
سمدمة الكتػ  األكاديسيػة لكميػة العمػـؾ اإلندػانية كاالجتساعيػة، جامعػة دمحم بؾضػياؼ، السدػيمة، 

 .2617، جؾيمية 12الكتا  

، دار هؾمػة، 18، ط1، جالؾجيز فة  القةانؾن الجشةائ  الخةاصبؾسكيعة أحدػؽ،  -31
 .2615الجزائر، 

أحكةام القةانؾن  حقؾق ضحايا الجرائؼ الدولية علةى ضةؾابؾسساحة نرر الديؽ،  -32
 .2667، 1دار الفكر الجامعي، اإلستشدرية، مرر، طالدول ، 

، جامعػة لجةرائؼ العشة  األسةر   السؾاجهةة الذةرطيةآليةات حداف محسؾد عبيػدك،  -33
 .2612، 61لرياض، طناي  العربية لمعمـؾ األمشية، ا

تفدةير جبلؿ الديؽ دمحم بؽ أحسد السحمػي، كجػبلؿ الػديؽ عبػد الرحسػاف الدػيؾطي،  -34
 2668، 13، دار ابؽ كثير لمظباعة كالشذر، بيركت، لبشاف، طاإلماميؽ الجالليؽ

، الجػػزء الثالػػػ ، جػػرائؼ ربػػا فػػػاحش، دار السؾسةةةؾعة الجشائيةةةجشػػدي عبػػد السمػػػ،  -35
 ، دكف تاري  الشذر.2، ط العمؼ لمجسي ، بيركت، لبشاف

، أكاديسيػػػػة نػػػػاي  لمعمػػػػـؾ األمشيػػػػة، جةةةةرائؼ نغةةةةؼ السعلؾمةةةةاتحدػػػػؽ طػػػػاهر داكد،  -36
 .2666الرياض، 

، الدياسةةةة الجشائيةةةة واألمشيةةةة لؾاجهةةةة عشةةة  األطفةةةالخمػػػف عبػػػد الرحسػػػاف دمحم،  -37
لقةةةانؾن الظفةةةل  وأمشيةةةا وفقةةةادراسةةةة تحليليةةةة لغةةةاهرة عشةةة  األطفةةةال ومؾاجهتهةةةا تذةةةريعيا 

، أكاديسيػة مبػارؾ لؤلمػؽ، كميػة الذػرطة، 2118لدةشة  126وتعديالته الرادرة بالقةانؾن رقةؼ 
 دكف دار الشذر، دكف سشة الشذر.
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، شػػرح قػػانؾف العقؾبػػات القدػػؼ شةةرح قةةانؾن العقؾبةةات القدةةؼ العةةامخػػؾري عسػػر،  -38
 .2611، 2616، كمية الحقؾؽ، 1الجزائرالعاـ، جامعة 

، دار ايةةة األحةةداث فةة  قةةانؾن اإلجةةرااات الجزائيةةة الجزائةةر  حسدريػػاس زيدكمػػة،  -39
 .2667، 61الفجر لشذر كالتؾزي ، مرر، ط 

حسايةةةة حقةةةؾق ضةةةحية الجريسةةةة خةةةالل الةةةدعؾى الجزائيةةةة فةةة  سػػػساتي الظيػػػ ،  -40
، مرسدػة البػدي  لمشذػر التذري  الجزائر  وفق آخةرا لتعةديالت وأحةدث قةرارات السحكسةة العليةا

 .2668، 1الجزائر، طكالخدمات اإلعبلمية، 

، دار ضةةسانات تعةةؾيض ضةةحية الجريسةةة فةة  التذةةري  الجزائةةر  سػػساتي الظيػػ ،  -41
 .2619، 61بمكيس لمشذر كالتؾزي ، الجزائر، ط

، دراسػػة أحكةام اختظةاف األشةةخاص فة  القةانؾن الجشةائ سػاماف عبػد هللا عزيػز،  -42
 .2615مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلستشدرية، 

 ، د.س.ف، د.د.ف.1، طؾق الظفل ف  الذرائ  والتذري حقعمي، ستيتر دمحم  -43
، دار الشهزػػػة العربيػػػة، القػػػاهرة، الحسايةةةة الجشائيةةةة لألطفةةةالشػػػري  سػػػيد كامػػػ ،  -44
 .2668، 62مرر، ط
، مشذػػؾرات الحمبػػي االتجةةار بالبذةةر، قةةرااة قانؾنيةةة واجتساةيةةةشػػاعر دمحم راميػػا،  -45

 .2612، لبشاف، 1الحقؾقية، ط

السدةةتحدث فةة  قةةانؾن اإلجةةرااات الجزائيةةة الجزائةةر ، االسةةتدالل شػػسبلؿ عمػػي،  -46
 .2616، ركالتؾزي ، الجزائ، دار هؾمة لمشذر 1ج، واالتهام

، دار هؾمػػة لمشذػػر األحةةداث فةة  التذةةري  الجزائةةر  صػػابر جسيمػػة، نبيػػ ، صػػقر  -47
 .2668كالتؾزي ، عيؽ مميمة، 

بهةا الجةرائؼ  جريسةة ملحةق 51الؾسيط ف  جرائؼ األشةخاص، شةرح صقر نبي ،  -48
، دار الهػػػد  لمظباعػػػة كالشذػػػر، عػػػيؽ مميمػػػة، الجزائػػػر، 11-19السدةةةتحدثة بسؾجةةة  القةةةانؾن 

2669. 
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نذر صؾر ضحايا الجريسة، السدةلولية السدنيةة عةؽ عابد فايد عبد الفتاح فايد،  -49
، دراسػػة مقارنػػة فػػي القػػانؾف السرػػري كالقػػانؾف عةةرض مأسةةاة الزةةحايا فةة  وسةةائل اإلعةةالم

 .2664الشهزة العربية، القاهرة، الفرندي، دار 

شةةةرح قةةةانؾن العقؾبةةةات، القدةةةؼ الخةةةاص، الجةةةرائؼ عبػػػد الرحسػػػاف تؾفيػػػ  أحسػػػد،  -50
لدةةشة  8الؾاقعةةة علةةى األشةةخاص وفةةق أحةةدث التعةةديالت التةة  طةةرأت بالقةةانؾن السعةةدل رقةةؼ 

 .2612، عساف األردف، 2، دار الثقافة لمشذر كالتؾزي ، ط2111
، ح قةةانؾن العقؾبةةات الجزائةةر ، القدةةؼ الخةةاصدروس فةة  شةةر عبػػد هللا سػػميساف،  -51

 ديؾاف السظبؾعات الجاميية، الجزائر، دكف سشة نذر، دكف طبعة.

 اإلنترنة جرائؼ االستغالل الجشد  لألطفال ع ر شةبكة عادؿ عبد العاؿ إبػراليؼ،  -52
، دار الجامعػػة الجديػػدة اإلسةةالم  والفقةةه الجشةةائ وطةةرق مكافحتهةةا فةة  التذةةريعات الجشائيةةة 

 .2613ر، القاهرة، لمشذ

السجش  عليه ودور  ف  الغاهرة اإلجرامية، دراسة فة  علةؼ عقيدة دمحم أبؾ العػبل،  -53
 .1991، 3، دار الفكر العربي لمشذر، طالسجش  عليه

، دار الهػػػػد  لمشذػػػػػر كالتؾزيػػػػ ، عػػػػيؽ مميمػػػػػة، جريسةةةةةة االختظةةةةافعتيػػػػػ عشتػػػػر،  -54
 .2613الجزائر، 

، جرائؼ األشخاص، جػرائؼ األمػؾاؿ، الجزائر  شرح قانؾن العقؾبات فريجة حديؽ،  -55
 .2667ديؾاف السظبؾعات الجاميية، الجزائر، 

، جرائؼ االعتداا علةى العةرض فة  القةانؾن الجزائةر  والسقةارن متؾلي دمحم رشاد،  -56
 .1989، ديؾاف السظبؾعات الجاميية، الجزائر، 2ط

بػة أيػاـ مشػى، دمحم بؽ إسػساعي  البخػاري، صػحيح البخػاري، كتػا  الحػ ، بػا  الخظ -57
 .1993، دار ابؽ كثير لمشذر، د. ط، 1652رقؼ الحدي  

، مشذػؾرات الحمبػػي السةةدخل إلةى القةةانؾن، القاعةدة القانؾنيةةةدمحم حدػيؽ مشرػؾر،  -58
 .2616، 61الحقؾقية، بيركت، لبشاف، ط 
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، القدػػػػؼ العػػػػاـ، دار السظبؾعػػػػات شةةةةرح قةةةةانؾن العقؾبةةةةاتدمحم زكػػػػي أبػػػػؾ عػػػػامر  -59
 .2666، 61الجاميية، ط

، ديػػػػؾاف شةةةرح قةةةانؾن العقؾبةةةات الجزائةةةر ، القدةةةؼ الخةةةاصدمحم صػػػبحي نجػػػؼ،  -60
 .2665، 6، طالسظبؾعات الجاميية، الجزائر

رضةةةاا السجشةةة  عليةةةه وأثةةةر  علةةةى السدةةةلولية الجشائيةةةة، دمحم صػػػبحي دمحم نجػػػؼ،  -61
، دار الثقافػػػة لمشذػػػر كالتؾزيػػ ، كالػػػدار العمسيػػة الدكليػػػة لمشذػػر كالتؾزيػػػ ، عسػػػاف، دراسةةة مقارنةةةة

 .2661، 1ط

مؾ ةةف الذةةريعة اإلسةةالمية مةةؽ االتجةةار بالشدةةاا دمحم فزػػ  عبػػد العزيػػز مػػراد،  -62
 .2616، جامعة ناي  العربية لمعمـؾ األمشية، الرياض، واألطفال ونقل األعزاا البذرية

نغةةةؼ القدةةةؼ الخةةةاص فةةة  قةةةانؾن العقؾبةةةات، جةةةرائؼ مرسػػػي عػػػبلء الػػػديؽ زكػػػي،  -63
، القػػاهرة، 1الثػػاني، السركػػز القػػؾمي لئلصػػدارات القانؾنيػػة، ط ، الكتػػا العةةرضاالعتةةداا علةةى 

2613. 

الحسايةةة الجشائيةةة للحةةق فةة  سةةالمة الجدةةؼ فةة  القةةانؾن مػػركؾ نرػػر الػػديؽ،  -64
، 1، دراسػػة مقارنػػة، ديػػؾاف السظبؾعػػات الجامييػػة، طالجزائةةر  والسقةةارن والذةةريعة اإلسةةالمية

 .2663الجزائر، 

، السرسدػػػة إلقليسيةةةة والدوليةةةة األساسةةةيةحقةةةؾق الظفةةةل، الؾثةةةائق امشػػػاع هيػػػثؼ،  -65
 .2665، 1العربية األكركبية لمشذر، باريس، ط 

، دار حسايةة الظفؾلةة فة  القةانؾن الةدول  العةام واإلسةالمسػعيد حسػؾدة،  مشترر -66
 .2667الجامعة الجديدة، 

شةةرح قةةانؾن العقؾبةةات الجزائةةر ، جشةةائ  خةةاص فةة  مشرػػؾر إسػػحاؽ ابػػر لػػيؼ،  -67
، ديػػػؾاف السظبؾعػػػات الجامييػػػة، ألخةةةالق واألمةةةؾال وأمةةةؽ الدولةةةةالجةةةرائؼ ضةةةد األشةةةخاص وا

 .1988، 2ط، الجزائر

مشرػؾر رحسػػاني، الػػؾجيز فػػي القػػانؾف الجشػػائي العػػاـ، دار العمػػـؾ لمشذػػر كالتؾزيػػ ،  -68
 .2666عشابة، الجزائر، د.ط، 
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 .1996، 2دمحم سبلـ مدكؾر، السدخ  لمفقه اإلسبلمي، دار الكتا ، القاهرة، ط -69

الحساية الجشائية لعرض الظفل مةؽ االعتةداا الجشدة ، دراسةة ناي  إبراليؼ عيد،  -70
 .2661، دار الشهزة العربية، القاهرة، مقارنة بيؽ قانؾن العقؾبات الفرند  والسرر  

شةةرح قةةانؾن العقؾبةةات، القدةةؼ الخةةاص، الجةةرائؼ الؾاقعةةة علةةى نسػػؾر دمحم سػػعيد،  -71
 .2665لتؾزي ، األردف، ، دار الثقافة لمشذر كا1، ج1، طاألشخاص

، كتػا  البػر كالرػمة شرح الشةؾو  علةى مدةلؼيحي بؽ شرؼ أبؾ زكرياء الشؾكي،  -66
، 2564كاآلدا ، بػػا  تحػػريؼ عمػػؼ السدػػمؼ كخهلػػه كاحتقػػار  كدمػػه كعرضػػه كمالػػه، رقػػؼ الحػػدي  

 .1996دار الخير لمشذر، دكف طبعة، 
ر قرفػػػي، باتشػػػة، د.ط، يحػػػي بػػػؽ لعمػػػى، الخبػػػرة فػػػي الظػػػ  الذػػػرعي، مظبعػػػة عسػػػا -67
 د.س.ف.

VIII -  كرات: والسذاألطروحات 
 :  وحاتاألطر -أ 
الحسايةةة الجشائيةةة لحقةةؾق الظفةةل فةة  القةةانؾن أحسػػد مرػػظفى الفزػػ  عبػػد البػػر،  -1
 .2616دكتؾرا  في الحقؾؽ، قدؼ الدراسات العميا كالبحؾث، جامعة أسيؾط، أطركحة ، الدول 

أطركحػة ، لألطفال ضةد االسةتغالل الجشدة الحساية الجشائية أكس  يؾسف الدعيد،  -2
 . 2612دكتؾرا  في الحقؾؽ، جامعة السشرؾرة، كمية الحقؾؽ، قدؼ القانؾف الجشائي، 

، أطركحػػة الحسايةةة الجزائيةةة للحيةةاة الخاصةةة، دراسةةة مقارنةةةالشػػؾيري عبػػد العزيػػز،  -3
الدياسػية،  دكتؾرا ، تخرص قانؾف جشائي، جامعة الحاج لخزر، باتشة، كمية الحقؾؽ كالعمػـؾ

 .2611، 2616قدؼ الحقؾؽ، 
التعةةةةذي  والسعاملةةةةة أو العقؾبةةةةة القاسةةةةية أو الةةةةال إندةةةةانية أو بؾالػػػػديار حدػػػػشي،  -4

 .2668كمية الحقؾؽ، جامعة عشابة، أطركحة دكتؾرا ، ، السهيشة ف  القانؾن الدول 

، الحسايةةةة األمشيةةةة والجشائيةةةة لزةةةحايا الجريسةةةةبحيػػػري طػػػارؽ دمحم عبػػػد الػػػرحسؽ،  -5
 .2614دكتؾرا  في عمـؾ الذرطة، أكادمية الذرطة، كمية الدراسات العميا، القاهرة، ة أطركح
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6-  ، ، أطركحػة تجريؼ التعد  علةى حقةؾق الظفةل فة  القةانؾن الةدول بؾصؾار ميدـؾ
القػػانؾف العػػاـ، جامعػػة أبػػي بتػػر بمقايػػد، تمسدػػاف، كميػػة الحقػػؾؽ كالعمػػـؾ الدياسػػية،  دكتػػؾرا  فػػي

 .2617، 2616قدؼ الحقؾؽ، 

تعةةةةؾيض ضةةةةحايا الجريسةةةةة فةةةة  القةةةةانؾن الؾضةةةةع  والذةةةةريعة بؾصػػػػيدة أحسػػػػد،  -7
، قػػػانؾف خػػػاص، شػػػيبة قػػػانؾف الجشػػػائي، اإلسةةةالمية، دراسةةةة مقارنةةةة ، أطركحػػػة دكتػػػؾرا  عمػػػـؾ

 .2617، 2616جامعة اإلخؾة مشتؾري، قدشظيشة، كمية الحقؾؽ، 

امعػػة دكتػػؾرا ، جأطركحػػة ، الرقابةةة علةةى أعسةةال الزةةبظية القزةةائيةحقػػاص عمػػي،  -8
قاصدي مرباح كرقمة، كميػة الحقػؾؽ كالعمػـؾ الدياسػية، قدػؼ الحقػؾؽ، تخرػص قػانؾف جشػائي، 

 :  .2617ماي  23نؾقذت يـؾ

، أطركحػة دكتػؾرا  الحساية الجشائية للظفل الزحية، دراسةة مقارنةةحساس هديات،  -9
قدػػػؼ  تمسدػػػاف، كميػػػة الحقػػػؾؽ كالعمػػػـؾ الدياسػػػية،-فػػػي القػػػانؾف العػػػاـ، جامعػػػة أبػػػؾ بتػػػر بمقايػػػد

 .2615، 2614الحقؾؽ، تخرص قانؾف عاـ، 

الحسايةةة الجشائيةةة للظفةةل فةة  التذةةري  الجزائةةر  والقةةانؾن حسػػؾ إبػػراليؼ فخػػار،  -16
دكتػػؾرا  عمػػـؾ حقػػؾؽ، تخرػػص قػػانؾف جشػػائي، جامعػػة دمحم خيزػػر بدػػترة، أطركحػػة السقةةارن، 

 .2615، 2614كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، 

دكتػؾرا  أطركحػة ، ساية األحداث ف  قةانؾن اإلجةرااات الجزائيةةحدرياس زيدكمة،  -11
 .2666ديدسبر  16الدكلة في القانؾف، جامعة الجزائر يؾسف بؽ خدة، نؾقذت يـؾ 

، أطركحػػة دكتػػؾرا  فػػي العمػػـؾ الحسايةةة الجزائيةةة لحقةةؾق الزةةحيةسػػساتي الظيػػ ،  -12
الحقػؾؽ كالعمػـؾ القانؾنيػة، القانؾنية، تخرص قانؾف جشائي، جامعة الحاج لخزر، باتشة كميػة 

 .2616، 2615قدؼ الحقؾؽ، 
 ، أطركحػةمكافحتها ف  التذري  الجزائةر   وآلياتجرائؼ العش  األسر  ششة دمحم،  -13

 .2618، 2617دكتؾرا  العمـؾ في الحقؾؽ، تخرص عمؼ اإلجراـ كعمؼ العقا ، 

 ، أطركحػػػةأثةةر الةةةرأ  العةةةام فةة  تؾجيةةةه القزةةاا الجزائةةة عبػػد القػػادر صػػػدكقي،  -14
 .2613، 2612دكتؾرا  في الحقؾؽ، تخرص حقؾؽ الشداف، جامعة كهراف، كمية الحقؾؽ، 
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دكتػؾرا  فػي أطركحة ، الحساية الجشائية للظفل ف  التذري  الجزائر  قرير عمي،  -15
، عمؼ قانؾنية، جامعة الحاج لخزر، باتشة، كمية الحقؾؽ،   .2669، 2668العمـؾ

، دراسػة نقديػة فة  الشغةام الجشةائ وض  ضحايا اإلجةرام مرباح دبارة مرػظفى،  -16
دكتػػػػؾرا  فػػػػي الحقػػػػؾؽ، جامعػػػػة  أطركحػػػػةلمشغػػػاـ الجشػػػػائي فػػػػي ضػػػػؾء معظيػػػػات عمػػػػؼ الزػػػحية، 

 .1996اإلستشدرية، كمية الحقؾؽ، 

دكتػؾرا  العمػـؾ فػي القػانؾف  أطركحػةالحساية الجشائية لألحداث، مقدـ عبد الرحيؼ،  -17
يػػة الحقػػؾؽ كالعمػػـؾ الدياسػػية، قدػػؼ القػػانؾف ، كم1الجشػػائي كالعمػػـؾ الجشائيػػة، جامعػػة قدػػشظيشة 

 .2613أفري   18الخاص، نؾقذت في 

، دور الزةةحية فةة  حةةدوث الجريسةةةناصػػر بػػؽ مػػان  بػػؽ عمػػي آؿ يهيػػاف الحتػػيؼ،  -18
دراسة كصفية تحميمية ميدانية عمى ضحايا جرائؼ الدرقة فػي مديشػة الريػاض، أطركحػة دكتػؾرا  

العربيػػة لمعمػػـؾ األمشيػػة، كميػػة الدراسػػات العميػػا، قدػػؼ  الفمدػػفة فػػي العمػػـؾ األمشيػػة، جامعػػة نػػاي 
 .2667العمـؾ االجتساعية، الرياض، 

 دتير: الساج مذكرات-ب

ساجدػتير ال، مػهكرة الحساية الجزائيةة للظفةل فة  القةانؾن الجزائةر  بمقاسؼ سؾيقات،  -1
 فػػي الحقػػؾؽ، تخرػػص جشػػائي، جامعػػة الحػػاج لخزػػر باتشػػة، كميػػة الحقػػؾؽ كالعمػػـؾ الدياسػػية،

 .2611، 2616قدؼ الحقؾؽ، 

، عسالةةة األطفةةال وعالقتهةةا بغةةروف األسةةرة دراسةةة ميدانيةةة بباتشةةةصػػميحة غشػػاـ،  -2
مػػػػهكرة الساجدػػػػتير فػػػػي عمػػػػؼ االجتسػػػػاع العػػػػائمي، جامعػػػػة الحػػػػاج لخزػػػػر، باتشػػػػة، كميػػػػة العمػػػػـؾ 

 .2616، 2669االجتساعية كالعمـؾ اإلسبلمية، قدؼ عمؼ االجتساع كالديسؾغرافيا، 

، بحػػ  لشيػػ  دبمػػـؾ الحسايةةة الجشائيةةة للظفةةل ضةةحية سةةؾا السعاملةةة، عػػزكزي دمحم -3
الدراسات السعسقة في القانؾف الخاص، قانؾف األسرة كالظفؾلػة، جامعػة سػيدي دمحم بػؽ عبػد هللا 
لمعمػػػػػػـؾ القانؾنيػػػػػػة كاالقترػػػػػػادية كاالجتساعيػػػػػػة، زهػػػػػػر السهػػػػػػراز فػػػػػػاس، متؾاجػػػػػػد عمػػػػػػى مؾقػػػػػػ : 

/www.droitetentreprise.com:/http  السعس /#_-العميا-الدراسات-دبمـؾ-لشي -/بحftnref14   
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، مهكرة الساجدتير فػي حساية األطفال أثشاا الشزاعات السدلحة الدوليةعميؾة سميؼ،  -4
القػػػانؾف الػػػدكلي، تخرػػػص قػػػانؾف دكلػػػي إندػػػاني، جامعػػػة الحػػػاج لخزػػػر باتشػػػة، كميػػػة الحقػػػؾؽ 

 .2616، 2669قؾؽ، كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الح

رقابة سلظة التحقيق على أعسةال الزةبظية القزةائية فة  قؾادري صامت جؾهر،  -5
الساجدتير في القػانؾف، جامعػة اإلسػتشدرية، كميػة الحقػؾؽ،  مهكرةالقانؾن الجزائر  والسقارن، 

 .2669قدؼ العمـؾ الجشائية، 
IX -  جالت: والسالسلتقيات 
 لتقياتالس - أ

، دراسػػػة مدةةةلولية الدولةةةة عةةةؽ تعةةةؾيض السجشةةة  عليةةةهأحسػػد الػػػزيؽ أحسػػػد حامػػػد،  -1
 6الػى 4تأصيمية مقارنة، السرتسر العالسي الثاني، تأصي  العمـؾ الؾاقػ  كالتحػديات، الفتػرة مػؽ 

.2614نؾفسبر   ، بالخرطـؾ

دور هيئةةات الحسايةةة االجتساةيةةة للظفؾلةةة فةة  الجزائةةر فةة  عةةل أكشػػاغؾ رشػػيد،  -2
الدػػادس حػػؾؿ الحسايػػة القانؾنيػػة لمظفػػ  فػػي الػػدكؿ  ، أعسػػاؿ السمتقػػى الػػدكلي12-15القةةانؾن 

مػارس  14، 13السغربية، جامعة حسة لخزر، الؾادي، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، يػؾمي 
2617. 

دور مرا ةةةز رعايةةةة األحةةةداث فةةة  الجزائةةةر بةةةيؽ الشرةةةؾص العيػػػدي جسػػػاؿ الفػػػؾرار،  -3
فػي  12-15ف حسايػة الظفػ  يػـؾ دراسػي حػؾؿ التعميػ  عمػى قػانؾ القانؾنية والتظ يق العسلة ، 

ضػػػؾء االتفاقيػػػات الدكليػػػة كلتذػػػريعات السقارنػػػة، جامعػػػة أدمحم بػػػؾقرة، بػػػؾمرداس، كميػػػة الحقػػػؾؽ، 
 .2616ديدسبر 67يـؾ

، كرقػة عسػػ  دور الحسايةة االجتساةيةةة فة  التأهيةلالييدػى ماجػد بػؽ عبػد العزيػز،  -4
 26، 24يػػػػػػػة، مقدمػػػػػػػة ضػػػػػػػسؽ مػػػػػػػرتسر الحسايػػػػػػػة االجتساعيػػػػػػػة، بجامعػػػػػػػة نػػػػػػػاي  لمعمػػػػػػػـؾ األمش

 .2614نؾفسبر
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حقةةةؾق الظفةةةل فةةة  اإلسةةةالم فةةة  مرحلةةةة الظفؾلةةةة محسػػػؾد بػػػؽ إبػػػراليؼ الخظيػػػ ،  -5
بح  مقدـ لشػدكة الظفؾلػة السبتػرة، خرائرػها كاحتياجاتهػا، المجشػة الؾطشيػة الدػعؾدية السبكرة، 

 2664لمظفؾلة، الرياض، 

العؾامةةل عةةاهرة اختظةةاف األطفةةال فةة  السجتسةة  الجزائةةر  بةةيؽ السرػػابيح فؾزيػػة،  -6
 22ك26، أعسػػاؿ السػػرتسر الػػدكلي الدػػادس، الحسايػػة الدكليػػة لمظفػػ ، طػػرابمس، يػػؾمي واآلثةةار
 .2614نؾفسبر 

  فةةةالعالقةةةة بةةةيؽ العشةةة  األسةةةر  والتؾافةةةق الشفدةةة  لةةةدى األبشةةةاا الهيػػػ  أميشػػػة،  -7
، حمقة نقاشية حؾؿ "العشػف األسػري فػي السجتسػ  القظػري الؾاقػ  كالسؾاجهػة"، السجتس  القظر  

 ، قظر.2665نؾفسبر  22جمس األعمى لذركف األسرة، يـؾ الس

الحسايةة الجشائيةة للظفةل مةؽ االعتةدااات بؽ عيدى حديؽ، الظؾالبػة عمػى حدػؽ،  -8
، مػػرتسر كميػػة الحقػػؾؽ حػػؾؿ الحسايػػة القانؾنيػػة الجشدةةية فةة  عةةل القةةانؾن البحريشةة  والسقةةارن 

أفريػػػػ   21، 26يػػػة، يػػػؾمي لؤلسػػػرة بػػػيؽ الؾاقػػػ  كالظسػػػؾح، كميػػػة الحقػػػػؾؽ، جامعػػػة عسػػػاف األهم
2616. 

، ممتقػى الةدور السشةؾط باالسةرة والسجتسة  لحسايةة الظفةلبؽ نري  عبد الرحسػاف،  -9
كطشي حؾؿ جشػؾح األحػداث قػراءات فػي كاقػ  كآفػاؽ الغػاهرة كعبلجهػا، جامعػة الحػاج لخزػر 

 .2616ماي  5، 4باتشة، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، يؾمي 

، العشة  األسةر  السؾجةه ضةد الظفةلسعد الديؽ، بؾمعؾشة عبػد الحفػي ،  بؾطباؿ -16
السمتقى الؾطشي الثاني حؾؿ االتراؿ كجؾدة الحياة في األسرة، جامعػة قاصػدي مربػاح كرقمػة، 

 .2613أفري  16، 9كمية العمـؾ اإلندانية كاالجتساعية، قدؼ العمـؾ االجتساعية، يؾمي 
، السمتقػى أثر العؾامل األسرية فة  جشةؾح األحةداثبؾهشتالة أماؿ، بؾهشتالة فهيسة،  -11

، 2616مػػاي  5ك4الػػؾطشي جشػػؾح األحػػداث قػػراءات فػػي كاقػػ  كأفػػاؽ الغػػاهرة كعبلجهػػا يػػؾمي 
 كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، جامعة الحاج لخزر، باتشة.

تةةةةدرج أهليةةةةة الحةةةةدث بةةةةيؽ السدةةةةاالة الجزائيةةةةة حسػػػػدي بمقاسػػػػؼ، بيظػػػػاـ أحسػػػػد،  -12
، السمتقػػى الػػؾطشي حػػؾؿ جشػػؾح األحػػداث، قػػراءات فػػي الؾاقػػ  كأفػػاؽ سدنيةةةومسارسةةة حقؾقةةه ال
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، كميػػػػة الحقػػػػؾؽ كالعمػػػػـؾ 61، جامعػػػػة باتشػػػػة 2616 مػػػػاي 65ك 64الغػػػػاهرة كعبلجهػػػػا، يػػػػؾمي 
 الدياسية، قدؼ الحقؾؽ.

، يػػـؾ حةةق الظفةةل فةة  السعلؾمةةة وضةةسانات حسايتةةه مةةؽ مخاطرهةةاثػؾابتي نرػػيرة،  -13
فػػػػػي ضػػػػػؾء االتفاقيػػػػػات الدكليػػػػػة  12-15ايػػػػػة الظفػػػػػ  دراسػػػػػي حػػػػػؾؿ التعميػػػػػ  عمػػػػػى قػػػػػانؾف حس

 .2616ديدسبر 67كالتذريعات السقارنة، جامعة أدمحم بؾقرة، بؾمرداس، كمية الحقؾؽ، يـؾ 

، أعساؿ السمتقى الػدكلي عاهرة اختظاف األطفال والجريسة السشغسةدكش الهادي،  -14
هيد حسػة لخزػر، الػؾادي، الدادس، الحسايػة القانؾنيػة لمظفػ  فػي الػدكؿ السغاربيػة، جامعػة الذػ

 .2617مارس  14-13يؾمي االثشيؽ كالثبلثاء 
، ودورها ف  تشام  عاهرة جشؾح األحداث واإلنترن العؾامل الثقاةية زرقاف كليد،  -15

مػػاي  5ك4السمتقػػى الػػؾطشي جشػػؾح األحػػداث قػػراءات فػػي كاقػػ  كأفػػاؽ الغػػاهرة كعبلجهػػا يػػؾمي 
 الحاج لخزر، باتشة. ، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، جامعة2616

، الشػدكة والشغريةة والتةاري مفهؾم الذرطة السجتسعية: الفلدفة عباس أبؾ شامة،  -16
العمسيػػة حػػؾؿ مفهػػـؾ الذػػرطة السجتسييػػة، مركػػز الدراسػػات كالبحػػؾث، قدػػؼ الشػػدكات كالمقػػاءات 

 .2665سبتسبر  21إلى  19األياـ العمسية، بدبي 
، كرشػػة إحرػػاءات العشػػف ة والظفةةلعةةاهرة العشةة  ضةةد السةةرأعبػػد القػػادر نجػػبلء،  -17

 ، قظر.2666مارس  13ضد السرأة، السجمس األعمى لذركف األسرة، يـؾ 
حسايةةة األطفةةال ضةةحايا االتجةةار بالبذةةر، دراسةةة طػػارؽ عفيفػػي صػػادؽ أحسػػد،  -18

مقارنة بيؽ الفقه اإلسالم  والقؾانيؽ الؾضعية ف  الؾطؽ العرب  ف  ضؾا الشغام األساس  
، أعساؿ السرتسر الدكلي الدادس، الحسايػة الدكليػة لمظفػ ، طػرابمس، دوليةللسحكسة الجشائية ال

 .2614نؾفسبر  22ك26يؾمي 

اتجا  السذرع الجزائر  للحد مؽ تدةليط العقؾبةة علةى الحةدث قديري دمحم تؾفي ،  -19
، السمتقػػػى الػػػؾطشي حػػػؾؿ جشػػػؾح األحػػػداث، قػػػراءة فػػػي الؾاقػػػ  كأفػػػاؽ الغػػػاهرة كعبلجهػػػا، الجةةةان 

 .2616ماي  65، 64كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، قدؼ الحقؾؽ، يؾمي ،1جامعة باتشة
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، أعسػػػػاؿ خظةةةر االسةةةتغالل الجشدةةةة  لألطفةةةالمدػػػتاري عػػػادؿ، غزػػػباف زهػػػػرة،  - 19
السمتقػػى الػػدكلي الدػػادس حػػؾؿ الحسايػػة القانؾنيػػة لمظفػػ  فػػي الػػدكؿ السغاربيػػة، جامعػػة الذػػهيد 

 .2617مارس  14، 13لدياسية، يؾمي الذهيد حسة لخزر، الؾادي، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ ا

 جالت: الس-ب
 خررة: السجالت مت

 .1994، لدشة 61السجمة القزائية، العدد -1

 .1995، لدشة 1السجمة القزائية العدد -2
 .2613، أفري  116مجمة الذرطة، السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي، العدد  -3
 .2616، نؾفسبر 131الذرطة، السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي، العدد مجمة -4
 .2616، سبتسبر 132 مجمة الذرطة، السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي، العدد -5
 .2616، نؾفسبر 133مجمة الذرطة، السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي، العدد -6
 .2617، جانفي 134مجمة الذرطة، السديرية العامة لؤلمؽ الؾطشي، العدد  -7

 العامةالسجالت 
مكافحتهةا فة  التذةري   وآليةاتجريسة اختظاف األطفال "رابح صػافية،  أقمؾلي أكلد -1
، 1، السجمة الشقدية لمقانؾف كالعمـؾ الدياسية، جامعة ممؾد معسػري تيػزي كزك، السجمػد"الجزائر  
 . 2617، ماي 1العدد

الحساية الجشائية للجؼ البذر  مؽ جريسة االتجةار باألعزةاا "مشػة، آأدمحمي بؾزيشة  -2
، مجمػػة دراسػػات كأبحػػاث، جامعػػة زيػػاف عاشػػؾر، الجمفػػة، "11-19البذةةرية فةة  عةةل القةةانؾن 

 .2615، ديدسبر 21، العدد7 السجمد
العةةةزوف عةةةؽ الةةزواج واالعتةةةداا الجشدةةة  علةةى األطفةةةال، دراسةةةة "أككيػػ  عتيقػػة،  -3

سػػػات كأبحػػػاث، السجمػػػة العربيػػػة لؤلبحػػػاث فػػػي العمػػػـؾ اإلندػػػانية ، مجمػػػة درابةةةالجزائرميدانيةةةة 
 .2615، سبتسبر 26، العدد 7كاالجتساعية، السجمد 
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، مجمػػة حؾليػػات "الذةةرطة الجؾاريةةة والثقافةةة األمشيةةة فةة  الجزائةةر"أكنيدػػة مػػرنيش،  -4
 2616، ديدسبر2، العدد36، السجمد1جامعة الجزائر

الستعلةق  12-15اث على ضةؾا القةانؾن الحساية الجشائية لألحد"القيشعي يؾسػف،  -5
، مجمػة االجتهػاد لمدراسػات القانؾنيػة كاالقترػادية، السركػز الجػامعي تامشغدػت، "بحساية الظفل

 .2618، 1، العدد7 السجمد
، كرقػػة عسػػ  مقػػدـ "دور الذةةرطة فةة  رعايةةة ضةةحايا الجريسةةة"بركػػات كجػػدي دمحم،  -6

 .2668أكت  ألكاديسية السمكية لمذرطة، مركز البحؾث األمشية،

، السجمة العربية لمدراسػات "قرااة اجتساةية ف  أسباب الجريسة"برهـؾ دمحم عيدى،  -7
 .1992، 13 األمشية، جامعة ناي  لمعمـؾ األمشية، السجمد الداب ، العدد

جريسةةةةة االسةةةةتغالل الجشدةةةة  لألطفةةةةال ع ةةةةر شةةةةبكة "بػػػػؽ غػػػػانؼ العبيػػػػدي أسػػػػامة،  -8
، دراسػػة قانؾنيػػة مقارنػػة، مجمػػة الذػػريعة كالقػػانؾف، جامعػػة اإلمػػارات العربيػػة الستحػػدة، "اإلنترنةة 

 .2613، 53كمية القانؾف، العدد 

السشزلةة ، مجةةاالت االسةةتخدام واإلشةةباعات  واإلنترنةة الظفةةل "بػػا يؾسػػف مدػػعؾدة،  -9
، 27، مجمػػػة العمػػػـؾ اإلندػػػانية كاالجتساعيػػػة، جامعػػػة قاصػػػدي مربػػػاح كرقمػػػة، العػػػدد"الستحققةةةة
 .2616ديدسبر

تعةةارض عقؾبةةة اإلعةةدام مةة  الحةةق فةة  الحيةةاة فةة  القةةانؾن "بػػؽ جسيػػ  عزيػػزة،  -16
 .2616، جؾاف 5، مجمة الدراسات الحقؾقية، جامعة سعيدة، العدد"الدول  لحقؾق اإلندان

جريسةةةة االتجةةةار باألعزةةةاا البذةةةرية فةةة  قةةةانؾن العقؾبةةةات "بػػػؽ خميفػػػة الهػػػاـ،  -11
 .2613، جانفي 6ة كالدياسية، جامعة الؾادي، العدد، مجمة العمـؾ القانؾني"الجزائر  

الحسايةةة االجتساةيةةة للظفةةل الجزائةةر  حسايةةة "بؾجسميػػة حيػػاة، سػػميساني جسيمػػة،  -12
، دراسػػة تحميميػػة لتػػأثير الحسايػػة االجتساعيػػة "حقةةه وحةةق السجتسةة  فةة  البقةةاا والشسةةؾ والتقةةدم

كاالجتسػػاعي كالسعرفػػي ككػػها بحدػػه الرػػحيحة كالخاطئػػة لمظفػػ  بسختمػػف جؾانػػ  نسػػؾ  الشفدػػي 
 . 2617، 69 السدني حؾؿ مجتسعه، مجمة الحتسة لمدراسات االجتساعية، العدد
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، مجمػػة "الحسايةةة الجشائيةةة لحةةق الظفةةل فةة  الحيةةاة، دراسةةة مقارنةةة"بؾسػػشة رابػػح،  -13
 .2616، ديدسبر 48 التؾاص  في االقتراد كاإلدارة كالقانؾف، العدد

شائية للظفل ضد جرائؼ االستعسال غير السذروع للقؾة، الحساية الج"بؾسشة رابػح،  -14
 .2615، ديدسبر4 ، جامعة أـ البؾاقي، العدد"مجلة العلؾم اإلندانية

بؾدربالػػػػة دمحم، بؾضػػػػياؼ دليمػػػػة، البيػػػػػدكفيميا كعػػػػاهرة اختظػػػػاؼ األطفػػػػاؿ، بحػػػػػؾث  -15
عمػػػـؾ كدراسػػػات حػػػؾؿ عػػػاهرة اختظػػػاؼ األطفػػػاؿ بػػػالجزائر، سمدػػػمة الكتػػػ  األكاديسيػػػة لكميػػػة ال

 .2617، جؾيمية 12اإلندانية كاالجتساعية، جامعة دمحم بؾضياؼ، السديمة، الكتا  

الحسايةةة الجشائيةةة للظفةةل السجشةة  عليةةه فةة  جريسةةة اختظةةاف "بػػؽ يظػػؾ سػػميسة،  -16
، سمدمة الكت  األكاديسية لكمية العمـؾ اإلندػانية كاالجتساعيػة، جامعػة دمحم بؾضػياؼ، "األطفال

 .2617جؾيمية ، 12السديمة، الكتا  

، مجمػػة الفقػػه كالقػػانؾف، "جشةةؾح األحةةداث فةة  القةةانؾن الجزائةةر  "شػػدادي محدػػؽ،  -17
 .2613العدد الحادي عذر، سبتسبر

عمػػؾطي عاشػػؾر، لحسيػػدي عػػادؿ، التغييػػر االجتسػػاعي كعبلقتػػه بغػػاهرة اختظػػاؼ  -18
ة األطفاؿ، بحػؾث كدراسػات حػؾؿ عػاهرة اختظػاؼ األطفػاؿ بػالجزائر، سمدػمة الكتػ  األكاديسيػ

، جؾيميػػػػة 12لكميػػػػة العمػػػػـؾ اإلندػػػػانية كاالجتساعيػػػػة، جامعػػػػة دمحم بؾضػػػػياؼ، السدػػػػيمة، الكتػػػػا  
2617. 

 ضةحايا الجريسةةحساية حقةؾق "دمحم عمي سالؼ جاسؼ، دمحم عبد السحدؽ سعدكف،  -19
، مجمػة السحقػ  الحمػي لمعمػـؾ القانؾنيػة كالدياسػية، كميػة القػانؾف "ف  مرحلة التحقيق االبتدائ 

 .2615، الدشة الدابعة، 64راؽ، العددباب ، الع

، مجمػة "السركز القانؾن  للزحايا أمام السحكسة الجشائية الدولية"كاجعؾط سعاد،  -26
 2616، سبتسبر9 القانؾف كاألعساؿ، جامعة الحدؽ األكؿ، العدد

العشةةة  األسةةةر  وعالقتةةةه "خميفػػػة إبػػػراليؼ عػػػؾدة التسيسػػػي، سػػػمؾ  فػػػائ  الذػػػهابي،  -21
العمػػـؾ القانؾنيػػة كالدياسػػية، كميػػة الحقػػؾؽ كالعمػػـؾ الدياسػػية، جامعػػة  ، مجمػػة"بجشةةؾح األحةةداث

 ديالي، العدد األكؿ.
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، مجمػػػة البحػػػؾث "اإلنترنةةة االسةةةتغالل الجشدةةة  لألطفةةةال ع ةةةر "بؾدبػػػة سػػػعيدة،  -22
، 13كالدراسات القانؾنية كالدياسية، مجمة كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، جامعة البميػدة، العػدد

 .2618ماي 
العشةة  الجشدةة  السقتةةرن بجريسةةة اختظةةاف "عبػػد الػػرؤكؼ، كزانػػي آمشػػة،  دبػػابش -23
 .2617، مجمة السفكر، كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية، جامعة بدترة، عدد"األطفال

، مجمػة "الحساية اإلجرائية لحقةؾق اإلندةان أمةام قاضة  التحقيةق"رمؾف فيرػ ،  -24
 .2615، جؾاف 13لعدددفاتر الدياسة كالقانؾف، جامعة قاصدي مرباح، كرقمة، ا

جريسة االختظةاف وعقؾبةة اإلعةدام، إشةكالية فغاعةة جريسةة "ركاف دمحم الرالح،  -25
قتةةل الظفةةل السختظةة  وتجسيةةد تشفيةةذ عقؾبةةة اإلعةةدام فةة  قةةانؾن العقؾبةةات والقةةانؾن الةةدول  

 .2617، جانفي 16، مجمة دفاتر الدياسة كالقانؾف، العدد"لحقؾق اإلندان

الذةةةرطة القزةةةائية فةةة  حسايةةةة حقةةةؾق الزةةةحية الستعلقةةةة دور "ركاحشػػػة ناديػػػة،  -26
، 3، مجمػػػػة الذػػػػريعة كاالقترػػػػاد، جامعػػػػة األميػػػػر عبػػػػد القػػػػادر، قدػػػػشظيشة، السجمػػػػد "بذخرةةةةه

 .2614، ديدسبر 6العدد
حةةةق ضةةةحية الجريسةةةة فةةة  حسايةةةة حياتةةةه الخاصةةةة مةةةؽ طةةةرف "ركاحشػػػة ناديػػػة،  -27

، 15الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسػية، العػدد ، مجمة السفكر، جامعة بدترة، كمية "الزبظية القزائية
 .2617جؾاف

دور األمؽ الحزر  لسديشة سةظيف فة  الؾقايةة مةؽ "زرارقة فيركز، غزالػي دمحم،  -28
 .2617، جؾاف 24، مجمة العمـؾ االجتساعية، العدد"الجريسة

جريسةة اختظةةاف األطفةةال، دراسةةة اسةةتقرائية لألسةةباب والعةةالج "سػرايش الظػػاهر،  -29
، مجمػػة العمػػـؾ االجتساعيػػة كاإلندػػانية، جامعػػة دمحم بؾضػػياؼ، "سةةالميةفةة  ضةةؾا الذةةريعة اإل

 .2617، جؾاف 18السديمة، العدد 

الحساية القزائية للظفةل فة  خظةر فة  القةانؾن "ستساكجي لبة فاطسة الزهػراء،  -36
 .2618، جؾاف 49، العدد1، مجمة العمـؾ اإلندانية، جامعة قدشظيشة"12-15رقؼ 
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إلجرائية لحقؾق ضحية الجريسة ف  التذري  الجزائر  الحساية ا"سساتي الظيػ ،  -31
، مػػارس 9، مجمػػة االجتهػػاد القزػػائي، جامعػػة دمحم خيزػػر، بدػػترة، العػػدد"واألنغسةةة السقارنةةة

2613. 

االعتةةدااات الجشدةةية علةةى الظفةةل لجريسةةة السدةةكؾت عشهةةا فةة  "سػػسية هػػادفي،  -32
أكت سػػػتيتدة، الفرػػػ   26، مجمػػػة البحػػػؾث كالدراسػػػات اإلندػػػانية، مجمػػػة الجامعػػػة، "الجزائةةةر

 .2669، ماي64الخامس، مذتبلت كقزايا السجتس ، العدد

تأثير وسائل االترال الجساهير  على التربية الجشدةية فة  "سيدي مؾسى ليمي،  -33
، 61، العػدد2 ، مجمة الحؾار الثقافي، جامعة ابؽ بػاديس، مدػتغانؼ، السجمػد"السجتس  الجزائر  

 .2613فيفري 
، "ساية االجتساةية للظفل ف  الجزائر بةيؽ الؾاقة  والسةأمؾلالح"سؾيقات األمػيؽ،  -34

 .2618، 33 مجمة الباح  في العمـؾ اإلندانية كاالجتساعية، جامعة كرقمة، العدد
تظ يق الذرطة الجزائرية، قدؼ أمؽ والية سظيف، لسفاميؼ الذرطة "شعؾة لبػة،  -35

الفيدػبؾؾ "أنسؾذجػا"، مجمػة ، "السجتسعية مؽ خالل استخدامها لذةبكات التؾاصةل االجتسةاع 
 .2618، 44، العدد22 السييار، السجمد

اختظاف األطفال القرر ف  الجزائر واإلجرااات القانؾنية السجرمةة "شي  عسارة،  -36
 ، مجمػة الحتسػة لمدراسػات االجتساعيػة، جامعػة بميػدة، الجزائػر، السجمػد"للفعل، تذةخيص حالةة

 .2616، ماي 7، العدد4

جريسة اختظاف األطفال وعالقتها بجريسة الستةاجرة "يد، صالح حسمي ، حميسة عب -37
، مجمػػة القػػانؾف كالسجتسػػ ، "باألعزةةاا البذةةرية فةة  عةةل التذةةري  الجزائةةر ، دراسةةة مقارنةةة

 2618، جؾاف 61، العدد66 جامعة أحسد دراية، أدرار، السجمد

 حساية األطفال مؽ االستغالل ف  السةؾاد اإلباحيةة ع ةر االنترنة "طارؽ عثساف،  -38
، مجمػػػة السفكػػػر، جامعػػػة دمحم خيزػػػر بدػػػترة، كميػػػة الحقػػػؾؽ كالعمػػػـؾ "فةةة  التذةةةري  الجزائةةةر  

 .2616، 13د الدياسية، العد
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مكافحتهةةةةا فةةةة  السؾاثيةةةةق  وآليةةةةاتجريسةةةةة االتجةةةةار باألطفةةةةال "طالػػػػ  خيػػػػرة،  -39
، مجمػػػة البحػػػؾث فػػػي الحقػػػؾؽ كالعمػػػـؾ الدياسػػػية، جامعػػػة ابػػػؽ خمػػػدكف، "واالتفا يةةةات الدوليةةةة

 .2616، مارس 3، العدد62 سجمدتيارت، ال

عزري نزيهة، تحديد مفهػـؾ اختظػاؼ األطفػاؿ كعبلقتػه بالبيػدكفيميا، سمدػمة الكتػ   -46
، 12األكاديسيػػة لكميػػة العمػػـؾ اإلندػػانية كاالجتساعيػػة، جامعػػة دمحم بؾضػػياؼ، السدػػيمة، الكتػػا  

 .2617جؾيمية 

اصةة للزةحية فة  تأثير الرفة الخ"عكباكي دمحم عبد القادر، السبركؾ مشرؾري،  -41
مجمػػة -"دراسةةة مقارنةةة-وقةةؾع الجريسةةة وأثرهةةا علةةى عقؾبةةة الجةةان  فةة  التذةةري  الجزائةةر  

، نػػؾفسبر 6 االجتهػػادات لمدراسػػات القانؾنيػػة كاالقترػػادية، السركػػز الجػػامعي تامشراسػػت، العػػدد
2618. 

مةةةةدى التةةةةزام الدولةةةةة بتعةةةةؾيض "عكبػػػػاكي دمحم عبػػػػد القػػػػادر، السبػػػػركؾ مشرػػػػؾري،  -42
القانؾنيػػػة كالدياسػػػية، جامعػػػة دمحم  األسػػػتاذ لمدراسػػػات، مجمػػػة "أضةةةرار الجريسةةةةالزةةةحية عةةةؽ 

 .2618، سبتسبر 11 بؾضياؼ، السديمة، العدد
، السجمػػة األكاديسيػػة لمبحػػ  "الفتةةرة األمشيةةة، دراسةةة مقارنةةة"عشػػاف جسػػاؿ الػػديؽ،  -43

 .2611، 1، العدد3 القانؾني، جامعة عبد الرحساف ميرة، بجاية، السجمد
، جامعػة زيػاف "االتجار باألعزاا البذرية، مجلة دراسات وأبحاث"مة، غربي أسا -44

 .2611، ديدسبر 5، العدد3عاشؾر، الجمفة، السجمد

، "السجشةة  عليةةه ودعةةؾى ج ةةر الزةةرر فةة  القةةانؾن الجزائةةر  "فريجػػة دمحم هذػػاـ،  -45
السجمػػد مجمػػة األسػػتاذ الباحػػ  لمدراسػػات القانؾنيػػة كالدياسػػية، جامعػػة دمحم بؾضػػياؼ، السدػػيمة، 

 .2618، مارس 61، العدد63
، السجمػػة "اختظةةاف األطفةةال بةالجزائر، دراسةةة تذخيرةية وقائيةةة"كركػؾش فتيحػة،  -46

 .61، العدد5 السغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتساعية، السجمد
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، مجمػػة "الحسايةةة الجشائيةةة للظفؾلةةة فةة  الذةةريعة اإلسةةالمية"كيحػػ  عػػز الػػديؽ،  -47
االجتهػػاد القزػػائي عمػػى حركػػة التذػػري ، جامعػػة دمحم خيزػػر،  االجتهػػاد القزػػائي، مخبػػر أثػػر

 .2616، 67 بدترة، العدد
الجريسةةة اإلباحيةةة االلكترونيةةة كسةةا "المػؾزي أحسػػد دمحم، الػهنيبات دمحم عبػػد السجيػػد،  -48

، مجمػػة دراسػػات، عمػػـؾ الذػػريعة كالقػػانؾف، "نغسهةةا قةةانؾن جةةرائؼ أنغسةةة السعلؾمةةات األردنةة 
 .2613، 63، العدد42 مدالجامعة األردنية، السج

معسػػػػر العيػػػػد، جريسػػػػػة االتجػػػػار باألعزػػػػاء البذػػػػػرية، مجمػػػػة البحػػػػؾث كالدراسػػػػػات  -49
 .2618، ماي 61، العدد67 القانؾنية كالدياسية، السجمد

الحسايةةةة القانؾنيةةةة للظفةةةل الجةةةانح فةةة  عةةةل "مدػػػتاري عػػػادؿ، ركاحشػػػة كزكليخػػػة،  -56
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 .2618، جانفي 62، العدد7 السجمدالجامعي بتامشغدت، 

اإلجةةرااات والتةةةدابير السلقتةةةة مقػػراف سػػساح، حسػػػادي دمحم رضػػا، عثسػػاني بدػػػسة،  -52
 12-15الستخذة مؽ ق ل قاض  األحةداث لحسايةة األطفةال علةى ضةؾا أحكةام القةانؾن رقةؼ: 

 .2618، جؾاف 9، مجمة البحؾث كالدراسات كالبحؾث القانؾنية، العددالجزائر  
العؾامل االجتساةية السلثرة ف  ارتكاب الجريسةة، دراسةة "عبػد هللا،  نؾري سعدكف  -53

، مجمػة "ميدانية ألثر العؾامل االجتساةية الت  تلد  إلى ارتكاب الجريسة ف  مديشة الرماد 
 .2611األنبار لمعمـؾ اإلندانية، كمية اآلدا ، قدؼ عمؼ االجتساع، العدد األكؿ، 

علةةى الظفةةل لجريسةةة السدةةكؾت عشهةةا فةة   االعتةةدااات الجشدةةية"هػػادفي سػػسية،  -54
أكت سػػػتيتدة، الفرػػػ   26، مجمػػػة البحػػػؾث كالدراسػػػات اإلندػػػانية، مجمػػػة الجامعػػػة، "الجزائةةةر

 .2669، ماي64الخامس، مذتبلت كقزايا السجتس ، العدد
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، مجمػػػػة جيػػػػ  األبحػػػػاث القانؾنيػػػػة، السعسقػػػػة، "الظفةةةةل الجزائةةةةر  الستزةةةةسؽ حسايةةةةة  15-12
 .2617، أكتؾبر 18العدد

X -   ونيةاإللكتر السؾاق  : 
، تػػاري  https://www.djazairess.com/echchaab/79580حسايػػة الظفؾلػػة، عمػػى السؾقػػ :  -1

 .29/16/2618الؾلؾج لمسؾق : 

إطػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػرقؼ األخزػػػػػػػػػػػػػػػػر لمتبميػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اختفػػػػػػػػػػػػػػػػاء كاختظػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ األطفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، 
https://www.sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-10-15-19-34-27/8102-104  تػػػػػػػاري ،

 .63/16/2618سؾق : الؾلؾج لم
-http://www.aps.dz/ar/societe/56539تفعيػػػػػ  مخظػػػػػط اإلنػػػػػهار الػػػػػؾطشي عمػػػػػى مؾقػػػػػ : -2

 .26/61/2619، تؼ الؾلؾج لمسؾق  بتاري : 2016
انؾف كاألعسػاؿ، القػ الجشائيػة، مجمػةدمحم السداكي، حقؾؽ الزػحايا أمػاـ أجهػزة العدالػة -3

 .17/16/2618تاري  الؾلؾج لمسؾق : العدالة، عمى السؾق : 
، دار البػػػازكردي لمشذػػػر كاإلنترنػػػتعمػػػي جػػػابر صػػػالح الحدػػػيشاكي، جػػػرائؼ الحاسػػػؾ  -4

، متػػػػػػػػػػػػػػػػؾفر عمػػػػػػػػػػػػػػػػى السؾقػػػػػػػػػػػػػػػػ : 83كالتؾزيػػػػػػػػػػػػػػػػ ، دكف سػػػػػػػػػػػػػػػػشة الشذػػػػػػػػػػػػػػػػر، دكف طبعػػػػػػػػػػػػػػػػة، ص 
https://books.google.dz/books?id=QUJaDwAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dqجػػػػرائؼ+االب=

 .1/69/2618احية = تاري  االطبلع 
، 5855أرقػػاـ مخيفػػة حػػؾؿ تعشيػػ  األطفػػاؿ بػػالجزائر، إيػػبلؼ يؾميػػة الكتركنيػػة، العػػدد-5

، متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾفرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى السؾقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : 2617جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾاف  62الجسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
http://elaph.com/Web/News/2017/6/1151022.html 

أكف اليػػػػػػػػػؽ، عمػػػػػػػػػى السؾقػػػػػػػػػ :  بػػػػػػػػػالجزائر، الشهػػػػػػػػػار-األطفػػػػػػػػػاؿ-ضػػػػػػػػػد  -إجػػػػػػػػػراـ-سػػػػػػػػػشة-6
https://www.ennaharonline.com/2015-  : 68/63/2618تاري  الؾلؾج لمسؾق. 
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 :ملخص

تعد فئة األطفاؿ أهؼ فئة في السجتسعات، لهلػ سعت التذػريعات الدكليػة كالؾطشيػة لحسايتهػا مػؽ كافػة أشػتاؿ 
 العشف كاإلساءة كاالعتداءات التي قد تتعرض لها جدديا كانت أك نفديا أك صحيا.

الؾاقػػػ  السيػػػيش أثبػػػت أف الظفػػػ  يقػػػ  عرضػػػة لمعديػػػد مػػػؽ االنتهاكػػػات كاالعتػػػداءات الرػػػارخة عمػػػى غيػػػر أف 
حياته كسبلمته، كمؽ بيؽ االعتداءات التي طالت هه  الفئة جريسة االختظاؼ، هه  األخيرة التي تفػاقؼ انتذػارها فػي 

مهػات عمػى فمػهات أكبػادهؼ، كاضػظر السجتس  الجزائري خبلؿ الدشؾات األخيرة، كأحدثت همعػا فػي نفػؾس اآلبػاء كاأل
السجتسػ  الجزائػػري لمتعػػايش مػػ  مأسػاتها، مسػػا أد  إلػػى ترػػاعد ردكد أفعػػاؿ السجتسػ  الجزائػػري كمشػػاداة إلػػى ضػػركرة 
التدخ  لمحد مشها، األمر الهي دف  السذرع لمتدخ  لسؾاجهة هه  الجريسة عؽ طري  كض  آليػات حديثػة إلػى جانػ  

 ة سييا مشه لتدارؾ الشقص الهي أسهؼ في تفاقؼ الجريسة.اآلليات القانؾنية القديس

لػػػػهلػ جػػػػاءت هػػػػه  الدراسػػػػة لمؾقػػػػؾؼ عمػػػػى األسػػػػبا  الكامشػػػػة كراء انتذػػػػارها، كتحديػػػػد الحسايػػػػة السؾضػػػػؾعية 
ة كالحسايػػة كاإلجرائيػػة لمظفػػ  الزػػحية، إضػػافة إلػػى اآلليػػات اإلجرائيػػة التػػي رصػػدها السذػػرع لحسايػػة الظفػػ  الزػػحي  

ة، كسػا تػؼ لقزائية، كدكر ك  مؽ الشيابػة كقاضػي األحػداث فػي تػؾفير الحسايػة الكافيػة لمظفػ  الزػحي  االجتساعية، كا
التظػػرؽ آلليػػة اإلخظػػار كمخظػػط اإلنػػهار الػػؾطشي لتبميػػ  عػػؽ حػػاالت اختفػػاء كاختظػػاؼ األطفػػاؿ كالبحػػ  فػػي مػػد  

 نجاعة هه  اآلليات في حساية الظف  ضحية االختظاؼ، كمؾاطؽ قرؾرها. 
ABSTRACT 

Children category is considered as the most important category in societies; therefore 

international and national legislations sought to protect it from all forms of violence, abuse 

and attacks that it may be exposed tophysically, psychologically or healthily.  

However, the living reality has proven that the child is vulnerable to many violations 

and blatant aggressions on his life and safety.Among the aggressions that affected this 

category is the crime of kidnapping,which has widely spread in the Algerian society in the 

recent years, and caused panic in the hearts of parents on their children,and the Algerian 

society was forced to coexist with its tragedy.That is what led to the escalation of reactions of 

the Algerian society and calling for the need to intervene to reduce it, which prompted the 

legislator to intervene to confront this crime by setting up modern mechanisms in addition to 

the old legal mechanisms in an effort to remedy the deficiency, which contributed to the 

exacerbation of the crime.  

Therefore, this study came to find out the reasons behind its spread, and to determine 

the objective and procedural protection of the child victim, in addition to the procedural 

mechanisms that the legislator monitored to protect them, such as social and judicial 

protection, and the role of both the prosecution and juvenile judge in providing adequate 

protection for the child victim. As was also touched the notification mechanism and the 

national warning scheme for reporting cases of disappearance and abduction of children and 

researching the effectiveness of these mechanisms in protecting the child of kidnapping, and 

their shortcomings. 












