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إهــداء

::أهدي هذا الجهد المتواضع، إلىأهدي هذا الجهد المتواضع، إلى

روح أمي رحمها اهللا وجعلها من أهل الجنة روح أمي رحمها اهللا وجعلها من أهل الجنة 

والدي وأمي الثانیة أطال اهللا في عمرهما،والدي وأمي الثانیة أطال اهللا في عمرهما،

إلى إخوتي وأخواتي فردا فردا،  إلى إخوتي وأخواتي فردا فردا،  

وأخص بالذكر صدیقة وأخص بالذكر صدیقة إلى جمیع الزمالء والزمیالت في دفعتي، إلى جمیع الزمالء والزمیالت في دفعتي، 

دربي یاسمینةدربي یاسمینة

..وٕالى كل من ساعدني من قریب أو بعید، خاصة الدكتورة دوان فاطمةوٕالى كل من ساعدني من قریب أو بعید، خاصة الدكتورة دوان فاطمة

فازیــــــــــــــــةفازیــــــــــــــــة



إهــداء

إلى رمز الحب و الحنان، أمي الغالیة،إلى رمز الحب و الحنان، أمي الغالیة،

إلى رمز الرجولة والتضحیة، أبي الغالي،إلى رمز الرجولة والتضحیة، أبي الغالي،

إلى أخي العزیز، محمد أمین،إلى أخي العزیز، محمد أمین،

وكاتیة،وكاتیة،,,وكاهنةوكاهنة,,إلى أخواتي، نعیمةإلى أخواتي، نعیمة

وأخص بالذكر صدیقة دربي فازیــــــة، وأخص بالذكر صدیقة دربي فازیــــــة، ,,إلى كل أصدقائي وصدیقاتيإلى كل أصدقائي وصدیقاتي

كل من مد لي ید العون، خاصة الدكتورة دوان فاطمة،كل من مد لي ید العون، خاصة الدكتورة دوان فاطمة،ٕالى ٕالى و و 

إلى كل طفل،إلى كل طفل،

..أهدي هذا العمل المتواضعأهدي هذا العمل المتواضع

یاسمینـــــــــةیاسمینـــــــــة



شكر وعرفان

::یقـول المولـى عـز وجـلیقـول المولـى عـز وجـل

﴿َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم﴾

سورة إبراهیمسورة إبراهیم––77یة یة اآلاآل

،،هـذاهـذاعملناعملنابیـد العـون إلنجـاز بیـد العـون إلنجـاز ااالشكـر للٌـه وحـده الـذي أمدنـالشكـر للٌـه وحـده الـذي أمدنـ

داودي ستیتي داودي ستیتي ""الجزیـل للدكتـورة الجزیـل للدكتـورة بالشكـربالشكـرنتقدمنتقدمأن أن یسعنا إالیسعنا إالوال وال 

والتقدیـروالتقدیـره المذكرة ه المذكرة التـي تفضلـت بقبـول اإلشـراف علـى هـذالتـي تفضلـت بقبـول اإلشـراف علـى هـذ""اونیسةاونیسة

..ومالحظاتهـا القیمـةومالحظاتهـا القیمـةلتوجیهاتها لتوجیهاتها 

توجـه بخالـص التشكـرات إلـى لجنـة المناقشـة توجـه بخالـص التشكـرات إلـى لجنـة المناقشـة ننن ن أأأیضـا أیضـا ااكمـا ال یفوتنكمـا ال یفوتن

..المذكــــــــــــرةالمذكــــــــــــرةه ه تفضلهـم بمناقشـة هـذتفضلهـم بمناقشـة هـذعلـىعلـى
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مقدمــــة

اإلنسان وهو حق مشروع ضمنته له مختلف التشریعات یملكهتعتبر الحریة أهم ما 

المشرع  أقرف. علیهباالعتداءالحق أصبح مستهدف التاریخ، إال أن هذا  رواألدیان عب

ي الدستور بتعدیالته الجزائري كغیره من المشرعین هذا الحق و حارب أي مساس به ف

الحریات خاصةتحت عنوان الحقوق و 2016سیما في الفصل الرابع من دستور المتعددة ال

.723، 66، 65، 41، 40، 382، 321المواد 

على  الدخیلةالجریمة  ووه االختطافهذه الحریة، على  االعتداءصور بین من نجد 

معنویة هر اإلجرامیة، لها أضرار مادیة و المجتمع الجزائري التي تعد نوع خطیر من الظوا

 14عدد جریدة رسمیة (2016مارس سنة 6مؤرخ في 01-16قانون رقم 2016من دستور 32المادة تنص -1

كل المواطنین سواسیة أمام القانون و ال یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى ")2016مارس 17صادر بتاریخ 

."اجتماعيالمولد أو العرق، أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخص أو 

.الحریات األساسیة الحقوق اإلنسان و المواطن مضمونة"01-06قانون رقم 2016من دستور 38المادة تنص -2

تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین و الجزائریات، واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا على سالمته وتكون

."وعدم انتهاك حرمته

.ى األسرة بحمایة الدولة والمجتمعحظت"2016من دستور  01- 06رقم من قانون 72المادة تنص -3

.تحمي األسرة و المجتمع و الدولة حقوق الطفل

.تكفل الدولة األطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب

.یقمع القانون العنف ضد األطفال

الخاصة من الحقوق المعترف بها لجمیع المواطنین االحتیاجاتالفئات الضعیفة ذات استفادةتعمل الدولة على تسهیل 

.االجتماعیةفي الحیاة إدماجهاو 

.تحمي األسرة و الدولة األشخاص المسنین

."یحدد القانون شروط و كیفیات تطبیق هذه األحكام
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األطفال الذي اختطافوكیانه، خاصة استقرارهكثیرة حیث أصبحت تؤرق المجتمع وتهدد 

.جمیع تشكیالتهجتمع الجزائري برمته بیشكل موضوعا یمس الم

الممارس على طفال نتائج كثیرة وغضب وتندید بالعنف األ اختطافأثارت جریمة 

ها أو یقوم ییتجه إلاجتماعیةالسلوكات غیر هذه ویالحظ أن .مختلف الفئات في المجتمع

للحیاة االجتماعیة المزریة  االتوازن النفسي أو نظر بها أشخاص أو شباب یعانون من عدم 

التي أن هذه الجریمة أصبحت تمس شریحة حساسة أال وهي الطفولة و بما.التي یعانون منها

تكریس حمایة جنائیة إلى  لذا أقرتها العدید من الدول بسنها لقوانین تهدف،تحتاج إلى حمایة

.تضمن سالمة الطفل

إذ نجد ،الجزائر على غرار التشریعات األخرى بحمایة هذه الفئة دولیا وداخلیااهتمت

1حقوق الطفلكاتفاقیةمایة الطفل أبرمت لحالدولیة التي االتفاقیاتى أنها صادقت عل

أن مختلف الجهود نجد أما على المستوى الوطني.20002بروتوكول الملحق بها سنةو 

، وكذا بصدور 3عقوبة صارمة على المعتدین بموجب قانون العقوباتاتجهت نحو تسلیط

ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت .20154قانون متعلق بحمایة الطفل سنة 

دخلت حیز التنفیذ في ، والتي 20/11/1989بتاریخ الجمعیة العامة لألممالتي وافقت علیها حقوق الطفل اتفاقیة-1

المتضمن 19/12/1992المؤرخ في 461–92، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2/09/1990

.23/12/1992صادر بتاریخ 91، جریدة رسمیة عدد المصادقة مع التصریحات التفسیریة

في البغاء والمواد اإلباحیة بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة استغاللهمبشأن بیع األطفال و اختیاريبروتوكول-2

ه یعلصادقت 2002ینایر 18دخل حیز التنفیذ في 2000ماي 25في الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 263

بتمبر س6صادر بتاریخ55، جریدة الرسمیة عدد 2006سبتمبر 2مؤرخ في 229-06الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 

2006.

الذي یعدل 16/02/2014:صادر بتاریخ07رسمیة عدد جریدة ، 2014فبرایر 4مؤرخ في  01- 14م قانون رق-3

.قانون العقوباتیتضمن 1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66مر رقم أویتمم 

بتاریخ صادر 39جریدة رسمیة رقم ، یتعلق بحمایة الطفل، 15/07/2015مؤرخ في 12–15قانون رقم -4

19/07/2015.
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من خالل .هذه الجریمةمن حد في سبیل الالوزیر األول ، تدخل مشاعة في السنوات األخیرة

أو فقدان  اختطافاإلبالغ فیها عن حالة ، یتم تتضمن مخطط إنذار وطنيإصدار تعلیمة

"نهال"الطفلة  اختطافهذه التعلیمة بعد عملیةقد أتتو  .أطفال في إحدى والیات الوطن

وزارات وأسالك إلى مختلف ال، مما أدى إلى توجیه هذه التعلیمةالتي هزت الشارع الجزائري

.الهیئات العمومیةاألمن و 

طرف مجموعة منالمكرس بموجب تعلیمة الوزیر األول، تم إعداد المخطط الوطني 

تصریحات التي أدلى لطبقا لتحت إشراف وزارة العدل عمل متعددة القطاعات، التي أنشئت 

وقد تم تسخیر وكیل الجمهوریة باالشتراك مع ، 2016جانفي 19بتاریخبها الوزیر األول 

إیجاد الطفل المعرض للخطر كل الهیئات المعنیة من أجل تنفیذ المخطط، والذي یستهدف 

.على قید الحیاة في اقرب وقت

اذ الطفل المخطوف أو من حیث كل هذه المجهودات واإلجراءات المتخذة سواء إلنق

هذه بد منها نظرا لخطورة هذه الجریمة التي تقع على ، كان الالعقوبة المطبقة على الجناة

بكیان األسرة والمجتمع بأكمله، وخیمة تمس ثارآمن ترتبه، وما الفئة الضعیفة في المجتمع

صلة ولیس لها أیة دیننایحرمهاخاصة وأن مثل هذه الجرائم تصدم مجتمعنا كونها أفعال 

.االجتماعیةتقالیدنا وحیاتنا ب

الواجبات من یعد لبحث في هذه الجریمة خاصة في السنوات األخیرة، إن الدراسة وا

الباحثین في مجال القانون، ذلك من أجل تحلیل والبحث فیما هو موجود المترتبة على عاتق

مع اإلشارة ، االختطاف مع مقارنتها بالواقعلحمایة الطفل من آلیاتحالیا من نصوص و 

إلى صعوبة التوصل إلى دراسة دقیقة ومعمقة ومیدانیة، نظرا لصعوبة الحصول على 

الموضوع و دراسته بطرح إشكالیةاختیارلم یمنعنا من األمر هذا غیر أن ، معلومات رسمیة

األطفال؟اختطافمكافحة جریمة فعالیة و فعلیة مدى 
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الفصل األول

ختطاف األطفالجریمة اماهیة 

األطفال أخطر مظاهر اإلجرام التي تمس بالطفل وتؤرق اختطافتعتبر جریمة 

فاختطاف األطفال یؤدي ال محالة إلى المساس باستقرار ،كونه یعد أهم ركائزهالمجتمع

.المجتمع

جریمة اختطاف األطفال بخصوصیة تمیزها عن بقیة الجرائم، السیما وأنها تشكل تمتاز 

خطر حقیقي یترصد فئة األطفال وهي الفئة المتصفة بالبراءة والتي ال یمكن لها التفطن 

.والطرق االحتیالیة المعتمدة في ارتكابهالألشخاص المرتكبین لهذه الجریمة والوسائل

ترتب هذه الجریمة العدید من اآلثار السلبیة التي تهدد مستقبل المجتمع بصفة عامة 

واألسرة بصفة خاصة، األمر الذي یستتبع بالضرورة توضیح معالم هذه الجریمة وتبیان 

مل التي تساهم في ، كما تحیط بهذه الجریمة العدید من العوا)المبحث األول(مفهومها

.)المبحث الثاني(ارتكابها، السیما إذا ارتبطت بارتكاب جرائم أخرى ذات الصلة الوثیقة بها
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المبحـــث األول

األطفالاختطافجریمة مفهـوم

سة مجال مكافحة هذه الجریمة الخطیرة بموجب النصوص المعتمدة اقبل التطرق إلى در 

المقدمة وانبها السیما التعریفاتجمفهوم هذه الجریمة في جمیع نتعرض إلىأن بد ال ،لذلك

المطلب (لعقوبات الجزائري في قانون االمنصوص علیها ، وكذا من طرف علماء اإلجرام

، )المطلب الثاني(ومن ثمة نستمد خصائص هذه الجریمة من هذه التعریفات ،)األول

).ثالثالمطلب ال(نها اركإلى ذكر أرق فیما بعد طتنل

لمطـلب األولا

األطفالاختطافتعریف جریمة 

باعتبار جریمة اختطاف األطفال من الجرائم التي تثیر القلق في المجتمع السیما في 

 فقهاءسواء المقدمة من طرف التطرق إلى التعریفات الواردة بشأنها،ال بد من ،وقتنا الحالي

).الفرع الثاني(قانون العقوبات الجزائري ، والواردة في نصوص )الفرع األول(علم اإلجرام 
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الفـرع األول

علم اإلجرامفقه في  االختطافتعریـف 

نص بموجب اإلجرام فعل إجرامي معاقب علیه  فقهاء علمفي نظر االختطافیعتبر 

هذا الفعل ، وغالبا ما یقترن ارتكاب رتكابهاالعذر ال جنحة یف على أنهحیث كُ ،قانوني

رف هذا الفعل على أنه ، كما عُ 14األطفال دون سن اختطافالقوة خاصة عند باستعمال

.1ةالقو  باستعمالاألسر بطریقة غیر مشروعة 

قد وردت العدید من التعریفات لجریمة االختطاف إال أن فقهاء القانون أجمعوا على 

"التعریف التالي و أن یتم نقله إلى المجني علیه من المكان الذي یتواجد فیه،انتزاعمحل :

2".شرط ما أو خر دون إرادته لتنفیذ أمرآمكان 

على أنه سلوك إجرامي في ظاهرة ،االختطافكما عرف علم النفس الجنائي 

.3اجتماعیة

الفـرع الثانـي

في قانون العقوبات الجزائرياالختطافتعریف 

156-66إال منذ صدور األمر رقم االختطافبجریمةرع الجزائري ـــلم یهتم المش

باألشخاص بصفة  ةالمتعلق، و 2944إلى  291المواد  فيالمتعلق بقانون العقوبات السیما 

في العلوم القانونیة، تخصص علم ماجستیرلنیل شهادة الاألشخاص، مذكرة اختطافجریمة ،جزار الزهراءفاطمة -1

.13، ص 2014باتنة، الحاج لخضر، ، جامعة یةكلیة الحقوق و العلوم السیاساإلجرام وعلم العقاب،
األطفال في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، اختطافبشیشي سومیة، جریمة -2

  .19ص  ، 2014،بسكرة،تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
ن،. م. د ، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد األول،"الجزائريظاهرة إختطاف األطفال في المجتمع "فوزیة هامل، -3

.208، ص 2013

.المتضمن قانون العقوبات 156- 66رقم من أمر 294-291راجع المواد -4
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جدر اإلشارة إلیه تما .خاصةعلى األطفال بصفة  هاارتكابعند هذه األحكامتشدیدعامة و 

،االختطافو  حیث وحد بین الخطف،مصطلحین لهذه الجریمةلاستعمأن المشرع الجزائري 

الجزائري إلى المشرعفمن خالل هذه النصوص سعى. الذكر ةهذا ما أكدته المواد السالف

.حمایة الحریة الشخصیة المكفولة من طرف الدستور

المشرع الجزائري العقوبة نظرا لخطورتها شدد ، قداألطفالاختطاففي مجال نجد 

.11مكرر293المادة، ویظهر ذلك في براءة المجني علیه كونه قاصرلو 

التي تشدد العقاب 263طبیق الفقرة األولى من المادة تحیل هذه المادة بدورها إلى ت

أو إذا كان  ،إلى تعذیب أو عنف جنسيالختطافافي حالة ما إذا أدى  اإلعدامإلى عقوبة 

.2الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة أو إذا ترتب علیه وفاة الضحیة

كل من خطف "أنهتنص على،تقانون العقوبا326ولى من المادة األكما نجد الفقرة 

أو أبعد قاصر لم یكمل الثامنة عشر و ذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك 

 100,000إلى  20,000خمس سنوات و بغرامة  لىفیعاقب بالحبس لمدة سنة إ

.3"دینار

خطف المؤبد كل من یخطف أو یحاولیعاقب بالسجن "على أنه01-14قانون رقم من 1مكرر293المادة تنص -1

، عن طریق العنف أو التهدید أو اإلستدراج أو غیرها من الوسائل،قاصر لم یكمل ثماني عشر سنة

إذا تعرض القاصر من هذا القانون،263وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص علیها في الفقرة األولى من المادة 

المخطوف إلى تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة أو إذا ترتبت علیه وفاة الضحیة،

."أدناه294ال یستفید الجاني من ظروف التخفیف المنصوص علیها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 

صادر بتاریخ 49، جریدة رسمیة رقم من قانون العقوباتالمتض 156- 66ر من أم263راجع المادة -2

11/06/1966.

من قانون 156-66، الذي یعدل األمر 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06من قانون رقم 326المادة راجع-3

.24/12/2006صادر بتاریخ 84 عددرسمیة جریمة ،1966یونیو  8في العقوبات الجزائري، مؤرخ 



اختطاف الطفل   جریمة ماهیة -الفصـل األول 

8

هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري یعاقب على خطف القاصر الذي لم من خالل 

سنة، حتى إذا رفق القاصر الجاني بمحض إرادته ولو لم یستعمل هذا األخیر 18یكمل 

:1، وهيالقّوة، وبذلك الخطف یقوم على ثالث شروط

.خطف و إبعاد القاصر.1

.سنة18أن یكون الشخص المخطوف قاصر ال یتجاوز .2

.النیة اإلجرامیة.3

بل االختطافیالحظ أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریف منفرد لجریمة الخطف أو 

االختطافتعریف لجریمة استنتاجربطها مع مرادفات كالقبض والحجز، مما یؤدي بنا إلى 

القوة أو  باستعمالمتعمد على الحریة الفردیة للشخص لمدة معینة سواء اعتداءعلى أنها 

.بدونها

من االختطاففي عدم تقدیم تعریف شامل لجریمة القانوني و یمكن تبریر هذا الفراغ 

كونها جریمة مستحدثة ،طرف المشرع الجزائري إلى الغموض الذي یحیط بهذه الجریمة

هذه الحریة الجزائري علیها أحاط المشرع االعتداءعدم  ومن أجل.تمس الحریة الفردیة

.2كبیهاتعلى تسلیط العقوبة على مر بینها النصبمجموعة من الضمانات من 

الثانيالمطلب 

خصائص جریمة اختطاف األطفال

فإن جریمة االختطاف تتمتع بخصائص تنفرد بها وتساهم ،على غرار الجرائم األخرى

،)الفرع األول(من الجرائم الجسیمة هذه الجریمة عتبر في تحدید جسامة العقوبة، حیث ت

تكوینها القانوني على جریمة تأسسفي حالة ما إذا وتكیف على أنها من الجرائم المركبة 

.209مرجع سابق، ص هامل فوزیة،-1

.25-24فاطمة الزهراء جزار، مرجع سابق، ص ص -2
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إذا كانت الجریمة ذات نتائج مادیة ، وتصنف ضمن جرائم الضرر )الفرع الثاني(أخرى 

).الفرع الثالث(ضارة 

الفرع األول

جریمة اختطاف األطفال من الجرائم الجسیمة

، هایتوصف جریمة االختطاف أنها جسیمة بالنظر إلى العقوبة المسلطة على مرتكب

من قانون العقوبات وما بعدها، على عقوبات متفاوتة حسب ظروف كل 291المادة فنصت 

سنة وقد تصل للمؤبد في حالة 20سنوات و 10إلى  ،سنوات للخطف البسیط5جریمة، 

.1استعمال بزة رسمیة أو نظامیة من طرف الجاني أو في حالة التهدید بالقتل

فإن انقضاء الدعوى العمومیة یكون بمضي جنایة،كون الجریمة من الجرائم الجسیمة

، وبالتالي تكییف جریمة االختطاف على أنها 2سنوات من یوم وقوع فعل االختطاف10

وهي حالة استعمال .ظرا لجسامتها، وأضاف المشرع حالة أخرى تعتبر من الجسامةجنایة ن

، حیث تكون 3للمختطف أو المحبوس أو المقبوض علیه، أو العنف الجنسيالتعذیب البدني

وهنا المشرع لم یفرق بین صفة المجني علیه إذا .العقوبة اإلعدام في حالة اختطاف األطفال

.المتضمن قانون العقوبات156-66مر أمن 292وراجع نص المادة 01-14من قانون رقم291المادة تنص -1

یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرین سنة كل من اختطف او قبض او حبس او حجز اي "على أنه 

.فیها القانون بالقبض على االفرادیأمرشخص بدون امر من السلطات المختصة و خارج الحاالت التي یجیز او 

.وتطبق ذات العقوبة على من اعار مكانا لحبس او لحجز هذا الشخص

".اذا استمر الحبس او الحجز لمدة اكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة معدل ومتمم 1966مؤرخ في یونیو سنة 155–66من أمر رقم 7راجع المادة -2

.2015یولیو سنة 23مؤرخ في 02–15باألمر رقم 

وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص علیها في الفقرة "01–14یة منها من قانون الفقرة الثان1مكرر293تنص م -3

من هذا القانون، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع من 263األولى من م

".الخطف هو تسدید فدیة أو إذا ترتب علیه وفاة الضحیة
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استعمال وسائل تدلیسیة من طرف الجاني، أو غش أو عنف أو كان ذكر أو أنثى، فعند 

.سنة وغرامة مالیة من ملیون دینار إلى ملیوني دینار 20إلى  10وتكون العقوبة من .تهدید

.1وفي حالة ما إذا كان الدافع من وراء االختطاف هو دفع فدیة فالعقوبة هي السجن المؤبد

الفرع الثاني

الجرائم المركبةجریمة اختطاف األطفال من

یكونتكون الجریمة مركبة في حالة ما إذا قام تكوینها القانوني على جریمة أخرى، 

الجریمة على  أو ظرف مشدد لها، أي أن المشرع یعتمدعنصر من عناصر المكونة لها

فیتم جمع جریمتین وجعلها جریمة واحدة مستقلة، وفي .2كظرف مشدد للجریمة األولىالثانیة

بحسبوجریمة االختطاف .فعل واحد فهي جریمة بسیطةعلى ما إذا كانت تقوم حالة 

ومن ثمة یترتب لدینا فعالن مستقالن مفهومها هي أخذ وسلب بسرعة وٕابعاد المجني علیه، 

عن بعضهما البعض، یتمثل الفعل األول في األخذ والسلب بشكل سریع، أما الثاني فیتحقق 

.3یمة االختطاف ال تكون كاملة إذا تخلف أحد الفعلینفي فعل اإلبعاد، وعلیه فإن جر 

جرائم ارتكاب مقترنة بتكوناالختطاف نجد أن معظم حاالت،على هذا األساس

االختطاف بكاقتران االغتصاب لالختطاف، الغرض الرئیسي وتشكل في نفس الوقت أخرى

أو اقتران فعل القتل باالختطاف أي قتل المجني علیه بعد ،أي الخطف من أجل االغتصاب

.4اختطافه

.، مرجع سابق01–14مكرر من القانون 293من المادة 3راجع الفقرة -1

.39، ص 2009مكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، ،عبد اهللا الحسین العمري، جریمة اختطاف األشخاص-2

.40بشیشي سومیة، مرجع سابق، ص -3

.49عبد اهللا حسین العمري، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثالث

جریمة اختطاف األطفال من جرائم الضرر

عنها وهذه األخیرة ،النتیجة المترتبة ىتعتبر الجریمة من جرائم الضرر بالنظر إل

.تتضمن نتیجة مادیة ونتیجة قانونیة

ال إذا توفرت نتیجتها المادیة، أي إال تقع كاملة )جریمة ضرر(فالجریمة المادیة 

ائم نتیجة عنصر أساسي في النموذج القانوني للركن المادي، وجریمة االختطاف من جر 

.1دون ضرر واقع بالمخطوفالضرر كونها ال تتم الجریمة

ناتجة عن الفعل اإلجرامي تبرز النتیجة المادیة أیضا باعتبار أن هذه الجریمة 

هي وسیلة وهذه الجریمة,بعاد المجني علیهوإ عن الجاني، وتكمن النتیجة في أخذ الصادر 

القانون على الشروع حتى ویعاقب .ها كالقتل أو الزنا أو االبتزازللوصول إلى جریمة أشد من

من 326جنایة، حسب أحكام المادة باعتبارهاوٕان لم تتم الجریمة بعقوبة الجریمة التامة 

وهو ما یشكل النتیجة )أو شرع في ذلك(...الجزائري حیث وردت عبارة قانون العقوبات 

.2القانونیة لهذه الجریمة

:أهمیة اعتبار جریمة االختطاف من جرائم الضرر فیما یليتبرر 

تحدید معنى الشروع باعتباره جریمة مادیة لم تتم بسبب تخلف عنصر النتیجة )1

.بالمعنى المادي

العقوبة، فالقانون یقیس العقوبات وفقا لمدى الضرر ووفقا النتیجة معیار لتحدید )2

.لجسامته

  .35ص ، 2013الجزائر، عكیك عنتر، جریمة االختطاف، دار هومه، -1

.، مرجع سابق23-06من قانون رقم 326راجع المادة -2
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الثالثلـب المط

األطفالاختطافأركان جریمة 

أركان، تعتبر في القانون الجزائري ال بد من توفر جریمة اختطاف األطفاللقیام 

الفرع (في الركن الشرعي أي ضرورة وجود نص قانوني تتمثل، هاعناصر أساسیة لقیام

، إضافة إلى )الفرع الثاني(الجریمة فیهثم الركن المادي أي المظهر الذي تبرز ،)األول

.)الفرع الثالث(الركن المعنوي أي القصد واإلرادة 

الفـرع األول

يـــــــــــن الشرعـــــــــــــــــالرك

قد كان هذا الركن محل اختالف فیما یتعلق یسمى الركن الشرعي بالركن القانوني، و 

المواد الثالثة في هذا الركن  وتم النص على.بتكییفه كشرط أو ركن لقیام جریمة االختطاف

ال جریمة و ال ":أنه على ىالمادة األولحیث نصتالجزائري، األولى من قانون العقوبات

وقت تطبیق القانون أي سریان 2المادة ، كما حددت 1"أمن بغیر قانونعقوبة وال تدابیر 

من تاریخ وضعه ودخوله حیز التنفیذ فال یسري على بتداءً اذلك و القانون من حیث الزمان، 

.3نصت على سریان اإلقلیمي للقانونفقد  3المادة ، أما2ت من وقائعاما ف

329–326في المواد من تتمثل أما المواد المنظمة لجریمة اختطاف األطفال،

.1مكرر293مكرر والمادة

.، مرجع سابققانون العقوباتالمتضمن156-66من أمر رقم 1المادة راجع -1

.المتضمن قانون العقوبات، مرجع نفسه156-66من أمر رقم 2المادة راجع-2

المتضمن قانون العقوبات، مرجع نفسه؛156-66من أمر رقم 3المادة راجع-3

.126-125، ص ص 2006،لنشر، جیجللأنظر أیضا منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم 
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كل من خطف أو بعد قاصر لم "وبات الجزائري على عقمن قانون ال326تنص المادة 

قب بالحبس اعتهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فییكمل الثامنة عشرة و ذلك بغیر عنف أو 

.دینار100، 000إلى  20,000لمدة من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من

إذ تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات المتابعة 

الجزائیة ضد األخیر إال بناء على شكوى األشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال الزواج 

.1"و ال یجوز الحكم علیه إال بعد القضاء بإبطاله

كل من لم یسلم طفال موضوعا تحت "من نفس القانون، على أنه327المادة وتنص 

ب بالحبس من سنتین إلى خمس یعاقرعایته لألشخاص الذین لهم الحق في المطالبة به، 

.2"سنوات

یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من "على  328في حین تنص المادة 

األب أو األم أو أي شخص آخر ال یقوم بتسلیم قاصر دینار، 100.000إلى  20.000

قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في 

المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إلیه حضانته أو من األماكن التي وضعه 

أو إبعاده حتى ولو وقع فیها أو أبعده عنه أو عن تلك األماكن أو حمل الغیر على خطفه 

.ذلك بغیر تحایل أو عنف

.3"سنوات إذا كانت أسقطت السلطة األبویة عن الجاني3وتزاد عقوبة الحبس إلى 

.، مرجع سابق23-06من قانون رقم 326المادة راجع-1

.، مرجع سابق156-66من أمر رقم 327المادة راجع -2

.، مرجع سابق23–06من قانون رقم 328راجع المادة -3
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فاء قاصر كان قد خكل من تعمد إ"من نفس القانون فنصت على 329أما المادة 

 لهاربه من البحث عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي یخضع هبعد أو أخطف أو 

 100,000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من 5قانونا، یعاقب بالحبس من سنة إلى 

یما عدا حالة التي یكون فیها الفعل جریمة وذلك ف ،أو بإحدى هاتین العقوبتیندینار 

.1"معاقب علیهااشتراك

جریمة حیث كیف،بتشدید العقوبةالمشرع الجزائري قام  االختطافلتزاید جریمة نظراً 

وقرر معاقبة مرتكبیها  ، 1مكرر293المادة بموجب جنایة باعتبارها اختطاف األطفال 

المؤبد وذلك في حاالت خطف قاصر عن طریق العنف أو التهدید أو السجن بعقوبة 

في حالة القتل إذا سبق أو تلى 263المادة بموجباإلعدام كما قرر عقوبة ، االستدراج

.2ض منه إعداد أو تسهیل تنفیذ جنحةر غجنایة أخرى أو كان ال

یعاقب بالسجن المؤبد كل من "على أنه 1مكرر293مادة جاء النص في الحیث 

عن طریق العنف أو ،سنة)18(یخطف أو یحاول خطف قاصر لم یكمل ثماني عشر 

.ستدراج أو غیرها من الوسائلاالأو تهدید ال

263المنصوص علیها في الفقرة األولى من المادة وتطبق على الفاعل العقوبة،

القانون إذا تعرض القاصر المخطوف إلى التعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان هذا من 

.علیه وفاة الضحیة تد فدیة أو ترتبالدافع الخطف هو تسدی

صوص علیها مع مراعاة أحكام المادة نوال یستفید الجاني من ظروف التخفیف الم

.3"أدناه294

.مرجع سابق، 23- 06 رقمقانون من 329المادة راجع -1

.نفسهمرجع ، 23- 06 رقمقانون من 263المادة راجع -2

.، مرجع سابق01-14من قانون رقم 1مكرر  293ة المادراجع -3
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في فقرتها األولى 263المادتین أحالت إلى تطبیق نجد أنها من خالل قراءة هذه المادة 

"التي تنص على یعاقب على القتل باإلعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جنایة أخرى كما :

دام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو عیعاقب على القتل باإل

.1"تسهیل من عقوبتها

"على أنه294المادة كما نصت یستفید الجاني من األعذار المخففة حسب مفهوم :

.أو الخطفللحبس أو الحجزحد اوضع فور  امن هذا القانون إذ52المادة 

أیام من یوم االختطاف أو القبض أو 10انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من ٕاذاو 

5من سنتین إلى العقوبة إلى الحبستخفض،أیة إجراءاتاتخاذقبل الحبس أو الحجز و 

و إلى الحبس من ستة أشهر إلى 293حالة المنصوص علیها في المادة الفي  سنوات

  .292و 291ا في المادتین مالمنصوص علیهحالتین السنتین في 

أو  االختطافنتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أیام كاملة من یوم ا ٕاذاو 

فتخفض العقوبة إلى الحبس ، بل الشروع في عملیة التتبعقالقبض أو الحبس أو الحجز و 

وٕالى الحبس 293حالة المنصوص علیها في المادتین المن خمس إلى عشرة سنوات في 

.من سنتین إلى خمس سنوات في جمیع الحاالت األخرى

حالة السنوات في  ةتخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر 

مكرر، وٕالى السجن المؤقت من عشر 293المنصوص علیها في الفقرة األولى من المادة 

.2"من نفس المادة 3و 2حاالت الواردة في الفقرتین الإلى عشرین سنة في 

.المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق156-66أمرمن 263المادة راجع-1

جریدة رسمیة، 156-66المعدل و المتمم ألمر1975یونیو 17مؤرخ في 47-75أمر رقم من 294المادة راجع -2

.04/07/1975صادر بتاریخ  53عدد 
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الفـرع الثانـي

األطفالاختطافالركن المادي لجریمة 

المحسوسة األفعال المادیة یستهدف المشرع عند تدخله من خالل التجریم والعقاب،

المشمولة بالحمایة الجنائیة، ومنه ال یمكن القول اعتداء على المصالح والحقوق التي تشكل 

.1أن هناك جریمة إال إذا تجسد في كیان له طبیعة مادیة ملموسة

،سهالً على ارتكاب الجریمةإضافة إلى ذلك فإن قیام الركن المادي یجعل إقامة الدلیل 

.2أن تتابع السلطة أشخاص عن جرائم لم یصدر فیها سلوك ماديبحیث ال یعقل 

، )أوال(المادي الفعل ، تتمثل في كل من على ثالث عناصرالمادي الركنیقوم 

).ثالثا(بینهماالعالقة السببیةو  ،)ثانیا(النتیجة اإلجرامیة و 

الفعل المادي: أوال

من مكان تواجده بقصد نقله إلى مكان انتزاعهأخذ المخطوف أو بالفعل الماديیقصد 

یعني أن الخاطف یقوم بإجبار المخطوف على غیر إرادته مماخر یریده الخاطف، آ

.3سیرهأو تحویل خط باالنتقال

یلجأ الخاطف الرتكاب جریمته استخدام إما الحیلة واالستدراج أو القوة المصاحبة قد 

غیر أن هناك من الحاالت التي یتم فیها مكرر، 293ما نصت علیه المادة بالقسوة، وهو 

.91اطمة الزهراء جزار، مرجع سابق، ص ف -1

كلیة الحقوق مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الجنائي، جرائم إختطاف القاصر،مرزوقي فریدة، -2

.23، ص 2010جامعة الجزائر، والعلوم السیاسیة، 

الجامعي أحكام الشریعة اإلسالمیة، المكتبدراسة قانونیة مقارنة باالختطافعبد الوهاب عبد اهللا أحمد المعمري، جرائم -3

.119، ص 2006األردن، ،الحدیث
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المادة االختطاف بدون استخدام القوة أو العنف أو الطرق االحتیالیة وهو ما أكدت علیه 

.من قانون العقوبات الجزائري326

تمییز ، بال326و 1مكرر293المادتینفي هذا السیاق قام المشرع الجزائري من خالل 

:، وهمااإلجراميبین حالتین لقیام الفعل 

االستدراجالعنف والتهدید و باستخدامالفعل المادي :الحالة األولى) أ

سبل أمام الخاطف الرتكاب 3، فإن هناك 1مكرر293بالرجوع إلى نص المادة 

جریمة االختطاف وتحقیق الفعل اإلجرامي، وتقترن هذه السبل باستخدام العنف، والتهدید، 

.واالستدراج

من قانون العقوبات الجزائري 1كررم293فعل العنف المنصوص علیه في المادة .1

أیة وسیلة مادیة، فهو یعرف باإلكراه المادي في أي فعل یأتیه فعل العنفیشمل

فیها الخطف یردحاالت التي الومن وهو الطفل،الجاني من شأنه سلب إرادة المجني علیه 

كما ،خرآوة لمكان راع المجني علیه بالقوة  أخذه عنإمساك ذنجد مثال عن طریق العنف، 

المقاومة كحمل الجاني للطفل  عنلمجني علیه یعجز فیها االحاالت التي بعض هناك نجد 

إقدام الجاني على ضرب عندالعنف كذلك ، كما یتحققثناء نومه أو اإلغماء أو التخدیرأ

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة األخذ ، تهٕاحباط مقاومالمجني علیه و تقییده أو ربطه إلرهابه و 

.1حداثة سن الطفلاالعتباربعین 

من قانون العقوبات الجزائري 1كررم293فعل التهدید المنصوص علیه في المادة .2

المجني علیه بإنزال خطر جسیم وحال من قبل الجاني إذا تخویففعل التهدیدیقصد ب

األسالیب التهدید أن تكون الوسائل و تحقق یشترط لالهرب معه، ولكن  علىلم یوافق 

وزاني أمنة، جریمة اختطاف األطفال وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون -1

  .27ص  ،2015،بسكرة،جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجنائي، 
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لرغبته الخضوعسوى اختیار آخر ني لم تترك أمام المجني علیه المستخدمة من طرف الجا

كالقاصرة التي تتعرض حة كبرى، یفضبه وٕاال لحق به ضرر مثل إفشاء سر قد یلحق 

.للتهدید بإنزال صورها على االنترنت من طرف الجاني

المجني علیه بالقتل أو بتر أحد بتخویفقیام الجاني معنویًا، عندالتهدید كذلك یكون 

.1مستغال صغر سنهللتأثیر على إرادة المجني علیه وشرفه،أعضائه أو انتهاك عرضه

من قانون العقوبات الجزائري1مكرر293ستدارج المنصوص علیه في المادة فعل اال.3

وسیلة للسیطرة على معنویات المخطوف وأخذه أو تحویل خط سیره یعتبر االستدراج 

خداع المجني علیه على یتحقق من خالل ٕابعاده عن مكان تواجده، فإنهخر و آإلى مكان 

مغادرة مكان تواجده إلى یدفعه إلىمما أوامر الخاطفنحو یجعله ینساق إلى توجیهات و 

الجانيالحیلة صالحة وتؤدي غرض استخدامطریقة وقد تكون خر ألي غرض كان، آن مكا

دث أو القاصرة أكثر من حقد تكون هذه الطریقة مؤثرة على الو جدوى، بدونقد تكون كما 

.2تأثیرها على شخص البالغ

تحایلالو  عنفاستخدام الفعل المادي بدونال :الحالة الثانیة) ب

من قانون العقوبات الجزائري ال تشترط لقیام الفعل المادي 326المادة نص حسب

تحایل،التهدید أو العنف أو تجرم فعل اإلختطاف حتى بدون استخدام البل ،واإلكراهالعنف 

.3بمحض إرادتهعلیه الجاني حتى في حالة ما إذا رافق المجني فجنحة الخطف تقوم 

یجة اإلجرامیة النت:ثانیا

.27، ص سابقوزاني أمینة، مرجع -1

.127-126المعمري، مرجع سابق، ص ص عبد اهللا أحمد عبد الوهاب-2

.، مرجع سابق23–06من قانون رقم 326راجع المادة -3
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هي األثر الذي یترتب تعتبر النتیجة اإلجرامیة العنصر الثاني لقیام الركن المادي، ف

على السلوك اإلجرامي وهو العدوان الذي ینال المصلحة أو الحق الذي یقرر له القانون 

حق المخطوف من خالل إبعاده عن في ضرر اإلجرامیة تشكل حمایة جنائیة، والنتیجة 

ختیار فهي تمثل اعتداء على حق اإلنسان في حریة االمكانه أو تحویل خط سیره، 

.1واالنتقال

تتحقق النتیجة اإلجرامیة في جرائم االختطاف بإبعاد المخطوف من مكان تواجده، سواءً 

الجاني قد ال ما دام  مأ هحتجاز اتم سواءً أو  لمكان المراد الوصول إلیه أم التم الوصول إلى ا

النتیجة اإلجرامیة، فهي صورحتجاز صورة مناال یعتبربحیث عتدى على المخطوف، ا

لیس ، إذ حتجاز المخطوف لتحقیق نتیجة الخطفاالخطف فال یشترط  عنجریمة مستقلة 

یتمثل خرآكون هدف یحتجاز فقد هو اال بالضرورة أن یكون الهدف من جریمة االختطاف

.2غتصابهاأو في إیذاء الضحیة 

بین الفعل المادي والنتیجة اإلجرامیةالعالقة السببیة:ثالثا

أن تتحقق سلوك اإلجرامي من الفاعل أوالصدور ال یكتمل الركن المادي بمجرد 

من وجود عالقة سببیة بینهما، وهي مسألة موضوعیة بحتة بد النتیجة اإلجرامیة، وٕانما ال

فیها، غیر أنه یستند فیها قاضي الموضوع على ما یتوفر لدیه من دالئل من أجل الفصل 

بالنظر إلى كون جریمة اختطاف األطفال تمس بكیان الطفل كفئة مستضعفة ال حیلة لها، 

فإن القاضي ال یأخذ بعین االعتبار تحقق العالقة السببیة بین الفعل اإلجرامي والنتیجة 

.3اإلجرامیة

.128عبد الوهاب عبد اهللا أحمد المعمري، مرجع سابق، ص -1

.102فاطمة الزهراء جزار، مرجع سابق، ص -2

رنة، مذكرة لنیل ماستر في القانون، كلیة حمداوي رقیة، جریمة إختطاف قاصر في ظل القانون الجزائري القوانین المقا-3

.31، ص 2015البویرة، ،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج
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الفرع الثالث

الركن المعنوي لجریمة اختطاف األطفال

یقصد بالركن المعنوي النیة اإلجرامیة إلحداث الفعل خارج أمر السلطات وأمر 

القانون، بعبارة أخرى فالجریمة عمدیة ال تقع عن خطأ، فإذا تم القبض على شخص خطأ 

.1فال عقاب على الفعل لعدم توافر القصد الجنائي

م بل یجب أن رَ جولقیام جریمة اختطاف األطفال ال یكفي ارتكاب الفعل المادي المُ 

علم الجاني أن ، مع وجود خطف الطفلن إرادة الجاني في القیام بفعل یصدر هذا الفعل ع

، )أوال(عنصر العلم المتمثل في،2جعله متابعا جزائیا لتوفر القصد الجنائيیقیامه بذلك 

).ثانیا(وعنصر اإلرادة 

عنصر العلم : أوال

أن یكون الجاني عالما وعارفا بالفعلنعني بعنصر العلم المكون للركن المعنوي، 

العلم باألفعال هو حالة ذهنیة تعطي للشخص القدرة على اإلدراك ویعتبر، المرتكب من قبله

، وعلى ذلك فال یكفي المترتبة عنهاخطواتها والنتائج والتمییز بین األفعال المختلفة مدركاً 

العلم  ا هذا الفعل، وهذا یتطلبالعلم بفعل الخطف بل یجب أن یتوقع النتیجة التي یحدثه

الضحیة، ویستوجب أن یكون وٕادراك األضرار التي قد تصیببموضوع الحق المعتدى علیه

توفر ذلك ، ومتى تحقق عالما بالحكم القانوني لفعل الخطف والنتیجة المترتبة علیهاالفاعل

.3لدى الجاني في جریمة االختطافالقصد الجنائي

.103، ص 2003بن وارث م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، دار هومه، الجزائر، -1

.30وزاني آمنة، مرجع سابق، ص -2

.114–113، ص ص مرجع سابقعنتر عكیك، -3
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عنصر اإلرادة:ثانیا

ویتحقق من خالل توجه اإلرادة العنصر الثاني في القصد الجنائي، یعتبر عنصر 

بحیث تتجه إلى تحقیق السلوك العناصر المكونة للواقعة اإلجرامیة، إرادة الجاني إلى إتمام 

نشاط اإلجرامي والنتیجة المترتبة عنه، فاإلرادة تعبر عن ظاهرة نفسیة تعمل على تجسید ال

وهي قوة یستعین بها اإلنسان للتأثیرللجاني في الفعل اإلجرامي كمظهر خارجي لها، نفسيال

.أشیاءعلى من حوله سواًء كانوا أشخاص أو 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى اختالف الجرائم والتنظیم القانوني لها، فهناك من 

هذا األخیر فإن لجنائي، الجرائم التي یكتفي فیها المشرع بالسلوك اإلجرامي دون القصد ا

بینما هناك جرائم تتطلب توفر اتجاه اإلرادة إلى تحقیق السلوك المكون لها، بمجرد یتوفر 

كما أن هناك من أن تنصرف اإلرادة إلیها معا،السلوك والنتیجة معا ففي هذه الحالة یجب 

.1لسلوكیتعین اتجاه اإلرادة إلى تحقیق هذا اف تتكون من سلوك مجردالجرائم التي 

المبحث الثاني

عوامل ارتكاب جریمة اختطاف األطفال وارتباطها بجرائم أخرى

لجریمة االختطاف عوامل وأعراض متعددة الرتكابها حیث قد تختلف البواعث نظرا 

جریمة االختطاف بجرائم أخرى لكنها مستقلة بذاتها ترتبطكما ,)المطلب األول(لطبیعتها 

جل أكاالختطاف من ارتكاب تلك الجرائم،من االختطافكون هدف الجاني یحیث قد 

و شارك فیها  أن یكون الجاني مرتكب للجریمتین أارتكاب جریمة االغتصاب لكن بشرط 

).المطلب الثاني(

.101، ص مرجع سابقعبد اهللا الحسین العمري، -1
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المطلب األول

عوامل وأغراض ارتكاب جریمة اختطاف األطفال

الفرع (من العوامل التي تساهم في ارتكابهاتحیط بجریمة اختطاف األطفال العدید

الفرع (كما تتعدد األغراض واألهداف التي تدفع بالجاني الرتكاب مثل هذه الجریمة، )األول

).الثاني

الفرع األول

عوامل ارتكاب جریمة اختطاف األطفال

العدید من العوامل التي ساهمت في ارتكاب جریمة اختطاف األطفال وهي هناك

، وعوامل ذات طابع أخالقي ودیني )ثانیة(، وأخرى اجتماعیة )أوال(تتعدد إلى عوامل نفسیة 

).ثالثا(

العوامل النفسیة : أوال

قد ترتكب جریمة االختطاف نتیجة لسلوك مرضي أو اضطراب عاطفي أو خلل 

الجاني أو ضغط نفسي ناتج عن دافع انتقامي، وهذا النوع األخیر من االختطاف أصیب به

یكون غالبا في حالة طالق بین األزواج في حالة الزواج المختلط، یعني زواج جزائري أو 

جزائریة بطرف أجنبي، وتتمثل العملیة في قیام أحد األطراف بخطف األوالد والعودة بهم إلى 

.1خر منهمبلده وحرمان الطرف اآل

.30فاطمة الزهراء جزار، مرجع سابق، ص -1
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كما قد یكون وراء ظاهرة اختطاف األطفال هو إشباع الغرائز الجنسیة من طرف 

حالة اعتداء جنسي في الجزائر سنة 517ذ بلغت إلجاني، وهو ما تؤكده اإلحصائیات ا

20151.

كما یعتبر الشعور بالنقص الجسماني أو النفسي كدافع لالختطاف حیث یتولد العنف 

یشعر أنه أقل مستوى من اآلخرین بعیب جسدي أو نفسي فیقابل  إذرد، والجریمة لدى الف

.2بالعنف كل من یعتقد أنهم یوجهون له إهانة بسبب هذا العیب

لعوامل االجتماعیةا: ثانیا

حیث أن الظروف الرتكاب الجریمة،تعد العوامل االجتماعیة من أهم العوامل الدافعة 

ال یولد فرد وهو ، إذةیاالجتماعیة المختلفة تدفع باألفراد إلى تبني سلوكات إجرامیة وانحراف

مزود بنماذج سلوكیة معینة، بل المجتمع هو الذي یمنح هذه النماذج من خالل التنشئة 

.3االجتماعیة، ومن خالل احتكاكه الخاص بمجتمعه

ما نجد، إلى ارتكاب جریمة اختطاف األطفالمؤدیة ال االجتماعیةومن بین العوامل

:یلي

األسريالتفكك -

أسالیب التنشئة ك ونقص الرعایة واستخدام إن األسرة التي تتسم بالتصدع والتفك

األسریة القائمة على العنف من شأنها أن تدفع األفراد إلى عدم القدرة على التكیف مع 

Chaineخیریة مسعودان، تدخل في قناة :الموقع االلكتروني-1 3،messaoudène-geria.dz/news/fr/tags/Keirawww.radioal

.13.15، على الساعة 15/08/2016:تاریخ االطالع

، أعمال المؤتمر الدولي السادس لحمایة الدولیة للطفل، "واآلثارعواملظاهرة اختطاف األطفال بین ال"مصبایح فوزیة، -2

.7، ص 22/11/2014–20طرابلس، 

  .8ص  ،نفسهمصبایح فوزیة، مرجع -3
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أغلب ، بحیث یالحظ عدم تماسك أسر یظهر میله إلى الجریمة واالنحرافالمجتمع وبالتالي 

.1بین الوالدین أو طالق أو انفصالنزاع ، إما لوجود المجرمین

التسرب المدرسي-

إن المدرسة الوسط االجتماعي األول الذي یواجهه الطفل خارج األسرة، ونجاح الطفل 

توقف على إمكانیاته الذهنیة وعلى المعاملة التي تلقاها من معلمیه، وقد یوفشله في دراسته 

تكون هذه اإلمكانیات متواضعة أو یعامل معاملة سیئة فال یستطیع التكیف مع هذا الوسط، 

فتبدو علیه ظاهرة الفشل كالهروب من الدراسة، أو االنضمام إلى رفاق السوء والرسوب في 

.2ات الطابع اإلجرامي كانوا مصابین بعدم التكیف مع الدراسةالدراسة وٕان أغلب األحداث ذ

رفاق السوءجماعة -

یختلف سلوك الفرد أثناء العمل بحسب وضعه فیما إذا كان وحده أو مع أسرته، 

ولذلك فاالنحراف في وسط اجتماعي بمعیة مجموعة من الشباب المنحرفین یجعل الشخص 

.مادى في مخالفته دون أن یكترث بالنتائجغیر مبالي بتطبیق القانون بل یصبح یت

ویساهم هذا االحتكاك بالرفاق السوء في تنمیة الدرایة التقنیة واكتساب الخبرة منهم مما 

یجعل اندماجه في االنحراف بشكل أكثر سهولة وأكثر فعالیة، األمر الذي یؤدي إلى انتشار 

.3اآلفات السیما ارتكاب الجرائم في شكل عصابات

العوامل األخالقیة والدینیة:ثالثا

إن انهیار القیم األخالقیة له أثر سلبي في المجتمعات مما یدفع إلى اإلجرام، كون 

المجرم لیس لدیه قیم أخالقیة تمنعه من القیام بذلك، وغیاب الوازع الدیني یعد من أكبر 

.8، ص سابقمصبایح فوزیة، مرجع -1

.33فاطمة الزهراء جزار، مرجع سابق، ص -2

.34، ص نفسهفاطمة الزهراء جزار، مرجع -3
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ذلك، لذا فإن وأخطر العوامل التي تؤدي إلى ارتكاب الجریمة، فال رادع لإلنسان یمنعه من

الوازع الدیني یلعب دورا كبیرا في الحد من انتشار ظاهرة الجریمة، فغیاب مثل هذا الوازع 

یجعل من ارتكاب الجرائم أمرا اعتیادیا وال یؤخذ في الحسبان الضحیة سواء كانت شخص 

بالغ أو طفل وهو ما یفسر ارتكاب عملیات اختطاف األطفال واالعتداء على حریتهم 

.1س بحقوقهموالمسا

الفرع الثاني

جریمة اختطاف األطفالاألغراض من

تتعدد األهداف التي تدفع بمرتكبي جریمة اختطاف األطفال، وذلك بحسب الظروف 

، أو من أجل )أوال(المحیطة بكل جاني، فأحیانا ما یكون الغرض من ارتكابها غرض مادي 

أو من أجل تحقیق أرباح مادیة في إطار المتاجرة باألعضاء البشریة ،)ثانیا(دوافع جنسیة 

).ثالثا(

ارتكاب جریمة اختطاف األطفال من أجل الكسب المادي: أوال

یتم اختطاف األطفال عادة من أجل الكسب المادي، حیث یلجأ الفاعل إلى اختطاف 

غالبا ما ترتكب هذه من أجل تجریده من أمواله، وهنا یكون الغرض مادي بشكل محض، و 

.2الجریمة من أجل تحقیق هذا الغرض في المجتمعات التي تسود فیها البطالة والفقر

ارتكاب جریمة اختطاف األطفال من أجل ارتكاب الفاحشة:ثانیا

ترتكب هذه الجریمة في غالب األحیان من أجل تحقیق حاجات جنسیة، فیخضع 

نما أن یفكر في النتائج التي تترتب عن االعتداء الفاعل لغریزته باحثا عن إشباع شهوته دو 

.20وزاني آمنة، مرجع سابق، ص -1

.4مرجع سابق، ص مصبایح فوزیة، -2
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الجنسي والذي یعتبر األطفال األشخاص األكثر عرضة له، ، وهذا ما تؤكده عملیات 

االختطاف التي تسجل نسبة كبیرة لدى فئة األطفال، بحیث أكدت التحقیقات والتقاریر الطبیة 

إلى أنهم كانوا عرضة العتداء أنه بعد العثور على جثث األطفال المختطفین یتم التوصل 

جنسي قبل قتلهم من أجل إخفاء آثار الجریمة وعدم التوصل إلى الفاعل، ویعود السبب في 

مثل هذه االعتداءات الجنسیة الممارسة على األطفال إلى الكبت االجتماعي بالدرجة األولى 

1لدى فئة الشباب خصوصا
.

سرقة األعضاء والمتاجرة بهاأجل منارتكاب جریمة اختطاف األطفال :ثالثا

نتیجة التطور العلمي الذي لحق المجال الطبي، وانتشار األمراض المستعصیة وعدم 

توفر األعضاء البشریة التي تتناسب مع عدد المرضى، أصبح اللجوء إلى ظاهرة اختطاف 

مهنة یمارسها الجناة بل وتجارة المشردین واألطفال من أجل سرقة أعضائهم والمتاجرة بها

.2تدر بمكاسب مالیة كبیرة

المؤرخ 01–09من القانون 1قد جاءت هذه الجریمة ضمن القسم الخامس مكرر

من قانون العقوبات الجزائري 156–66الذي یعدل ویتمم األمر 2009فبرایر  25في 

"لى أنه ع 16مكرر 303المتعلق باالتجار باألعضاء، حیث تنص المادة  یعاقب بالحبس :

، كل 1.000.000إلى  300.000سنوات وبغرامة من )10(من ثالث سنوات إلى عشر 

من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى 

.مهما كانت طبیعتها

.212فوزیة هامل، مرجع سابق، ص -1

.212، ص نفسهمرجع فوزیة هامل، -2
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وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على 

.1"شخصعضو من جسم 

)5(یعاقب بالحبس من خمس ":على أنه17مكرر 303تضیف أیضا المادة 

دج، كل  1.000.000دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من 10سنوات إلى عشر 

من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط 

.المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول

فس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع وتطبق ن

.2"الساري المفعول

سنة حبس وغرامة 15سنوات إلى 5من 20مكرر 303تصل العقوبة وفق للمادة 

.3دج إذا ارتكبت الجریمة ضد قاصر 1.5000.000دج إلى  5.000.000مالیة من 

المطلب الثالث

بجرائم أخرىارتباط جریمة االختطاف 

في هذا المطلب سوف ندرس بعض الجرائم المرتبطة بجریمة االختطاف وهي جرائم 

فمن بین هذه الجرائم نجد .، فتكون الحقة أو مصاحبة لهاهذه الجریمةمستقلة بحد ذاتها عن 

، وجریمة االختطاف من أجل االستغالل في التسول )الفرع األول(االتجار باألشخاص 

الفرع (، إضافة إلى جریمة االختطاف من أجل االغتصاب )الفرع الثاني(والتبني الكاذب 

).الفرع الرابع(، وجریمة االختطاف من أجل االبتزاز )الثالث

المتضمن قانون العقوبات المعدل 25/02/2009مؤرخ في 01–09من قانون رقم 16مكرر 303راجع المادة -1

.08/03/2009صادر بتاریخ  15عدد یة رسمجریدة والمتمم، 

.، مرجع سابق01–09من قانون رقم 17مكرر 303راجع المادة -2

.نفسه، مرجع 01–09من قانون رقم 20مكرر 303راجع المادة -3
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الفرع األول

جریمة االختطاف من أجل االتجار باألشخاص

، في ربط الصلة بینها وبین )أوال(تظهر أهمیة معرفة المقصود باالتجار باألشخاص 

).ثانیا(ختطاف وما ترتبه من آثار وخیمة على هذه األخیرة جریمة اال

تعریف االتجار باألشخاص :أوال

یعد اتجارا باألشخاص، تجنید أو نقل أو تنقیل "على أنه 4مكرر 303تنص المادة 

أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر ذلك من 

أو االختطاف أو االحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل أشكال اإلكراه،

حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة 

ویشمل االستغالل دعارة الغیر أو سائر أشكال .على شخص آخ بقصد االستغالل

ول أو السخرة أو الخدمة كرها أو االسترقاق االستغالل الجنسي أو استغالل الغیر في التس

.أو الممارسات الشبیهة بالرق أو االستبعاد أو نزع األعضاء

)10(سنوات إلى عشر )3(یعاقب على االتجار باألشخاص بالحبس من ثالث 

  .دج 1.000.00دج إلى  300.00سنوات وبغرامة من 

سنوات إلى خمسة عشر )5(یعاقب على االتجار باألشخاص بالحبس من خمس 

دج، إذا سهل ارتكابه حالة  1.500.000دج إلى  500.000سنة وبغرامة من )15(

استضعاف الضحیة الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني، متى كانت 

.1"هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل

.، مرجع سابق01–09من القانون رقم 4مكرر 303راجع المادة -1
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ن العقوبات الجزائري، هو من قانو 4مكرر 303یعتبر التعریف الوارد في المادة 

كما .1نفس التعریف الوارد في البروتوكول المعني بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص

وقد رصد التقریر السنوي السادس الصادر عن .یعد المفهوم المعتمد على المستوى الدولي

دولة  17دولة من بینها 139انتشار الظاهرة في 2006وزارة الخارجیة األمریكیة عام 

السعودیة، وقطر، والكویت، واألردن، ومصر، ولیبیا، والمغرب، :عربیة، نذكر منها

.2واإلمارات، ولبنان، وسوریا، وتونس، والیمن، والجزائر، والبحرین، وموریتانیا والسودان

ارتباط جریمة االختطاف بجریمة االتجار باألشخاص:ثانیا

تعتبر جریمة االتجار باألشخاص هي األكثر ارتباطا بجریمة االختطاف، كون 

االختطاف ال یتحقق إال بحجز المخطوف وتقییده ونقله إلى مكان آخر، ویعتبر الخطف 

.3اتجارا إذا كان هدف الجاني منه هو االتجار بالمخطوف

الفرع الثاني

جریمة االختطاف من أجل االستغالل في التسول

للجوء إلى التسول في الوقت الراهن لیس من أجل إشباع حاجات اإلنسان یتم ا

الضروریة للحیاة، بل كمهنة تدر مكاسب مادیة، غیر أنها تفتقر إلى األشخاص الممارسین 

، لذا یتم ارتكاب جریمة االختطاف من )أوال(لها والذین یكون لهم التأثیر الحسي في المجتمع 

وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقیة األمم المتحدة بمنع بروتوكول معني -1

اعتمد وعرض للتوقیع واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لمنظمة ،2000لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

، صادقت علیه الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي 2000نوفمبر 15، المؤرخة في 55، الدورة 25األمم المتحدة رقم 

.2003نوفمبر 9مؤرخ في  417 – 03رقم 

، المجلة الجنائیة القومیة، العدد "مكافحة االتجار بالبشر بین السیاسة الجنائیة والسیاسة االجتماعیة"سهیر عبد المنعم،-2

.7–3، ص ص 2009األول، القاهرة، 

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، اقویر نعیمة، جریمة اختطاف القاصر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -3

.18، ص 2015یزي وزو، مولود معمري، ت
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على مستوى األطفال الذین یحققون االستعطاف لدى الغیر أجل تغطیة هذا العجز السیما

).ثانیا(

تعریف التسول: أوال

:1یعرف التسول بأنه االستجداء من الغیر، وهي ظاهرة اجتماعیة لها صورتان، هما

ویقصد به أن الدافع إلى التسول بفعل ظروف خارجیة، كتدهور :المتسول عرضا

.الحالة العائلیة أو االقتصادیة

سب العیش بطرق یلجأ إلیه الشخص الكسول والخامل لك:المتسول بحكم التكوین

.غیر خلقیة وملتویة

من قانون العقوبات الجزائري تنص 195تجدر اإلشارة في هذا الصدد، أن المادة 

"على أنه یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، كل من اعتاد ممارسة التسول في :

وسائل التعیش لدیه أو بإمكانه الحصول علیها بالعمل أو بأیة أي مكان، وذلك رغم وجود

.2"وسیلة طریقة مشروعة أخرى

ارتباط جریمة االختطاف بجریمة التسول:ثانیا

ومن هنا تلجأ نجد من بین الدوافع الختطاف األطفال هو استخدامهم في التسول،

العصابات أو الجناة بشكل انفرادي بخطف األطفال وٕاكراههم على التسول، وهو ما یطلق 

.3، الذي یستهدف الحصول على أموال طائلة بطرق میسورة"التسول المنظم"علیه بـ 

  .168ص دون سنة النشر، رمسیس بهنام، علم تفسیر اإلجرام، منشأة المعارف، اإلسكندریة، -1

.، مرجع سابق01-14من قانون رقم 195راجع المادة -2

.75وزاني أمینة، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الثالث

جریمة االختطاف من أجل االغتصاب

ي یتم بعدة أسالیب ووسائل السیما ، الذ)أوال(یعتبر االغتصاب من الجرائم الجنسیة 

).ثانیا(عن طریق اختطاف الضحیة 

تعریف االغتصاب: أوال

االغتصاب هو كل ما یؤخذ قهرا وجورا، ویتحقق بإیالج جنسي على شخص الغیر، 

.1بغض النظر عن جنسه كان ذكرا أو أنثى، على أن یتم بدون رضاه

لم یعط المشرع الجزائري تعریف لجریمة االغتصاب، بل أما من الناحیة القانونیة،

"من قانون العقوبات، حیث تنص على أنه336أشار إلیها في المادة  كل من ارتكب جنایة :

.سنوات10سنوات إلى 5االغتصاب یعاقب بالسجن المؤقت من 

، فتكون العقوبة )سنة18(إذا وقع االغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشرة 

.2"لسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرین سنةا

ارتباط جریمة االغتصاب بجریمة االختطاف:ثانیا

إن جریمة االغتصاب ترتبط بجریمة االختطاف ارتباطا كبیرا، إذ في جریمة 

ال یستطیع تنفیذ االختطاف التي یكون هدف الجاني منها هو االغتصاب المخطوف،

.الجریمة ما لم یكن قد قام بخطف المجني علیه وقید حریته، ومنعه من التحرك والمغادرة

  .88ص ،2005الجزائر، ة، دار هومه،أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسبوسقیعة -1

.، مرجع سابق01-14من قانون رقم 336راجع المادة -2
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وال شك أن فعل االغتصاب المصاحب لجریمة االختطاف هو الذي جعل هذه 

الجریمة من أبشع الجرائم، ألن الضرر الناتج عنها ال یقتصر على المجني علیه بل یمتد 

ته، بحیث یتم اللجوء إلى طرق احتیالیة من أجل اختطاف األطفال الذین إلى المجتمع برم

سنة، من أجل استغاللهم جنسیا واستخدامهم في النوادي  18و 15تتراوح أعمارهم ما بین 

.1اللیلیة

وتجدر اإلشارة أن ظاهرة االعتداءات الجنسیة على الطفل في المجتمع الجزائري، هي 

ب اكتشافها واكتشاف مرتكبها نظرا لحساسیة اإلفشاء عنها ظاهرة مسكوت عنها، ومن الصع

على الضحیة داخل المجتمع، وقد أكدت االحصائیات التي توصل إلیها الدرك الوطني 

الجزائري في إطار دراسة ظاهرة العنف، أن االعتداءات الجنسیة تتصدر العنف الممارس 

سنویا، ومع ذلك فإن هذا الرقم اعتداء1000ضد الطفل والمرأة، بحیث تم تسجیل أكثر من 

ال یعبر عن الحاالت المتعرضة لالعتداء على أرض الواقع نظرا للتستر الذي تشهده هذه 

االعتداءات الرتباطها الوثیق بشرف العائلة والتي تثیر استیاء المجتمع وتجعل من الضحیة 

احصائیات الدرك ونالحظ من خالل المقارنة البسیطة التي أجریناها بین.مهمشا ومنبوذا

حالة اعتداء جنسي معلن عنها، وبین 153التي أكدت تسجیل 2006الوطني لسنة 

حالة اعتداء 517التي أكدت تسجیل 2015إحصائیات المدیریة العامة لألمن الوطني سنة 

.2جنسي، مما یعني تزاید استفحال ظاهرة الجرائم الجنسیة

الرابعالفرع 

االبتزازجریمة االختطاف من أجل 

.91مرزوقي فریدة، مرجع سابق، ص -1

:، عن الموقع"االعتداءات الجنسیة على الطفل الجریمة المسكوت عنها في الجزائر"سمیة هادفي، -2

SKIKDA.dz-www.univ ؛ 242 – 241، ص ص 11.30، على الساعة 2016أوت  31، تم االطالع علیه بتاریخ

Chaineخیریة مسعودان، تدخل في قناة  .مرجع سابق، 3
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بالرغم من كون االبتزاز ظاهرة غیر متفشیة في بالدنا ومع ذلك فهي جریمة خطیرة 

، ال تمس فقط بالجانب المالي لألشخاص وٕانما أیضا في أرواحهم عندما یتم اللجوء )أوال(

).ثانیا(الختطاف األشخاص من أجل جعلهم محل لالبتزاز

تعریف االبتزاز: أوال

ونه مأخوذ من البز أو السلب، واألخذ عن طریق الغلبة أو یعرف االبتزاز لغة، بك

.1الغصب

:وهناك حالتین من االبتزاز، هما

االبتزاز الموجه للمجني علیه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة أو والدیه، أي بث ) أ

.الرعب في هؤالء األشخاص في حالة التهدید

كاحتجاز الرهائن من أشخاص ودیبلوماسیین :االبتزاز الموجه للسلطات العامة) ب

ومسؤولیین ورؤساء دول وغیرهم الذي یشكل اختطافهم وحجزهم تأثیر على السلطات 

.2وهذا النوع من االبتزاز یتخذ طابعا سیاسیا عكس الحالة األولى

:ارتباط جریمة االبتزاز بجریمة االختطاف:ثانیا

فیها الحصول على فدیة مالیة أو معنویة تجعل جریمة االبتزاز التي یكون الدافع 

الجاني في جریمة االختطاف هو المستحق للعقوبة، متى كانت هناك مساومة على 

المختطف، والجاني عندما یكون هدفه من اختطاف القاصر هو االبتزاز، فإنه مرتكب 

ن الجریمتین، لجریمتین هما االختطاف واالبتزاز معا، مما یوضح االرتباط الكبیر بین هاتی

.372عبد الوهاب عبد اهللا المعمري، مرجع سابق، ص -1

.21حمداوي رقیة، مرجع سابق، ص -2
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وبذلك تكون جریمة االختطاف خاصة اختطاف األطفال طریقة في ید المجرمین للحصول 

.1على فدیة مالیة عن طریق ابتزاز عائلة المخطوف أو من یهمه أمره

المؤرخ 01–14من القانون رقم 3مكرر فقرة 293والمشرع الجزائري في المادة 

، حیث )المختطف(عاقب الجاني الطالب الفدیة مقابل مجني علیه 2014فبرایر سنة  4في 

"...تنص المادة على أنه ویعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذ تعرض الشخص المخطوف :

إلى تعذیب أو عنف جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة أو تنفیذ شرط أو 

.2..."أمر 

.385مرجع سابق، ص عبد الوهاب عبد اهللا المعمري،-1

.، مرجع سابق01 – 14رقم  قانونمن 3مكرر الفقرة 293راجع المادة -2
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الفصل الثاني

آلیات مكافحة جریمة اختطاف األطفال

لما كان من الضروري التطرق إلى ماهیة جریمة اختطاف األطفال قبل التطرق إلى 

فسوف ندرس في هذا الفصل اآللیات المقررة والموجودة مكافحتها ودراسة فعالیة هذه األخیرة،

لمكافحة هذه الجریمة، ذلك بتحلیل النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة جریمة 

، ثم اآللیات الدولیة والوطنیة لمكافحة جریمة اختطاف األطفال )المبحث األول(االختطاف 

).المبحث الثاني(
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المبحث األول

یة لمكافحةالنصوص القانونیة الدولیة والوطن

جریمة اختطاف األطفال

اإلطار  ،القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة جریمة اختطاف األطفالالنصوصبنقصد 

أو اإلفریقيالدولي العالميسواء على المستوى جریمة اختطاف األطفال،مكافحة ي لالقانون

في المقابل سیتم تناول اإلطار القانوني الداخلي من خالل دراسة ،)المطلب األول(والعربي 

الذي استهدف المشرع الجزائري والعقاب التجریم النصوص القانونیة واإلجراءات المتبعة لتكریس 

.)المطلب الثاني(من خالله حمایة الطفل من جریمة االختطاف

المطلب األول

تطاف األطفالالنصوص القانونیة الدولیة لمكافحة جریمة اخ

یتمتع الطفل بمجموعة من الحقوق التي كرستها مختلف النصوص الدولیة ذات الطابع 

ذات الطابع الحمائي المكرس النصوصیضاف لها مجموعة من ،)الفرع األول(الدولي العالمي

.)الفرع الثاني(اإلقلیمي على الصعید 
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الفرع األول

الدولیةالنصوصمن االختطاف في ة حقوق الطفل حمای

كرست الجهود الدولیة في المجتمع الدولي برمته، العدید من النصوص التي تهتم بحمایة 

هذه النصوص .الطفل وتضمن له مجموعة من الحقوق ومن بینها حمایته من االختطاف

واالتفاقات الدولیة  )أوال(تتفاوت من حیث طبیعتها وقوتها االلزامیة بحیث تتنوع بین اإلعالنات 

).ثانیا(

اإلعالنات الدولیــــــة: أوال

برزت منذ فترة زمنیة معتبرة العدید من اإلعالنات الدولیة التي كرست حمایة حقوق 

:الطفل، ونجد من بینها ما یلي

1924جنیف إعالن) أ

وكان أول ،بعد انتهاء الحرب العالمیة األولى تم وضع قواعد دولیة لحمایة حقوق الطفل

أقره الذي   1924نص دولي اعتمدته عصبة األمم بهذا الخصوص هو إعالن جنیف لسنة 

وكون میثاق عصبة األمم لم یحتو على أي نص .1984العالمي لحقوق اإلنسان سنة  اإلعالن

في مجال العصبةأهم ما قامت به 1924جنیف لسنةیحمي حقوق الطفل، اعتبر إعالن

الدول بل على على عاتق االلتزام بالحمایةیرتب لم ظ أن هذا اإلعالن ، ویالححمایة الطفل

مما جعله یخرج من نطاق القانون الدولي، غیر أن تبنیه من طرف الجمعیة عاتق الشعوب،

.1العامة للعصبة أضفى علیه طابع معنوي وسیاسي دفع بالدول إلى االلتزام به

.94، ص 2009، جویلیة 23، الفكر البرلماني، العدد "حقوق الطفل في اإلتفاقیات الدولیة الخاصة"بولحیة شهیرة، -1
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بحیث ،1924جنیف لسنة إعالن بتعدیل 1984سنة األمم المتحدة وقد قامت منظمة 

فكان المبدأ األول مبادئ قبل التعدیل، 5مبادئ بعد أن كانت مقتصرة على 7أصبح یتضمن 

، في حین تم إضافة 1924جنیف لسنةإعالن جزء من 1984من إعالن حقوق الطفل لسنة 

، وبذلك أصبح إعالن لهذا األخیرفي المبدأ الثاني واجب مساعدة الطفل مع احترام وحدة األسرة

مثال یقتدى به إذ اعتبر األساس األصلي إلعالن األمم المتحدة لحقوق 1924لسنةجنیف

إّال أنه أشار من اهتمام اإلعالن باإلنسان في الدرجة األولى رغم بالو  ،1984لسنة الطفل

"التي تنص25في مادته ، وذلكصریح العبارات إلى الطفولةب لألمومة والطفولة الحق في :

مساعدة ورعایة خاصتین، وینعم كل األطفال بالحمایة االجتماعیة سواء كانت والدتهم ناتجة 

.1"عن رباط شرعي أم بطریقة غیر شرعیة

ویعاب على هذا اإلعالن الطابع العمومي للحمایة التي كرسها لحقوق الطفل على 

حمایة ورعایة الطفولة، وهو ما دفع بمنظمة المستوى الدولي، وهو ما ال یستجیب متطلبات

.19592ببلورة هذه الحقوق وتعزیزها بموجب إعالن حقوق الطفل لسنة األمم المتحدة

1959إعالن حقوق الطفل ) ب

للحفاظ على 1945منظمة األمم المتحدة أنشئتبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 

إلى حمایة السلم واألمن الدولیین الذي فشلت عصبة األمم في تحقیقه، وقد سعت المنظمة 

حیث عززت القانون الدولي عن طریق االتفاقیات والمواثیق ،حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

إلى وضع نص إعالن األمم المتحدة لحقوق الطفل لیقر عشر 1959لتصل عام ،المبرمة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة 1989حمایة حقوق الطفل في إطار االتفاقیة الدولیة لسنة جیاللي عیادي،-1

.52-51، ص ص 2004الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.52جیاللي عیادي، مرجع نفسه، ص -2
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الصادر من طرف 1924جنیف لسنة إلعالن  كنتیجة، ذات طابع حمائيیة مبادئ أساس

.1عصبة األمم

، بحیث 20/11/1959بتاریخ األمم المتحدة منظمةمن طرف  اإلعالنصدر هذا 

لسنة مبادئ مستندة في ذلك على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وٕاعالن جنیف 10اعتمدت 

ومن األسس التي قام ، حمایة القانونیة قبل وبعد والدتهللأشارت إلى حاجة الطفل قد و ، 1924

للطفل في أي زمان یتفق والحاجات األساسیة ه، أن1959إعالن حقوق الطفل لسنة علیها 

قد أكدت الدراسات التي قام بها علماء النفس، أن الطفل یعد من االهتمامات الكبرى و ، ومكان

الذي  1959لتقید ببنود إعالن حقوق الطفل لسنة لإلنسانیة مما یستوجب على المجتمع الدولي ا

رعایة ام بعدة مهام مما أدى إلى تقدیم، وال یستطیع القیعاجزاً یولدأن الطفل انطلق من قاعدة 

.2له خاصة

نص قد و  ،وبذلك یعد هذا اإلعالن خطوة هامة على الصعید الدولي لالهتمام بالطفولة

أي وضع آخر له "ل حیث نص ضمنیا في المبدأ األو  اللقطاءاإلعالن أیضا على األطفال 

یعتبر هذاو . »مین من رعایة األسرةو األطفال المحر «الذي نص على والمبدأ السادس ،"وألسرته

، حیث أصدرت الجمعیة العامة لألمم 1989لسنةنواة إلصدار اتفاقیة حقوق الطفل الاإلعالن 

حمایة ورعایة حقوق الطفل بضرورة ول العالم المتحدة عّدة إعالنات في هذا المجال إلقناع د

.3واالهتمام به

اختطاف األطفال أو بیعهم أو االتجار بهم ألي  هذا اإلعالنمن 35حظرت المادة 

غرض من األغراض، ودعت كل الدول األطراف لتطبیق ذلك على المستوى الوطني واإلقلیمي 

.97-96بولحیة شهیرة، مرجع سابق، ص ص -1
.97-96، ص ص نفسهشهیرة، مرجع بولحیة-2
، ص ص 156، ص 2007حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام واإلسالم، اإلسكندریة، ,منتصر سعیدة حمودة -3

54-55.
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ص الذي تشهده المبادئ الواردة فیه، ما یعاب على اإلعالن هو النقوالدولي لمنع ذلك، لكن 

وهو ما دفع خطورة خطف األطفال وبیعهم واالتجار بهم، تهتم بمواد لم یتم النص على بحیث 

لمنع بیع ودعارة األطفال 2000إضافي لسنةتوكولو بالجمعیة لألمم المتحدة إلى إصدار بر 

.ومنع استعمالهم في المواد اإلباحیة

إلى نقاط عدة في مجال حمایة الطفل وضمان 1959لسنةحقوق الطفلإعالن  أشار

الدول ببذل الجهود لمنع  وقد ألزمكالحق في الحیاة والتعلیم المجاني، مجموعة من الحقوق، 

ستخدام اختطاف األطفال واالتجار بهم إضافة إلى عدة نقاط أخرى، كحمایة فئة األطفال من اال

تعذیب على األطفال المحتجزین الم جواز ممارسة أقرت بعد، وقد غیر المشروع في المخدرات

.1معاملة خاصةووجوب تلقیهم ل

االتفاقات الدولیة :ثانیا

إلى جانب اإلعالنات الدولیة، سعى المجتمع الدولي إلى إبرام العدید من االتفاقات 

:الدولیة لضمان حقوق الطفل، والتي نذكر من بینها ما یلي

الحمایة في ضوء اتفاقیة الهاي الخاصة بالجوانب المدنیة الختطاف األطفال ) أ

على الصعید الدولي 

على الصعید الدولي،اتفاقیة الهاي الخاصة بالجوانب المدنیة الختطاف األطفالجاءت 

مایته مؤكدة على أهمیة األطفال وضرورة االهتمام بمصالحهم، السیما المتعلقة بالحضانة لح

من اختطاف أحد الزوجین بعد انفصاله عن الطرف اآلخر، بحیث أقرت حق الزیارة للطرف 

كما نصت ,من هذه االتفاقیة األولىلمادة غیر المستفید من الحضانة، وهذا ما نصت علیه ا

، ص 2005القاهرة، د م ن، سید محمدین، حقوق اإلنسان بین النظریة والتطبیق في مجال استراتیجیات، حمایة الطفولة، -1

.39 - 37ص 
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ي دولة طرف بطریقة غیر أو احتجزوا في أضمان اإلعادة الفوریة لألطفال الذین نقلوا من على 

أیةلألطفال في المقررة ضمان االحترام الفعلي لحقوق الحضانة والزیارة واالتصال مع ,مشروعة

.1دولة طرف

,إقلیمهاالمناسبة داخل اإلجراءاتلثانیة على ضرورة اتخاذ ااالتفاقیة في مادتها ألزمت

اإلجراءاتلى اتخاذ إن تلجأ أوعلى كل دولة متعاقدة  ,عاهدةمال أهدافجل تحقیق أمن 

محل  إلى إعادتهو عدم أالطفل إقامةكل تغییر لمحل ، بحیث أنالضروریة على وجه السرعة

و منظمة بتطبیق أو جهاز أالمقرر لشخص یعد ذلك مخالفا للحقذ إ ,یعد غیر مشروعإقامته

.2محل إقامة الطفلقانون الدولة التي یوجد 

حد أ الطفل المختطف من طرف إعادةفي حالة رفض إجراءاتاالتفاقیة هذه حددت 

ذا لم  إ ,الطفلإقامةمن وقت تغییر محل األقلذا مضت مدة عام كامل على إذلك  ,الوالدین

تاریخ تلقي الطلب التالیة لأسابیعخالل ستة بالفصل الدعوى أمامهاالتي رفعت تقم المحكمة

ال یمكن  للسلطة و  ,التأخیرلى هذا إالتي دفعتها األسبابد ینه یجب علیها تحدإف ,بالفصل

13حاالت الواردة في المادة الترفض عودته إال في  أنالقضائیة للدولة التي یوجد فیها الطفل 

:3وهي ،من االتفاقیة

 يأن الشخص أو الهیئة المقرر لها حراسة الطفل لم تكن تمارس هذه الحراسة على نحو فعل-

خص أو الهیئة قد وافقت في وقت في الوقت الذي تم فیه تغییر محل اإلقامة أو أن هذا الش

.حق على هذا التغییر في محل اإلقامة أو عدم عودة الطفلال

.الطفل قي حالة عودتهیترصدخطر جسیم وجود-

.، الخاصة بالجوانب المدنیة الختطاف األطفال على الصعید الدولي1980أنظر المادة األولى من اتفاقیة الهاي لسنة -1
.، مرجع نفسه1980راجع المادة الثانیة من اتفاقیة الهاي لسنة -2
.نفسه، مرجع 1980من اتفاقیة الهاي لسنة 13راجع المادة -3
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1989اتفاقیة حقوق الطفل ) ب

:الجمعیة العامة لألمم المتحدة فيلقد تم اعتماد اتفاقیة حقوق الطفل من طرف 

,1990سبتمبر 2التي دخلت حیز التنفیذ في 44/25بموجب القرار رقم 02/11/1989

المؤرخ 06-92المرسوم التشریعي رقم موجب بصادقت علیها الجزائر.منها49للمادة طبقا

,1الطفلاتفاقیة حقوق تفسیریة علىوالمتضمن الموافقة مع تصریحات  17/11/1992في 

للمبادئ والمعاییر األساسیة الصدارة من حیث المصادر القانونیة الدولیة هذه االتفاقیة وتحتل

.2التي تشكل حقوق الطفل

جعلت ، إذالدولیة المعنیة بفئة األطفالالنصوصتضمنت اتفاقیة حقوق الطفل معظم 

متضمنة مجموعة من المعاییر وااللتزامات التي تهدف إلى ،مصالحهم الهدف األساسي لها

.3ي والجسدي وٕابعاد الطفل عن العنفالعقلو صیانة كیان الطفل النفسي 

حیث ،35عالجت اتفاقیة حقوق الطفل ظاهرة اختطاف األطفال وذلك في نص المادة 

والثنائیة والمتعددة تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المالئمة الوطنیة ":نهأنصت على 

و بأي أ ي غرض من األغراضو االتجار بهم ألأو بیعهم أاألطراف لمنع اختطاف األطفال 

.4"شكل من األشكال

.2011حقوق الطفل، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، مولود دیدان،-1
فضیل نوال، كارش صونیة، حمایة الطفل من البیع واالستغالل في البغاء والمواد اإلباحیة على ضوء البروتوكول االختیاري -2

ماستر تخصص القانون الدولي لحقوق بشأن حمایة الطفل من البیع واالستغالل في البغاء والمواد اإلباحیة، مذكرة لنیل شهادة ال

.39، ص2012تیزي وزو،اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
كاشي حیاة، قني كاهینة، اإلطار القانوني الدولي لحمایة حقوق الطفل من جمیع أشكال العنف، مذكرة لنیل شهادة الماستر -3

نون، تخصص القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود في القا

.17، ص 2013تیزي وزو،معمري،
المؤرخ في 25/44راجع اتفاقیة حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب قرار رقم -4

20/11/1989.
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ن أعلیه نجد ,في حمایة الطفل من كافة أشكال العنففعاالً لعبت االتفاقیة دوراً 

لى إإضافة ,9االتفاقیة نصت على ضرورة حمایة الطفل من العنف األسري من خالل المادة 

.321فرض جزاءات على مخالفي القواعد الخاصة في المادة 

لم تضع تعریفاً ، كما أنها تناسب خطورة خطف األطفاللم تضع االتفاقیة نصوصاً 

ألحقت األمم المتحدة باتفاقیة حقوق لخطورة استغالل الطفل جنسیاً لكن نظراً ,لبیعهممحدداً 

.2الطفل برتوكول اختیاري خاص ببیع األطفال واستغاللهم في البغاء و المواد اإلباحیة

األطفالن بیع أالبروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بش) ج  

     ةاإلباحیفي البغاء و المواد األطفالواستغالل 

وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة رقم البروتوكولاعتمد

ألزمت ، وقد 2002ینایر 18دخل حیز النفاذ في ، والذي2000مایو25بتاریخ 263/54

1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  36و، 35و، 34و، 33و، 32و، 21و، 11و، 1المواد 

وضمان عدم تعرضهم للبیع ,لة من كل أنواع االستغالل الجنسيعلى حمایة الطفو الحكومات 

.3أو التهریب

"ول بیع األطفال بأنهمن هذا البرتوك )أ(/2عرفت المادة  أي فعل یكون غرضه نقل :

أما ."طفل من شخص أو جماعة أشخاص إلى شخص آخر مقابل كفاءة أو ما شابه ذلك

غراض استخدام طفل أل":عرفت استغالل األطفال في البغاء بأنهقد من نفس المادة ف) ب(الفقرة 

من ) ج(عرفته الفقرة قد أما استغالل األطفال في المواد اإلباحیة ف."جنسیة مقابل ربح معین

.، مرجع سابق1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  32و 9جع المادتین را -1
.24-23كاشي حیاة، قني كاهینة، مرجع سابق، ص ص -2
.، مرجع سابق1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة من 36، و35، و34، و33، و32، و21، و11، و1أنظر المواد -3
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و تصویر أعضائه أأي تصویر لطفل في أثناء وقوع أعمال جنسیة ":نهأنفس المادة على 

.1"جنسیة بغرض إشباع الرغبة الجنسیةال

ن السیاحة الجنسیة أبش,أظهرت الدول األعضاء مدى قلقها إزاء الممارسات المتواصلة

التي یكون ضحایاها األطفال وذلك لكونها سبب مباشر النتشار ظاهرة بیع األطفال 

إلى جانب أسباب أخرى كالتخلف والفقر وتعطل دور األسرة واالفتقار الى التربیة ، استغاللهمو 

.2النزاعات المسلحةإضافة إلى ,المدنوالهجرة إلى 

,جل التصدي للعوامل واألسباب المساهمة في انتشار ظاهرة استغالل األطفالأمن و 

:3على النحو اآلتيجة البرتوكول على حلول للحد منهانصت دیبا

 العمل على تعزیز الشراكة العالمیة بین كافة الجهات التي تحمي الطفل من كل

.الطفل ووضع تدابیر وٕاجراءات فعالة لحمایتهاأسوأ أشكال عمل اإلساءات وحظر 

تجار باألطفال جاء البرتوكول بمجموعة من القواعد لمنع الدول األعضاء فیه من اال

.واستغاللهم في البغاء

النتهاكات ل حد، إال أنه فشل في وضع الجهود التي نص علیها البرتوكولرغم كل هذه

.فلالتي تمارس على حقوق الط

صادقت الجزائر على البرتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشان بیع _

المؤرخ في 299_06في المرسوم الرئاسي رقم ‘األطفال واستغاللهم في البغاء و المواد اإلباحیة 

ن بیع األطفال واستغالل األطفال في البغاء أالملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشاالختیاري راجع المادة الثانیة من البروتوكول -1

.2000لسنة و المواد اإلباحیة
بلكبیر دیهیة، كحلوش كهینة، تكریس حقوق الطفل في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة -2

.28–27، ص ص 2014، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
یعقوبي سهام، بوسایب نعیمة، الجهود الدولیة والوطنیة وحمایة المرأة والطفل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الدولي -3

 .57ص  ،2014اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یتضمن تصدیق على البروتوكول الملحق باتفاقیة بشان بیع األطفال 2006سبتمبر 2

.2000مایو سنة 25البغاء والمواد اإلباحیة المعتمد بنیویورك في واستغاللهم في

الفرع الثاني

اإلقلیمیةحمایة حقوق الطفل من االختطاف في النصوص 

اهتمت الدول اإلفریقیة والعربیة بحمایة حقوق الطفل، بحیث نجد العدید من النصوص 

1990حقوق الطفل ورفاهیته لسنة التي كرست هذه الحمایة، نذكر من بینها المیثاق اإلفریقي ل

).ثانیا(1983لسنة میثاق حقوق الطفل العربي، و)أوال(

1990لحقوق الطفل ورفاهیة اإلفریقيالمیثاق : أوال

حیز النفاذالمیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته، غیر أنه لم یدخل 1990تم وضع سنة 

وذلك ، 1959لسنةتماما بأحكام ومفاهیم اتفاقیة حقوق الطفل أخذ، وقد 29/11/1999إال بتاریخ 

ظروفهم االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، الخطیر الناتج عن وضع األطفال األفارقة بالنظر إلى 

المیثاقحدد ، وقدخاصة الكوارث الطبیعیة والنزاعات المسلحة والجوع الذي تعاني منه قارة إفریقیا

على واجبات الطفل نحو أسرته ومجتمعه  وأكدسنة، 18نه كل إنسان لم یبلغ مفهوم الطفل على أ

.1ودولته

سعت الدول األطراف في المیثاق اإلفریقي إلى تعزیز حمایة الطفل، حیث تم إنشاء 

11من تتكون هذه اللجنة .من المیثاق23بموجب المادة "لجنة معینة لحقوق الطفل اإلفریقي"

بصالحیة تلقي المراسالت وتقاریر وتتمتع ي الكفاءة في میدان حقوق الطفل، عضو من ذو 

محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة، دار الثقافة للنشر -1

.221، ص 2014والتوزیع، الجزء األول، عمان، 
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نشر تلك التقاریر في أراضي الدول األطراف في و  دوریة كل سنتین من الدول األطراف

.1المیثاق

1983میثاق حقوق الطفل العربي :ثانیا

إلى مؤتمر الطفل 1983یعود النواة األولى لبروز میثاق حقوق الطفل العربي لسنة 

فتم إقرار المیثاق في مجلس وزراء ، 1980أفریل  10و 08العربي المنعقد بتونس ما بین 

مادة، 50المیثاق على وقد تضمن .1983الشؤون االجتماعیة العرب في دورته الرابعة سنة 

، عامةالحكام إضافة إلى األتوجیهات للعمل العربي المشتركالهداف و فیها عرض للمبادئ واأل

، فهذا دیباجة المیثاقفي  منطلقات الدول العربیة والتعبیر عن واقع الوطني العربيوقد تم تحدید 

فل الیوم هو شاب الغد ولوضع أمجاد األخیر یعبر عن وجهة نظر الدول العربیة في اعتبار ط

.2نطالق من تأمین مستقبل األسرة العربیةالذي یستوجب االالغد 

:بینهامن أساسیة، نذكر مبادئ على یقوم هذا المیثاق 

.ر التنمیةهتنمیة الطفولة ورعایتها وصون حقوقها كونها جو -

دعم األسرة للنهوض بأبنائها هو األساس في جهود تنمیة الطفولة ورعایتها كون -

.رعایتهماألسرة هي البیئة األولى لتربیة األطفال و 

بتأمین الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق الطفل لألطفال العرب االلتزام-

.كافة دون تمییز

القانونیة، جامعة فاتن صبري سید اللیثي، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -1

.66-55، ص ص 2008الحاج لخضر، باتنة، 
، 2007، الجزائر، 17، مجلة الفكر البرلماني، مجلس األمة، العدد "حقوق الطفل على المستوى العربي"بولحیة شهیرة، -2

.80 - 78ص ص 
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، نذكر من لطفل العربيا لقرر حقوققد نجد أن المیثاق ، إضافة إلى المبادئ األساسیة

 :ابینه

.حق الطفل في األمن االجتماعي والنشأة والرعایة الصحیة له وألمه-

من االستغالل واإلهمال وكل ما یضر من خالل حمایته الدولة الطفل  كفالة-

.بصحته، أو یعرضه للخطر خاصة المعوقین من األطفال

المرجوة من المیثاق، أقر العدید من الوسائل التي یتعین على وفي سبیل تحقیق األهداف

ّال أن هذا المیثاق ذلك في مجال تنمیة ورعایة الطفل، إالدول اتخاذها منفردة أو مجتمعة، و 

یعرف الطفل بحیث ، ومراجعتهإعادة النظریشوبه بعض النقص األمر الذي یستتبع بالضرورة 

باعتباره یقوم ، وهذا التعریف منتقد 15بلوغه سن غایة إلى هعلى أنه طفل من یوم مولد

سنة، 18بـ بتخفیض سن الطفل مقارنة بالمواثیق الدولیة ومعظم القوانین الداخلیة التي تحدده 

إضافة إلى عدم تنظیم مسألة اختطاف األطفال وهو ما یضعف من الحمایة المقررة للطفل 

.1بموجب هذا المیثاق

المطلب الثاني

النصوص القانونیة الوطنیة لمكافحة جریمة اختطاف األطفال

وهو ما كرست النصوص القانونیة الداخلیة حمایة خاصة للطفل من جریمة االختطاف،

سیدفع بنا إلى البحث عن كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لهذه الحمایة، التي تم تكریسها من 

، لنقوم فیما بعد )الفرع الثاني(، وتقریر العقوبة علیه )الفرع األول(خالل تجریم فعل االختطاف 

للحمایة المتعلق بحمایة الطفل باعتباره المظهر الخاص 12–15بتسلیط الضوء على قانون 

.82-80، مرجع سابق، ص ص "حقوق الطفل على المستوى العربي"بولحیة شهیرة، -1
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، لنختم هذا المطلب بالتطرق إلى إجراءات مكافحة )الفرع الثالث(على مستوى القانون الداخلي 

).الفرع الرابع(جریمة االختطاف األطفال على المستوى الوطني 

الفرع األول

األطفالفعل اختطافتجریم

قانون العقوبات السیما المواد في اختطاف األطفالفعلالمشرع الجزائري بتجریم  امق  

السابق الذكر في الفصل األول، إال أن هذه زائريجقوبات العال انونمن ق326-327-329

إذ أصبحت هذه ،المواد لم تحقق الغایة من التجریم والردع الكافي للجناة والحّد من انتشارها

استحداث مادة جدیدة وذلك  إلى هذا ما دفع بالمشرع الجزائريالجریمة تهدد استقرار األفراد، و 

زائريجال قوباتعال انونق 1مكرر293وذلك في المادة 2014إثر تعدیل قانون العقوبات سنة 

.السابقة الذكر

جرم فعل من قانون العقوبات، قد326ونالحظ أن المشرع الجزائري في المادة 

جنحة، معتبرا إیاها مجرد تحایل القوة أو استخدام الون أي دفي صورته البسیطة االختطاف

مع تطور الوسائل واألسالیب التي یلجأ إلیها الجاني من أجل ارتكاب جریمة االختطاف، ولكن 

تكیف هذه مادة جدیدة السیما استعمال القوة والتحایل واالستدراج بطرق وحشیة، تم استحداث 

د تحقیق الغایة من قصقوبات عانون القمن 293وذلك في المادة ،جنایةالجریمة باعتبارها

.1التجریم

.83زاني أمینة، مرجع سابق، ص و  -  1
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الفرع الثاني

العقاب لمكافحة جریمة اختطاف األطفال

 هااعتمد المشرع الجزائري في مكافحة جریمة اختطاف األطفال على العقاب كل من ارتكب

326/1هذه الجریمة باعتبارها جنحة وذلك في نص المادة ، فالمشرع حدد عقوبة في حق طفل

18كل من خطف أو أبعد قاصر لم یكمل ":الجزائري، الذي جاء فیهامن قانون العقوبات 

5وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك سیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى 

یتضح من خالل نص هذه المادة أن .1"دج 100.000إلى  20.000سنوات، وبغرامة من 

ختطاف دون اللجوء إلى العنف أو التهدید جریمة االختطاف تكیف على أنها جنحة كلما تم اال

أو التحایل، وقد اهتم المشرع بخطورة الجریمة مما دفع به إلى اعتبار الشروع في ارتكاب هذه 

.الجریمة، جریمة تامة یعاقب علیه بنفس العقوبة

ومع تزاید اللجوء إلى ارتكاب جریمة اختطاف األطفال مع تطویر وسائل وأسالیب ارتكابها 

السیما باستخدام القوة والتهدید والتحایل واالستدراج، شدد المشرع الجزائري من العقوبة المقررة 

لهذه الجریمة بحیث كیفها على أنها جنایة یعاقب على بالسجن المؤبد وذلك لتحقیق الردع 

اص بمرتكبي هذه الجریمة، مع تقریر عقوبة اإلعدام في حال أدت هذه الجریمة إلى وفاة الخ

إال أنها 2المخطوف بسبب اللجوء إلى التعذیب، وبالرغم من كون هذه العقوبة تفتقر إلى النفاذ

من 1مكرر293مكرر و293تكرس الردع العام لهذه الجریمة، وهذا إعماال لنص المادتین 

.3زائريجقوبات العانون الق

.، مرجع سابق23–06من القانون 326/1راجع المادة -1
من الناحیة العملیة من أجل مواجهة الخطورة التي تمیز هذه ولإلشارة فإنه بات من الضروري تفعیل عقوبة اإلعدام-2

.73سابق، صمرجع ,مرزوقي فریدة:أنظر.الجریمة على غرار الجرائم الخطیرة األخرى
.، مرجع سابق01–14من القانون رقم 1مكرر 293مكرر و293راجع المادتین -3
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الفرع الثالث

المتعلق بحمایة الطفل12-15حمایة الطفل بموجب قانون رقم 

تكفل الدولة حق الطفل في ":6، في مادته 1المتعلق بحمایة الطفل15/12جاء القانون 

الحمایة من كافة أشكال الضرر أو اإلهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو االستغالل أو 

اإلساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة، وتتخذ من أجل ذلك كل التدابیر المناسبة لوقایته 

ئة سلیمة وآمنة في وتوفیر الشروط الالزمة لنموه ورعایته والحفاظ على حیاته وتنشئته تنش

بیئة صحیة وصالحة وحمایة حقوقه في حاالت الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات 

.المسلحة

تسهر الدولة على أال تضر المعلومة التي توجه للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه 

.2"البدني والفكري

یظهر ذلك في هذا القانون على عاتق الوالدین مسؤولیة حمایة أبنائهم، حیثوضعكما 

"الذي جاء فیهامن هذا القانون، 5نص م .تقع على عاتق الوالدین مسؤولیة حمایة الطفل:

كما یقع على عاتقهما تأمین ظروف المعیشة الالزمة لنموه في حدود إمكانیاتهما 

.المالیة وقدراتهما

  .ةتقدم الدولة المساعدة المادیة الالزمة لضمان حق الطفل في الحمایة والرعای

یمكن الجماعات المحلیة المساهمة في مساعدة الطفولة وفقا للتشریع الساري 

.المفعول

.، مرجع سابقالمتعلق بحمایة الطفل15/12انون قراجع -1
.المتعلق بحمایة الطفل، مرجع نفسه15/12من قانون 6راجع م-2
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.تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقه في الرعایة البدیلة

.1"تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

وقد خصصت المادة الثانیة في فقرتها الثانیة من هذا القانون الحاالت التي یمكن أن 

یتعرض الطفل فیها للخطر، وتتمثل أساسا سوء معاملة الطفل السیما تعریضه للتعذیب 

واالعتداء على سالمته البدنیة، أو منع الطعام عنه أو إتیان أي عمل ینطوي على القسوة من 

.2وازن الطفل العاطفي أو النفسيشأنه التأثیر على ت

ومن بین الحاالت األخرى لتعرض الطفل للخطر، نجد حالة االختطاف التي لم تذكر 

، فقد أشرنا سابقا إلى أن المشرع "االحتجاز"صراحة وٕانما تضمنتها المادة بذكر مصطلح 

.مرجع سابقالمتعلق بحمایة الطفل، 15/12من قانون 5المادة راجع -1
:تضاف إلى ذلك مجموعة من الحاالت األخرى والتي نذكر من بینها ما یلي-2

.فقدان الطفل لوالدیه وبقائه دون سند عائلي-

.تعرض الطفل لإلهمال او التشرد-

.المساس بحقه في التعلیم-

.التسول بالطفل أو تعریضه للتسول-

أن تؤثر على سالمته البدنیة أو النفسیة أو على التحكم في تصرفاته من شانها برعایة الطفلمن یقوم األبوین أعجز -

.التربویة

.التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة-

.إذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثله الشرعي-

.اقتضت مصلحة الطفل حمایتهإذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر إذا -

االستغالل الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خالل استغالله السیما في المواد اإلباحیة وفي البغاء وٕاشراكه في عروض -

.جنسیة

االستغالل االقتصادي للطفل، السیما بتشغیله أوتكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته أو یكون ضارا بصحته أو بسالمته -

.أو المعنویة/دنیة والب

.وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار-

.المتعلق بحمایة الطفل، مرجع سابق15/12من القانون 2راجع م.الطفل الالجئ-
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ي المادة الجزائري یستعمل مصطلح االحتجاز للداللة على الخطف في بعض األحیان السیما ف

.1المشار إلیها سابقا

حمایة الطفل من جریمة االختطاف حیث تضمن القسم الثاني 12-15لم یغفل القانون 

منه، وكذا الباب 47بالخصوص في المادة "حمایة األطفال من بعض الجرائم"منه تحت عنوان 

.143السیما المادة "االحكام الجزائیة"الخامس تحت عنوان 

فقد تضمنت اإلجراءات التي یتخذها وكیل الجمهوریة في حالة 47فیما یخص المادة 

"اختطاف طفل، وهذا ما نصت علیه المادة على النحو اآلتي یمكن وكیل الجمهوریة :

المختص بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه، أن یطلب من أي 

أو صور تخص الطفل، قصد /أو أوصاف و/شعارات وعنوان أو لسان أو سند إعالمي نشر إ

تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحریات واألبحاث الجاریة، وذلك مع 

.أو حیاته الخاصة/مراعات عدم المساس بكرامة الطفل و

غیر أنه یمكن وكیل الجمهویة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن یأمر بهذا اإلجراء 

.2"المسبق للممثل الشرعي للطفلدون القبول

إلى تطبیق قانون العقوبات في حالة اختطاف 143أما مجال العقاب فقد أحالت م

یعاقب على الجرائم األخرى الواقعة على الطفل، السیما االستغالل ":األطفال، حیث جاء فیها

لتسول به أو الجنسي للطفل واستعماله في البغاء، وفي األعمال اإلباحیة واالتجار به وا

.3"تعریضه للتسول واختطاف الطفل طبقا للتشریع الساري المفعول والسیما قانون العقوبات

.8راجع هذه المذكرة، ص-1
.سابقالمتعلق بحمایة الطفل، مرجع15/12من قانون 47راجع المادة -2
.نفسهالمتعلق بحمایة الطفل، مرجع 15/12من قانون 143راجع المادة -3
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الرابعالفرع 

إجراءات مكافحة جریمة اختطاف األطفال

نفسها مع بقیة الجرائم األخرى، هي االختطاف جریمةإن إجراءات مباشرة الدعوى العمومیة في 

إال أنه .إلى علمهاخبر وقوع جریمةوصولالدعوى العمومیة بمجرد بتحریكالنیابة العامة تقوم إذ 

ل یتحریك الدعوى العمومیة، فهناك جرائم محددة على سبللنیابة العامةلیس في كل الجرائم یمكن

وذلك بوجوب حصولها على شكوى هذه الدعوى،في تحریكتقید سلطتهاالحصر في قانون العقوبات 

الخاص، حیث ترك المشرع أمر المالئمة بین المتابعة والمطالبة بتوقیع  هو وكیلمن المجني علیه أ

من قانون 326إلى المادة وبالرجوع، 1المجني علیهالمتابعة متوقف على إرادةالعقاب وبین عدم 

النیابة العامة في تحریك تقیدفي حالة اختطاف قاصر أو إبعادها ، نجد أنه الذكرالعقوبات السالفة 

:التي جاء فیهاالدعوى العمومیة وذلك في الفقرة الثانیة

إجراءات المتابعة تتخذإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها، فال "...

ال و صفة في إبطال الزواج، األشخاص الذین لهم األخیر، إال بناء على شكوىالجزائیة ضد هذا 

.2"لیه إال بعد القضاء بإبطالهیجوز الحكم ع

التي لم تبلغ سن الثامنة عشر  افهاطخمن المخطوفةن هذه المادة أن زواج ویستخلص م

على شكوى ممن له صفة في الحصولبوجوب ،ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةقی

وحتى في حالة تقدیم ، على نفسهارة أو من له والیةصوالد القاالمتمثل في ، إبطال الزواج

هو  التقییدزواج المخطوفة، والحكمة من حكم بالعقوبة إال بعد إبطال عقد شكوى ال یجوز ال

.105، ص2013عبد اهللا أوهابیة، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، الطبعة الرابعة، دار هومة، -1
.، مرجع سابق23–06من قانون 326/2راجع المادة  -2
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رص على كیان الحتالي بالحال تمام الزواج و في حرص المشرع على إبقاء العالقة الزوجیة 

.1األسرة

المبحث الثاني

األطفالاآللیات الدولیة والوطنیة لمكافحة جریمة اختطاف 

یتطلب مكافحة جریمة االختطاف تكثیف الجهود سواء من حیث التنظیم القانوني كما 

سبق وأن أشرنا إلیه في المبحث السابق، غیر أن ذلك ال یكفي وحده، األمر الذي استتبع 

.تي تساهم في الحد من هذه الجریمةبالضرورة تدعیمها بمجموعة من اآللیات ال

، واآللیات الوطنیة )المطلب األول(وتنقسم هذه اآللیات بین اآللیات ذات الطابع الدولي 

.)المطلب الثاني(الداخلیة 

المطلب األول

دولیة لمكافحة جریمة اختطاف األطفالاللیات اآل

 دور، والذي یظهر من خالل في حمایة حقوق األطفال فعاال ااآللیات الدولیة دور تلعب

مختلف المنظمات  ر، وكذا دو )الفرع األول(المتحدة في حمایة حقوق الطفل األمم منظمة

.)الفرع الثاني(للمنظمة دولیة تابعة  وكاالتالدولیة باعتبارها 

.113–112مرجع سابق، ص ص عبد اهللا أوهایبة،-1
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الفرع األول

دور األمم المتحدة في حمایة حقوق األطفال

المجلس یطلع ، منه78مم المتحدة السیما المادة ألاألساسي لمنظمة ابموجب المیثاق 

، وحقوق)أوال(اإلنسان بصفة عامة االقتصادي واالجتماعي بتكوین لجان خاصة بحمایة حقوق

).ثانیا(بصفة خاصة الطفل

مجلس حقوق اإلنسان: أوال

قرار تطبیقا ل16/06/2006بعد اختتام أشغالها مباشرةل للجنة حقوق اإلنسانیجاء كبد

ممثل دولة عن طریق االقتراع السري كأعضاء لمجلس 47وقد تم انتخاب العامة، الجمعیة

.2006جوان 19في أول جلسة عمل له في حقوق اإلنسان 

:1بما یلي،ویقوم المجلس بوصفه آلیة لحمایة حقوق اإلنسان

 الجسمیة والمنهجیةاالنتهاكاتتعزیز حمایة حقوق اإلنسان ومعالجة حاالت.

فضال عن الخدمات االستشاریة ،علیم في مجال حقوق اإلنسانالنهوض بالتثقیف والت

.المجلسبوالمساعدة الفنیة بالتشاور مع الدول األعضاء 

 مجال حقوق اإلنسانبإقامة حوار بین الدول األعضاء في كل الموضوعات ذات صلة.

تقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة بهدف تطویر القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

میلود شني، الحمایة دولیة لحقوق الطفل، مذكرة لنیل الشهادة الماستیر، كلیة حقوق والعلوم السیاسة، جامعة :نقال عن-1

.91-90، ص ص 2015محمد خیضر بسكرة، 
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لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل كآلیة لحمایة الطفل:ثانیا

ور ویتمثل د، منها34بموجب تطبیق م 1989لعام تفاقیة حقوق الطفل انبثقت بموجب ا

مان بتطبیق هذه االتفاقیة، وذلك باتخاذ التدابیر الالزمة لضالدول األطراف  في إلزامهذه اللجنة 

.تطبیق المبادئ المنصوص علیها

اعتماد تقنیات  فيالدول األطراف إلى حاجةلجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل خلصت 

تي یتعین مبادئ المن المجموعة مما دفع بها إلى إصدارخاصة لقیاس مدى تطبیق االتفاقیة، 

:1على الدول االلتزام بها، وتتمثل هذه المبادئ فیما یلي

تتیح اللجنة إمكان التعرف بدقة ف معلومات كافیةاأن تتضمن تقاریر الدول األطر -

.إلى مدى وكیفیة تطبیق ِاتفاقیة

إعداد التقاریر إلعادة النظر بالقوانین المحلیة والسیاسیة المتبعة لتحویل حقوق الطفل -

 .إلى واقع فعلي

تشجیع وتسهیل إعداد التقاریر للمشاركة الشعبیة والمتابعة العامة للسیاسات الحكومیة -

.المتعلقة بالطفولة

ضرورة تضمین  علىإضافة إلى ذلك نصت الوثیقة الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، 

، فیما التقریر مجموعة وافرة من المعلومات فیما یتعلق بالصعوبات التي تواجه دول األطراف

.2نتهاك حقوق الطفلالضمان إرساء نظام معلوماتي حول مدى  ةالمعتمدیتعلق بتطبیق الوثیقة 

.113 - 112ص ص ، مرجع سابق، "حقوق الطفل في االتفاقیات الدولیة الخاصة"بولحیة شهیرة ،:نقال عن-1
.113-112، مرجع سابق، ص ص "حقوق الطفل في االتفاقیات الدولیة الخاصة"بولحیة شهیرة ،-2
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الفرع الثاني

دور الوكاالت التابعة لألمم المتحدة في حمایة حقوق الطفل

تجد اإلشارة في هذه النقطة، أننا ركزنا في دراستنا للوكاالت التابعة لمنظمة األمم 

حمایة التي لعبت وتلعب دور بارز في "الیونیسیف"المتحدة المعنیة بحقوق الطفل على منظمة 

وقد تطورت ، ومنذ بدایاتها كوكالة إلغاثة األطفال، 1946األطفال حول العالم منذ نشأتها عام 

والعمل األطفال على مستوى العالم، في حمایة القوة الرائدة هذه الوكالة لتصبح في الوقت الراهن 

الحكومات والمجتمعات المحلیة على تمكین األطفال من الحصول على وضع أحسن بمساعدة 

.1ومنظمات المجتمع المدني واألسرة

یر التي یبالنصوص والمعااألطفال،حمایة المتعلق بالیونیسف في عملها تستعین منظمة 

دولة  160العمل في هذه الوكالة نجدومن ضمن نشاطات .نصت علیها اتفاقیات حقوق الطفل

من خالل إقرارها یظهر ما تفاقیة حقوق الطفل، وهذا باة والتقید الكامل قللتشجیع على المصاد

لقرارات والتصرفات التي تتعلق في جمیع المصلحة الطفل األولویة التفاقیة، بجعل لما جاء في ا

فالیونیسف ،لتباس ینجم حول الحقوق المختلفةادام تلك المصالح كمرجع في حل أي واستخ، به

عددا من تقوم بإصدار حمایة حقوق الطفل في العالم، تحقیق أهدافها المنوطة بفي سبیل 

أهمیة هذه وتكمن .تقریر مسیرة األممو مها تقریر وضع الطفل في العالم، التقاریر السنویة أه

.2دراسات وٕاحصائیات تغطي كافة مجاالت حقوق الطفلالتقاریر في احتوائها على

.10.45، على الساعة 28/08/2016:تاریخ االطالع، www.almanalmagazine.com:الموقع االلكتروني-1
، مجلة المنتدى القانوني، العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم "حقوق الطفل بالمواثیق واالتفاقیات الدولة"فرید علواش،-1

.113السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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باالتفاقیة الخاصة بروتوكولین الملحقین كما تقوم الوكالة بالتشجیع على مصادقة ال

استغاللهم المسلحة، وبیع األطفال و النزاعاتالمتعلقین بمشاركة األطفال في بحقوق الطفل، و 

، یضاف إلى ذلك تبلیغ الحكومات واألسر والمجتمعات المواد والعروض اإلباحیةفي البغاء و 

المساعي المبذولة في هذا م یاحترام الحقوق وتدعبصفة عامة بغرض لفت االنتباه اتجاه 

نة حقوق الطفل المعنیة برصد متابعة تنفیذ الدول األطراف االتفاقیة لجأیضا، كما تدعم المجال

.1وبروتوكوالتها االختیاریة

المطلب الثاني

جریمة اختطاف األطفالمكافحةلالوطنیة لیات اآل

تتعدد اآللیات الخاصة بحمایة حقوق الطفل على المستوى الوطني، بحیث تتوزع بین 

).الفرع الثاني(الداخلیةاألجهزةو ) الفرع األول(المؤسسات الوطنیة 

الفرع األول

دور المؤسسات في مكافحة جریمة اختطاف األطفال

تساهم العدید من المؤسسات الوطنیة في مكافحة جریمة اختطاف األطفال، بدًء من 

، وصوال إلى الجمعیات والمؤسسات االجتماعیة )أوال(الخلیة األولى للمجتمع المتمثلة في األسرة 

  ).اثانی(

، على 28/08/2016:تاریخ االطالع، html-www.unicef.org/arabic/crc/34726.34813:الموقع االلكتروني-1

.11.30الساعة 



آلیات مكافحة جریمة اختطاف األطفال:الفصل الثاني

59

األسرة دور: أوال

تلعب األسرة دورا بارزا في الحد من اآلفات االجتماعیة السیما الجرائم وانتشارها، لذا تقع 

كما أنها تعد الحاضنة األبناء،التربیة وتوجیه بالدرجة األولى، بحیث تتولىلمسؤولیة علیها ا

وقد تراجع دور األسرة في اآلونة األخیرة بسبب .التي تستقبل الطفل والبیئة التي ینطلق منها

تداخل وتعمیم بعض العناصر التي ساهمت في تفكیك وحدة األسرة كالتقدم التكنولوجي وغیاب 

الفجوة بینهم وبین روح المسؤولیة لدى األبوین واالنشغاالت الیومیة التي ساهمت في توسیع

األبناء، مع تكریس الدور التقلیدي لألسرة الذي أصبح یقتصر على اإلنجاب دون تحمل 

المسؤولیة الناتجة عنه، والتعذر بالظروف االجتماعیة واالقتصادیة المحیطة بها في الحاالت 

.1التي تثار فیها هذه المسؤولیة

دور الجمعیات والمؤسسات االجتماعیة:ثانیا

تلعب الجمعیات والمؤسسات االجتماعیة دوًرا بارًزا في مكافحة جریمة اختطاف األطفال، 

، وتتمیز بمجموعة من الخصائص بحیث تتمتع القانونو حترام حقوق اإلنسان اكونها ترسخ قیم 

،بالدرایة والكفاءة لدى األعضاء المكونین لهذه الجمعیات، السیما بفعل االحتكاك مع المجتمع

عض النشطاء في مجال حقوق الطفل إلى إنشاء جمعیات للدفاع عن هذه الحقوق ویعمد ب

وأخرى تكون متخصصة في مجال معین، كما هو الشأن بالنسبة للجمعیات التي أنشئت من 

أجل مكافحة جریمة اختطاف األطفال، والتي تعمل على نشر الوعي األمني بین المواطنین 

من جهة وثقافیامن جهة دینیاة، وتتخذ هذه الجمعیات بعدا وتبیان اآلثار السلبیة لهذه الجریم

.2أخرى

:، تاریخ االطالع www.algeriepolice.dz:، على الموقع 2013أفریل 116بوفاتیت نسیمة، ملف الشرطة، العدد -1

.55، ص 16.30على الساعة ،04/08/2016
.91وزاني آمنة، مرجع سابق، ص -2
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في مكافحة جریمة اختطاف األطفالالمؤسسات الدینیة ورد) أ

ا تفوق تلك المقررة بموجب القانون الوضعي، بحیث أكدت للطفل حقوققرر دیننا الحنیف 

ختطاف امكافحة جریمة إلى والوقایة والعالج، وهذا ما دفع التربیة واإلصالحعلى أهمیة 

غرس ، ومنه فقد سعت العدید من الجمعیات المنشأة من طرف العلماء واألئمة إلى األطفال

تعمل على مواجهة مثل هذه الجرائم، وذلك في األماكن التي تستقطب عددا أكبر مبادئ وقیم 

من خالل ، وهي تعتمد أسالیب بسیطة من أجل نشر التوعیة المساجدمن المواطنین السیما في 

.1هذه الجریمةإرشاد المجتمع وتوعیته لخطورة محاضرات وخطب تعمل على إلقاء 

في مكافحة جریمة اختطاف األطفالالمؤسسات الثقافیة  دور ) ب

دور التوعیة فیما یتعلق بجریمة اختطاف األطفال، السیما من الثقافیة الجمعیاتتلعب

باعتبارهم أكثر عرضة للمستجدات التي تطرأ في المجتمع، كماخالل التركیز على فئة الشباب،

من خالل تنظیم نشاطات ثقافیة للرفع من المستوى إشباع حاجاتهم هذه الجمعیات فيُتساهم 

.2دراسیةوحل مشاكلهم من خالل عقد ندوات الفكري للشباب، 

الثانيالفرع 

في مكافحة جریمة اختطاف األطفالالوطنیة دور األجهزة 

تتنوع األجهزة الداخلیة المكلفة بحمایة الطفل بصفة عامة ومكافحة جریمة اختطاف 

، )أوال( مساهمة ومكلفة بمكافحة هذه الجریمةاألطفال بصفة خاصة، والتي تنقسم إلى أجهزة 

).ثانیا(12–15وأخرى مستحدثة بموجب القانون رقم 

.92-91وزاني آمنة، مرجع سابق، ص ص -1
.92-91وزاني آمنة، مرجع نفسه، ص ص -2
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بمكافحة جریمة اختطاف األطفالالمساهمة والمكلفةاألجهزة الوطنیة : أوال

.المدرسة، والشرطة، واإلعالمتبرز هذه األجهزة من خالل 

دور المدرسة في مكافحة جریمة اختطاف األطفال)1

، فإنها تلعب دورا بارزا في حمایته أوقاته في المدرسةباعتبار أن الطفل یقضي معظم 

لذا یتصف دورها بالدور المكمل ،مسؤولیةمما یجعلها في المرتبة الثانیة بعد األسرة من حیث ال

ویتجسد هذا .االجتماعیة وخطورتهاباآلفاتلدور األسرة في التوجیه والتوعیة والتحسیس لدور 

بتوجیه التالمیذ ونصحهم بضرورة الوقایة وتجنب والمدرسین المعلمینالدور من خالل قیام 

.1الجرائم علیهمالوقوع في ید الجناة وسبل الحمایة من ارتكاب مثل هذه

دور الشرطة في مكافحة جریمة اختطاف األطفال)2

2013مارس  17في  المنعقدخالل االجتماع الوزاري الطارئ منأشار وزیر الداخلیة 

إلى االتفاق على تكثیف دوریات مصالح األمن بالمجتمعات السكنیة والساحات العمومیة ووضع 

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة  وأكد. رقم أخضر موحد للتبلیغ عن األشخاص المشتبه فیهم

ایةمن أجل حممصالح األمن لوضع خطط فعالة السیما تجنید كافة األطراف إلى ضرورة

فرقة مكلفة خصیصا 50بتوفیرالعامة لألمن الوطني أشار إلى قیام المدیریة األطفال، كما 

حمایة األطفال من تكرس وسائل ضخمة في مجال بحمایة الطفولة، وأضاف أن مصالح األمن 

یاسة السید اللواء المدیر العام لألمن ، وهو ما یعبر عن س2هذا النوع من اإلجرام ومكافحته

.55بوفاتیت نسیمة، مرجع سابق، ص -1
، "مصالح األمن تكریس وسائل ضخمة في مجال الحمایة من اإلجرام ومكافحته"معالي وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة،-2

:، تاریخ االطالعwww.algeriepolice.dz:على الموقع.49، ص 2013أفریل 116ملف الشرطة، العدد 

.17.10، على الساعة 04/08/2016
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إبراز جهود الشرطة ، الذي ركز على الرامیة إلى القضاء على جریمة اختطاف األطفالالوطني

.1في هذا المجال

ومنه فإن جهاز الشرطة یعتبر من بین أهم األجهزة التي تتحمل مسؤولیة مكافحة جریمة 

.2اختطاف األطفال قبل وبعد وقوعها

دور اإلعالم في مكافحة جریمة اختطاف األطفال)3

فهو یعتبر ، بین المواطنینوعي والمساهم في نشراللإلعالم دور مهم في نشر المعرفة 

الرائد في هذا المجال لما یتمتع به من تأثیر فعال على المجتمع السیما شریحة الشباب، ویساهم 

اإلعالم في الحد من جریمة اختطاف األطفال من خالل تداول حاالت االختطاف بین أوساطه 

إلیجابي لإلعالم، ولكن في المقابل یؤدي دورا سلبیا یتمثل في نشر األكاذیب وهو الدور ا

واإلشاعات وهو ما یخالف أخالقیات المهنة اإلعالمیة، األمر الذي تأكد من خالل التغطیات 

كل من التي شهدتها بعض حوادث اختطاف األطفال، كما هو الشأن بالنسبة لحاالت اختطاف 

رحمهم اهللا، فالتحقیقات وتصریحات المتهمین "سناء"و" هارون"و" یمإبراه"و" سندس"و" شیماء"

وبالرغم من السلبیات المحیطة بهذا الجهاز الحساس السیما . اإلعالمتأكد عكس ما ذهب إلیه 

بخطورة وأنه یعتبر السلطة الرابعة في الدولة، إال أنه یبقى یلعب دورا كبیرا في عملیة التحسیس 

في األسرة تواصل التراجع قیم التضامن االجتماعي وغیاب السیما مع ، هاذالجریمة وضرورة نب

.3الجزائریة

، على 2013أفریل 116أرقاما مؤكدة، ملف الشرطة، العدد منتدى األمن الوطني یعطي-1

 .50ص ، 18.30، على الساعة 04/08/2016:، تاریخ االطالعwww.algeriepolice.dz:الموقع
.95، صمرجع سابقوزاني آمنة، -2
، ملف الشرطة، "اإلعالم مطالب بضع الوعي لدى المواطن ولیس تهویله"صحیفة بیومیة صوت األحرار حیاة بن بثقة،-3

، على الساعة 04/08/2016:، تاریخ االطالعwww.algeriepolice.dz:، على الموقع2013أفریل،  116العدد 

21.45.
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12–15األجهزة المستحدثة بموجب القانون :ثانیا

لیكرس مجموعة من األجهزة لمكافحة جریمة اختطاف األطفال، 12–15جاء القانون 

ومصالح الوسط المفتوح في كل والیة، وقاضي والمتمثلة في كل من المفوض الوطني،

.األحداث

لحمایة الطفلدور المفوض الوطني)1

حمایة الطفل المتعلق ب12–15القانون نواع الحمایة االجتماعیة التي جاء بها أمن 

المفوض الوطني لحمایة الطفل المكلف یترأسها,ة وطنیة لحمایة وترقیة الطفلشاء هیئإننجد 

من  20الى  11من تطبیقا لما جاء في المواد بالسهر على حمایة وترقیة حقوق الطفل وذلك 

، من طرف الوزیر األول 2016جوان 09، ولقد تم التنصیب هذا المفوض في 1هذا القانون

.2"شرفي مریم"وذلك في شخص 

نها تشیر الى المهام التي یقوم بها أمن هذا القانون نجد 13ى المادة بعد دراسة محتو 

یتولى المفوض الوطني لحمایة الطفولة مهمة ترقیة :"أنهذ تنص على، إالمفوض الوطني

:حقوق الطفل السیما من خالل

.المتعلق بحمایة الطفل، مرجع سابق12-15من قانون رقم  20لى إ 11راجع المواد من -1

یعین المفوض الوطني لحمایة الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بین الشخصیات الوطنیة ذات "على أنه 12وتنص المادة 

.الخبرة والمعرفة باالهتمام بالطفولة

Daoudi-Stiti Ounissa, L’impact des violences conjugales sur les enfants séminaire nationale,
Alger, 06 – 07 décembre 2015, p. 9.

وهي  أشرف الوزیر األول على تنصیب السیدة مریم شرفي مفوضة وطنیة ورئیسة الهیئة الوطنیة لحمایة الطفولة وترقیتها،-2

قاضي األحداث تشغل منصب مدیرة فرعیة لحمایة األحداث والفئات الضعیفة بالمدیریة العامة إلدارة السجون وأستاذة بالمدرسة 

.أعدت قانون حمایة الطفلالمشتركة التيكما كانت عضوا في اللجنة الوزاریة.العلیا للقضاء
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وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف -

المكلفین برعایة الطفولة واألشخاصاالدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة 

.وتقییمها الدوري

متابعة االعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفل والتنسیق بین مختلف -

 ,نتدخلیمال

,التصالااإلعالم و للتوعیة و القیام بكل عمل -

بهدف فهم األسباب االقتصادیة ,تشجیع البحث والتعلیم في مجال حقوق الطفل-

أو الثقافیة إلهمال األطفال وٕاساءة معاملتهم واستغاللهم وتطویر /واالجتماعیة و

,سیاسات مناسبة لحمایتهم

طفل قصد تحسینه إبداء الرأي في التشریع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق ال-

,ترقیة مشاركة هیئات المجتمع  المدني في متابعة وترقیة حقوق الطفل-

بالتنسیق مع اإلدارات ,وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعیة الطفل في الجزائر -

.1"والهیئات المعنیة

المفوضمن هذا القانون األشخاص الذین لهم حق إخطار 15حددت المادة وقد 

یخطر المفوض الوطني ":أنهالوطني في حالة المساس بحقوق الطفل حیث نصت على

لحمایة الطفولة من كل طفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبیعي أو معنوي حول 

.2"المساس بحقوق الطفل

.مایة الطفل، مرجع سابقالمتعلق بح12-15من قانون رقم 13راجع المادة -1
.المتعلق بحمایة الطفل، مرجع نفسه12-15من قانون رقم 15راجع -2
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صالح الوسط المفتوح في كل والیةم)2

توصلنا إلى أن هذه المصالح ، 12-15من القانون  31إلى  21 بعد تحلیلنا للمواد من

ذلك بالتنسیق مع مختلف ، و تقوم بحمایة األطفال المهددین بخطر على مستوى كل والیة

بمساعدة أولیائهم ،الهیئات والمؤسسات العمومیة وكل األشخاص المكلفین برعایة الطفولة

ث بعد قیام هذه المصالح باألبحا.سریة تامة ذلك فيویكون وبعض الجهات المختصة

الطفل تقوم بتبلیغ ,الطفل وتأكدها من وجود حالة خطراالجتماعیة واالنتقال إلى مكان تواجد

و ممثله الشرعي وتقترح علیهم التدابیر الالزمة لذلك مع اتخاذ احتیاطات ضروریة إلبعاد أي أ

.و المعنویةأخطر یهدد صحة وسالمة الطفل البدنیة 

هذه المصالح في مع و ممثله الشرعيألطفل عدم التوصل إلى اتفاق بین افي حالة و 

أما حالة .رفع األمر إلى قاضي األحداثیها یجب عل،أیام من تاریخ اإلخطار10جل أقصاه أ

الخطر الحال والحالة التي یستحیل معها إبقاء الطفل في أسرته كالحالة التي یكون فیها الجاني 

.1فورا إلى قاضي األحداث المختصیرفع األمر  أنهو الممثل الشرعي للطفل فهنا یجب 

دور قاضي األحداث)3

حمایة قضائیة للطفل المعرض للخطر، وذلك تحت 12-15القانون رقم خصص 

.من نفس القانون 45إلى  32د من ، التي خصصت لها الموا"تدخل قاضي األحداث"عنوان 

یختص قاضي األحداث لمحل إقامة الطفل المعرض ":أنهمنه على32حیث نصت المادة 

وكذلك قاضي األحداث للمكان الذي وجد,و مسكن ممثله الشرعيأو محل إقامة أو مسكنه أللخطر 

و ممثله أبالنظر في العریضة التي ترفع إلیه من الطفل ,به الطفل في حال عدم وجود هؤالء

و أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو الوالي أو وكیل الجمهوریة أالشرعي 

.المهتمة بشؤون الطفولة,و الهیئات العمومیةأ و الجمعیاتأمصالح الوسط المفتوح 

.المتعلق بحمایة الطفل، مرجع سابق12-15من قانون رقم  31إلى   21راجع المواد من -1
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.لقاضي األحداث ان یتدخل تلقائیاكما یجوز

.1"ي اإلخطار المقدم من الطفل شفاهةیمكن تلق

، التي تحدد اختصاصات قاضي األحداث12-15من القانون 32الى جانب المادة 

41ما المادة أ .في حالة وجود خطر على الطفلالتي تبین التدابیر التي یتخذها 40المادة نجد

و أولت له حق األمر بوضع الطفل بمراكز متخصصة في حمایة األطفال في خطر قد خمنه ف

.2لطفولةبمصلحة مكلفة بمساعدة ا

.سابقالمتعلق بحمایة الطفل، مرجع 12-15من قانون رقم 32راجع المادة -1
.نفسهالمتعلق بحمایة الطفل، مرجع 12-15من قانون رقم  45إلى  32المواد من راجع-2
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خاتمــــــــة

بعد دراستنا لموضوع جریمة اختطاف األطفال ونظًرا لتزایدها، أصبحت ظاهرة حقیقیة 

حیث تبین لنا أن هذه الجریمة من الظواهر اإلجرامیة الخطیرة في المجتمع ال یمكن تجاهلها،

كونها تحدث تأثیًرا بالغا على اإلنسان والمجتمع، مما یفرض على الدولة واجب اتخاذ 

.إجراءات وتدابیر لمنع والحد منها

المشرع الجزائري بتنظیم جریمة اختطاف األطفال بدًء من تعریفها بما یتالءم اهتم

وخصوصیة المجتمع الجزائري، حیث حرص على حمایة الطفل من جریمة االختطاف 

الواقعة علیه، وذلك من خالل النصوص الردعیة التي تعاقب على كل ما یمس بأمنه 

.وسالمته

تعددت غایات اختطاف األطفال، وتعدت لتصل إلى إزهاق أرواحهم والمتاجرة 

نسیة وهو ما یجعل منها جریمة تمس بالقیم بأعضائهم، كما أصبح لهذه الجریمة غایات ج

األخالقیة للمجتمع السیما وأننا نعاني من ظاهرة السكوت عن هذه الجریمة لما لها من آثار 

.سلبیة على سمعة الضحیة وعائلتها

قد حاولنا اإللمام باآللیات الدولیة التي كرست من أجل مكافحة هذه الجریمة بصفة 

امة، وقد أكدت الجهود الدولیة على ضرورة التعاون الدولي خاصة وحمایة الطفل بصفة ع

.في هذا المجال من خالل االنضمام إلى االتفاقات الدولیة المعنیة بحقوق الطفل

إلى جانب اآللیات الدولیة، تم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى وجود آلیات وطنیة 

بحیث كرست نصوص االختطاف، داخل إقلیم الدولة تتولى حمایة الطفل السیما من جریمة

تجرم هذا الفعل وتعاقب علیه، على الرغم من عدم فعالیة بعض النصوص نظرا ریعیةتش

.الفتقارها للتطبیق العملي كما هو الشأن بالنسبة لعقوبة اإلعدام

دور المؤسسات واألجهزة الوطنیة تبرز أهمیة اآللیات الوطنیة أیضا من خالل 

التعریف بمخاطر هذه الجریمة توعیة و الم لما تساهم به في لمدارس واإلعكالشرطة وا
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من طرف هذه المبذولةإضافة إلى الجهود .على األفراد والمجتمعاتواألضرار المترتبة عنها 

والقضاء علیها ومتابعة الجناة وتطبیق جریمة االختطاففي مجال محاربة المؤسسات 

ها ذات طابع وقائي كما هو الشأن بالنسبة وقد الحظنا أن هذه اآللیات من.العقوبة علیهم

لألسرة والمدرسة، ومنها ذات طابع عالجي كما هو الحال بالنسبة للشرطة والمفوض الوطني 

.وقاضي األحداث

وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتعلیقات التي تحیط بالنظام المكرس لحمایة 

:الطفل من جریمة االختطاف، بحیث أنه

إصدار تشریع خاص بحمایة األطفال من جریمة االختطافمن الضروري.

سن قوانین ذات طابع وقائي بحیث یعالج الجریمة قبل وقوعها.

 ضرورة إعادة النظر في تجمید عقوبة اإلعدام التي تحقق الردع العام لیس فقط

.بالنسبة لجریمة اختطاف األطفال وٕانما أیضا لجمیع الجرائم ذات الخطورة الجسیمة

 إنشاء خلیة أو فرقة وطنیة تتكون من أعضاء منتمین إلى الدرك، وتكون مهمتهم

الوحیدة هو التدخل إلنقاذ األطفال المختطفین ومتابعة حاالت االختطاف بشكل 

 .فوري

 إلزام األسر والمحیط المدرسي باتخاذ مجموعة من التدابیر الالزمة لحفظ الطفل من

.مة االختطافكل الوسائل المستخدمة الرتكاب جری

اعتماد ثقافة الحوار والتواصل في مواضیع االختطاف.

 تبني حمالت توعیة لتحسیس المجتمع بمخاطر هذه الجریمة وآثارها على الحیاة

.االجتماعیة

،من أجل توفیر بیئة اجتماعیة سلیمة االهتمام بالجانب االجتماعي والنفسي للطفل

تكفل له الحمایة والرعایة بمشاركة الهیئات الرسمیة، وذلك لوضع حد لمرتكبي هذه 

.الجریمة

التدخل الفوري للسلطات تفعیل المخطط الوطني الصادر عن الوزیر األول المتعلق ب

.في حالة اختطاف األطفال في الممارسة الفعلیة
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الكشف عن جریمة اختطاف األطفال سواء من حیث الدوافع تفعیل دور اإلعالم في

وظروف ارتكابها، من خالل التنسیق بین اإلعالم والمصالح المكلفة بحمایة الطفل 

سواء الجمعیات أو الشرطة وذلك الحتواء حاالت االختطاف قبل تفاقم األضرار 

.السیما بوفاة المخطوف

جرام، جتماع واالعلماء االفتح نقاش وطني یشارك فیه ذوي االختصاص من

مختصین في علم النفس، رجال القانون وعلماء الدین وضباط الشرطة والدرك 

بالتعاون مع األفراد والمؤسسات المعنیة لتشخیص مسببات الظاهرة وٕایجاد الحلول 

.المناسبة لحمایة طفل الیوم الذي هو شاب الغد

ختطاف هي جریمة اجتماعیة بالدرجة یبقى القول في ختام هذه الدراسة، أن جریمة اال

األولى، ذات أبعاد خطیرة سواء على مستوى المجتمع الداخلي بصفة خاصة أو على مستوى 

المجتمع الدولي بصفة عامة، لذا یتعین تفعیل دور كل الجهات المعنیة بمتابعة ومالحقة 

تبقى جهود تفتقر إلى فبالرغم من الجهود المبذولة للحد منها إال أنها .مرتكبي هذه الجریمة

حیث مازالت غیر فعالة لمكافحة جریمة اختطاف األطفال الجدیة في الممارسة الواقعیة،

وغیر فعلیة السیما فیما یخص تنفیذ عقوبة اإلعدام التي أقرها المشرع كعقوبة مشددة 

ستتبع بالضرورة الرتكاب جریمة اختطاف األطفال حتى وٕان كانت في بعض الحاالت التي ت

تكثیف هذه الجهود على النحو األمثل، من أجل توفیر بیئة اجتماعیة خالیة من السلوك 

.اإلجرامي
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واالستغالل في البغاء والمواد اإلباحیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص 

لوم القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، كلیة الحقوق والع

.2012تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمري،

، اإلطار القانوني الدولي لحمایة حقوق الطفل من جمیع كاشي حیاة، قني كاهینة.6

أشكال العنف، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الدولي 

اسیة، جامعة اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق والعلوم السی

.2013تیزي وزو، مولود معمري،

ر، كلیة لطفل، مذكرة لنیل الشهادة الماست، الحمایة دولیة لحقوق امیلود شني.7

.2015حقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، جریمة اختطاف األطفال وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، وزاني أمنة.8

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تر في القانون الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماس

.2015،بسكرة،عة محمد خیضرجام

، بوسایب نعیمة، الجهود الدولیة والوطنیة وحمایة المرأة والطفل، یعقوبي سهام.9

في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر

اإلنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2014.
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III-المقاالت

، مجلة الفكر البرلماني، مجلس "حقوق الطفل على المستوى العربي"، بولحیة شهیرة.1

.90–76، ص ص 2007، الجزائر، 17األمة، العدد 

، الفكر البرلماني، "حقوق الطفل في اإلتفاقیات الدولیة الخاصة"، ..............2

.113–91، ص ص 2009، جویلیة 23العدد 

:، على الموقع 2013أفریل 116، ملف الشرطة، العدد بوفاتیت نسیمة.3

www.algeriepolice.dz على الساعة 04/08/2016:، تاریخ االطالع ،

.66–47، ص ص 16.30

االعتداءات الجنسیة على الطفل الجریمة المسكوت عنها في "، سمیة هادفي.4

31، تم االطالع علیه بتاریخ SKIKDA.dz-www.univ:، عن الموقع"الجزائر

.252–240، ص ص 11.30، على الساعة 2016أوت 

مكافحة االتجار بالبشر بین السیاسة الجنائیة والسیاسة "، سهیر عبد المنعم.5

–1، ص ص 2009، المجلة الجنائیة القومیة، العدد األول، القاهرة، "االجتماعیة

29.

، مجلة المنتدى القانوني، "حقوق الطفل بالمواثیق واالتفاقیات الدولة"، فرید علواش.6

، ص العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

.116 – 106ص 

، مجلة الندوة "ظاهرة إختطاف األطفال في المجتمع الجزائري"، فوزیة هامل.7

.214–207، ص ص 2013للدراسات القانونیة، العدد األول، 

مصالح األمن تكریس وسائل ضخمة "، معالي وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة.8

، 2013أفریل 116، ملف الشرطة، العدد "في مجال الحمایة من اإلجرام ومكافحته

:، تاریخ االطالعwww.algeriepolice.dz:على الموقع.49ص 

.66–47، ص ص 17.10، على الساعة 04/08/2016
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، أعمال المؤتمر "واآلثارعواملظاهرة اختطاف األطفال بین ال"،مصبایح فوزیة.9

، ص ص 22/11/2014–20الدولي السادس لحمایة الدولیة للطفل، طرابلس، 

1–12.

أفریل116یعطي أرقاما مؤكدة، ملف الشرطة، العدد منتدى األمن الوطني.10

، 04/08/2016:، تاریخ االطالعwww.algeriepolice.dz:، الموقع2013

.66–47، ص ص 18.30على الساعة 

IV- النصوص الدولیة

، الخاصة بالجوانب المدنیة الختطاف األطفال على 1980اتفاقیة الهاي لسنة .1

.الصعید الدولي

بروتوكول معني بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال، .2

، 2000المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

اعتمد وعرض للتوقیع واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة 

، صادقت علیه الجزائر بتحفظ 2000نوفمبر 15، المؤرخة في 55، الدورة 25رقم 

، جریدة رسمیة 2003نوفمبر 9مؤرخ في 417–03بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.12/11/2003بتاریخ  69عدد 

في البغاء والمواد اإلباحیة بموجب استغاللهمبشأن بیع األطفال و اختیاريبروتوكول.3

في الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 263قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

ه الجزائر یعلصادقت 2002ینایر 18دخل حیز التنفیذ في 2000ماي 25

، جریدة الرسمیة عدد 2006سبتمبر 2مؤرخ في 229-06بمرسوم رئاسي رقم 

.2006بتمبر س6صادر بتاریخ55

بتاریخ الجمعیة العامة لألممالتي وافقت علیها حقوق الطفل اتفاقیة.4

، صادقت علیها 2/09/1990دخلت حیز التنفیذ في ، والتي 20/11/1989

19/12/1992المؤرخ في 461–92مرسوم رئاسي رقم الجزائر بموجب 
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صادر 91، جریدة رسمیة عددالمتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة

.23/12/1992بتاریخ 

V-النصوص القانونیــــة

الدستور

المتضمن التعدیل دستور 2016مارس سنة 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -

.2016مارس 17صادر بتاریخ  14 عددجریدة رسمیة 2016

التشریع

صادر بتاریخ 49، جریدة رسمیة رقم المتضمن قانون العقوبات156-66أمر .1

11/06/1966.

، 156-66المعدل و المتمم ألمر 1975یونیو 17مؤرخ في 47-75أمر رقم .2

.04/07/1975صادر بتاریخ  53عدد  جریدة رسمیة

من 156-66، الذي یعدل األمر 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم .3

صادر  84 عددجریمة رسمیة ،1966یونیو 8قانون العقوبات الجزائري، مؤرخ في 

.24/12/2006بتاریخ 

المتضمن قانون العقوبات 25/02/2009:المؤرخ في01–09القانون رقم .4

.08/03/2009:، المؤرخة في15المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

صادر 07، جریدة رسمیة عدد 2014فبرایر 4مؤرخ في 01-14قانون رقم .5

یونیو  8في  مؤرخ156-66مر رقم الذي یعدل ویتمم أ16/02/2014:بتاریخ

.یتضمن قانون العقوبات1966سنة 

، یتعلق بحمایة الطفل، جریدة 15/07/2015مؤرخ في 12–15قانون رقم .6

.19/07/2015صادر بتاریخ  39رسمیة رقم 

VI-المواقع االلكترونیة
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تدخل في قناة خیریة مسعودان ،Chaine 3  ،

messaoudène-www.radioalgeria.dz/news/fr/tags/Keira تاریخ ،

.13.15، على الساعة 15/08/2016: االطالع

الموقع االلكتروني:www.almanalmagazine.com ،تاریخ االطالع:

.10.45، على الساعة 28/08/2016

34813:الموقع االلكتروني.html-www.unicef.org/arabic/crc/34726 ،

.11.30، على الساعة 28/08/2016:تاریخ االطالع

الفرنسیةباللغة :ثانیا

I) Communication :

 Daoudi-Stiti Ounissa, L’impact des violences conjugales sur les enfants,
séminaire national, Alger, 06 – 07 décembre 2015.
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