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 :ملخص

مت ُجصّىف  الىػً خضوصها وجخػّضي اإلاىظمت، الجغاةم مً باألشخاص الاّججاع حٍغ

 الاّجفاكُاث غبر ميافدتها ئلى الضولي اإلاجخمؼ ؾاعع فلض اإلاخػّضصة آلزاعها وهظغا الىاخض،

ٌ  وافت التزمذ وهىظا الضولُت، والبروجىوىالث ػاث باصضاع الّضو  حػاكب وػىُت حشَغ

 ،2009 ؾىت الػلىباث كاهىن  غلى ُمهمت حػضًالث الجؼاةغي  اإلاشغع أكّغ  ئط ُمغجىبيها،

 .الخؼحرة الظاهغة هظه مً الحض ئلى مىه ؾػُا باألشخاص الاّججاع حّغم خُث

متكلماث مفخاخيت:   .الػلىباث كاهىن  ؛الجؼاةغي  اإلاشغع ؛باألشخاص الاّججاع ؛الجٍغ

Abstract: 

The crime of trafficking in persons is classified as an organized 

crime, beyond the borders of the same country, and its consideration 

of its multiple effects. The international community has been quick to 

combat them through international conventions and protocols. Thus, 

all countries have committed to enacting national legislation that 

penalizes their perpetrators. The crime of trafficking in persons in an 

effort to curb this dangerous phenomenon.  

Keywords: Crime; Trafficking in Persons; Algerian Legislator; Penal 

Code. 
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  املقدمت:

مت اعجبؼذ  للض بىحىص ؤلاوؿان لىنها جؼىعث في الىكذ اإلاػاصغ، خُث أنها الجٍغ

لم حػض بؿُؼت، ألنها جأزغث هي ألازغي هؿلىن بشغي ؾلبي بفػل الّخؼىع الحاصل في 

مت اإلاػاصغة  وشاػاث وغالكاث ؤلاوؿان في خض طاجه، فلم حػض جللُضًت بل ظهغث الجٍغ

مىاصفاث الخىظُم وغبىع الحضوص واؾخسضام أعقى الىؾاةل الخىىىلىحُت؛ ئط لخأزظ 

أحي بػع الؿلىهُاث في شيل حضًض وغحر مشغوع؛ هاجُان  أصبذ ؤلاوؿان ًباشغ ٍو

وشاغ ججاعي مدظىع هخجاعة اإلاسضعاث واإلاهلىؾاث وألاؾلحت اإلاسخلفت، وختى الاّججاع 

ر مشغوغت، والىثحر مً الجغاةم بالبشغ وأغظاةه وجهجحره مً بلض آلزغ بصفت غح

الاكخصاصًت واإلاالُت هتهٍغب زحراث البالص مً زغواث والّىداؽ والظهب والبتروٌ 

مت اإلاػلىماجُت واللغصىت.  والحُىاهاث واإلاىاص الغظاةُت، ئطافت ئلى الجٍغ

م لُأزظ أبػاصا 
ّ
ىظ

ُ
وغلُه، صاع اإلاجخمؼ اإلاػاصغ ُمهضصا بفػل ؾلىن أفغاصه اإلا

لم وألامً والاؾخلغاع والؼمأهِىت صازلُا وصولُا. وفي ظل هُان وحىصه والّؿ  زؼحرة تهّضص

ا في ئًجاص خلىٌ  ُّ دضكت باصع اإلاجخمؼ الضولي والضٌو وافت ئلى الّخفىحر مل
ُ
هظه اإلاساػغ اإلا

جدض مً هظه الظىاهغ الخؼحرة اإلاصاخبت للػىإلات، فلض ُغلضث غضة للاءاث ومإجمغاث 

ـ إلاجابهت هظا الىىع الجضًض مً الجغاةم إّؾ بغوجىوىالث جُ صولُت ُجّىحذ باجفاكُاث و 

اإلااّؾت باألمً الضولي واللىمي والىػني، وكض اؾخلهمذ منها الضٌو اللىاغض وألاخيام 

ها جدّض مً اهدشاع جلً الجغاةم، 
ّ
واإلاباصب لُخلّغها في مىظىمتها اللاهىهُت الضازلُت لػل

ػُه الّضازلي وفم جلً الّخدىالث  وهىظا ؾاع اإلاشغع الجؼاةغ وغمل غلى جىُُف حشَغ

 الحاصلت صازلُا وزاعحُا.

ىؼلم ؾىُ 
ُ
داٌو البدث في هظه اإلاضازلت غً مىكف اإلاشغع الجؼاةغي مً مً هظا اإلا

ؿخجضة، بمداولت الىكىف غلى خلُلتها وظهىعها في اإلاجخمؼ الجؼاةغي 
ُ
جلً الجغاةم اإلا

طج غً جلً الجغاةم ى هىم ألشخاصوهمىها مؼ ظهىع الػىإلات، وؾىف هسّص الاّججاع با

الىشف غً آلُاث التي ظهغث في الجؼاةغ غلى غغاع باقي اإلاجخمػاث اإلاػاصغة. مداولحن 

ميافدتها غلى طىء اللاهىن الجؼاةغي؟، وػبُػت الػلىبت اإلالغعة لها؟، وظغوف الدشضًض 

لؿخاع غً ما وخاالث ؤلاغفاء منها ؟... الخ مً الجؼةُاث التي ًمىً أن جغفؼ اوالّخسفُف 

ًبضو غامظا خىلها، وجلُُم مضي فػالُت جلً ألاخيام اللاهىهُت في ظل الاهفخاح الػالمي 
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  وجؼىع خغهت الخىلل والاّجصاٌ التي ٌشهضها غالم الُىم؟.

(، زم  مت الاّججاع باألشخاص )مبدث أٌو ئحابت غً طلً هخؼّغق بضاًت إلااهُت حٍغ

مت الاّججاع باألشخاص في ال ؼ الجؼاةغي إلايافدت حٍغ شَغ
ّ
 (.)مبدث زاند

 ماهيت جريمت الاججار باألشخاص: املبدث ألاول 

، فاهه بػض ججاعة اإلاسضعاث وألاؾلحت غحر (1)خؿب أخض الّضعاؾاث الػلمُت

ؿاء، لظلً اغُخبرث أهبر تهضًض 
ّ
اإلاشغوغت جأحي ججاعة ألاشخاص الؾُما ججاعة ألاػفاٌ والي

مت مىظمت وغبر وػىُت. ولها أؾباب ومساػغ وآزاع مخػّضصة،  مخػّضص ألابػاص باغخباعه حٍغ

، وكبل (2)هفؿُت وحؿضًت وصحُت ئوؿاهُت واحخماغُت واكخصاصًت وأمىُت وؾُاؾُت

مت الاّججاع باألشخاص، اؾخلؼم مىا ألامغ  الّخىغل في صلب اإلاىطىع، والّجظاح مػالم حٍغ

مت الخؼحرة، بخدضًض مفهىمها  (، زم الىشف أوال غً ماهُت هظه الجٍغ )مؼلب أٌو

بت منها  )مؼلب زان(. جمُحزها غً بػع الجغاةم اللٍغ

جار باألشخاص
ّ
 املطلب ألاول: مفهىم جريمت الاج

مت الاّججاع باألشخاص  مت الاّججاع باألشخاص هخؼغق لخػٍغف حٍغ لجالء مفهىم حٍغ

ػا، بدُث هداٌو جدضًض الّخػٍغف اإلالضمت بشأن مصؼلح الاّججاع  فلها وحشَغ

عي الضولي والىػني، وطلً باألشخاص شَغ
ّ
، ؾىاء غلى اإلاؿخىي الفلهي أو اإلاؿخىي الد

 غلى الّىدى آلاحي مً زالٌ فغغحن ازىحن. 

عريف الفقهي
ّ
 الفرع ألاول: الخ

وافت الّخصّغفاث اإلاشغوغت وغحر للاهىوي الاّججاع بالبشغ بأهه: "للض غّغف الفله ا

                                                             
مجلت الاحتهاص اللظاتي، مسبر أزغ الاحتهاص اللظاتي  الهجغة غحر الشغغُت والاؾخغالٌ البشغي،غخُلت بلجبل،  (1)

ؼ، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض زُظغ، بؿىغة، الجؼاةغ، ع.  شَغ
ّ
، )صون 08غلى خغهت الد

شغ(، 
ّ
 . 45، 44ص.طهغ ؾىت الي

جاع بالبشغ؛ كغاءة كاهىهُت احخماغُت، ميشىعاث الحلبي الحلىكُ (2)
ّ
ت، بحروث، لبىان، عامُا مدمض شاغغ، الاج

ت في ميافدت 18 - 14ص.، 2012، ؾىت: 01غ.  غحؼ في الّصضص أًظا: ألازظغ غمغ الضهُمي، الّخجغبت الجؼاةٍغ . وٍُ

جاع بالبشغ، حامػت هاًف الػغبُت 
ّ
جاع بالبشغ، مضازلت ملضمت في فػالُاث هضوة غلمُت خٌى ميافدت الاج

ّ
الاج

 . 8، 7ص.، 2012ماعؽ  14، 13، 12ت، بحروث، لبىان، أًام: للػلىم ألامىُت، اإلاملىت الػغبُت الؿػىصً
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أو ضحُت ًخم الّخصّغف فيها بىاؾؼت اإلاشغوغت، التي ُجدُل ؤلاوؿان ئلى مجغص ؾلػت 

ُوؾؼاء ومدترفحن غبر الحضوص الىػىُت بلصض اؾخغالله في أغماٌ طاث أحغ مخضن أو في 

و أغماٌ حيؿُت أو ما شابه طلً، وؾىاء جم هظا الّخصّغف باعاصة الضحُت أو كؿغا غىه أ

 .(1)"بأي صىعة أزغي مً صىع الػبىصًت

أصبذ مدل فػل ُمجّغم ًظهغ في شيل جصّغف  ًّخضح مً هظا الّخػٍغف أن ؤلاوؿان

ؿخغل هظا ؤلاوؿان في  ًباشغه أشخاص وؾؼاء ومدترفحن في مجاٌ وػني أو صولي، وَُ

أبشؼ صىع الاؾخغالٌ والػبىصًت ملابل مبالغ هلضًت غىىة أو بغطاه. وكض ُغغطف فلها 

سخحر وجىفحر اإلاىاصالث وجىفحر اإلايان أو اؾخلباٌ ألاشخا
ّ
ص بىاؾؼت أًظا بأهه الد

الّخهجحر أو اؾخػماٌ اللىة أو اًت وؾُلت ازغي للظغؽ أو الاخخُاٌ أو اؾخغالٌ الحلىق 

أو اؾخغالٌ الظػف لضي الؼفل أو اإلاغأة أو حؿلُم أمىاٌ أو فىاةض للحصٌى غلى اللُام 

 . (2)ُؼغة شخص غلى آزغ بغغض الاؾخغالٌبؿ

شريعيالفرع الثاوي
ّ
عريف الد

ّ
 : الخ

ف  باإلطافت ئلى الّخػٍغف الفلهي لالّججاع باألشخاص هداٌو البدث غً حػاٍع

عي الىػني له، مً زالٌ  شَغ
ّ
ف الد ػُت صولُت لهظا اإلاصؼلح ومً زم جدضًض الّخػٍغ حشَغ

 الفلغجحن اإلاىالُخحن.  

شريع الدولي.
ّ
 أوال: حعريف الد

فا لالّججاع باألشخاص، ئط ػاث الضولُت حػٍغ شَغ
ّ
وعص في حػٍغف  كّضمذ بػع الد

مت اإلاىظمت لؿىت  ت إلايافدت الجٍغ مت اإلاىظمت في مشغوع ألامم اإلاخدضة ؤلاػاٍع الجٍغ

لصض بػباعة ( غلى أهه: "01ذ اإلااصة ألاولى )، خُث هّص 2000 ًُ ألغغاض هظه الاّجفاكُت 

مت اإلاىظمت ما ًلىم به زالزت أشخاص أو أهثر جغبؼهم عوابؽ جغاجبُت أو غالكاث  الجٍغ

أوشؼت حماغُت جدُذ لؼغمائهم احخىاء ألاعباح أو الؿُؼغة غلى ألاعاض ي أو  شخصُت مً

                                                             
جاع في البشغ بحن الاكخصاص الخفي والاكخصاص الغؾمي، الضاع الجامػت الجضًضة لليشغ  (1)

ّ
ؾىػي غضلي هاشض، الاج

ت، مصغ، غ. ؾىت: والّخىػَؼ، ؤلا   . 17، ص.2005ؾىىضٍع

 إلاُاء بً صغاؽ،  (2)
ّ
جاع باألشخاص في الد

ّ
مت الاج ؼ الجؼاةغي حٍغ ، مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت، شَغ

 .321، ص.2016، ًىهُى 09ع. حامػت الحاج لخظغ باجىت، الجؼاةغ، 



 
مت؛ للجريمت الجزائري  القاهىن  ُمكافدت

ّ
ىظ

ُ
جار امل

ّ
 همىذجا باألشخاص الاج

 

  

ؼ  رهُب أو الفؿاص، بهضف حػٍؼ
ّ
ألاؾىاق الضازلُت أو ألاحىبُت بىاؾؼت الػىف أو الت

شاغ ؤلاحغامي ومً أحل الّخغلغل في الاكخصاص الشغعي غلى خض ؾىاء، وبصفت زاصت 
ّ
الي

ف الىاعص في اّجفاكُت مىؼ الاّججاع مً زالٌ ما ًلي )الاّججاع باألشخاص  وفلا للّخػٍغ

 .  (1)("1949صٌؿمبر  01لغحر اإلاإعزت في باألشخاص بغاء ا

ؿاء 
ّ
وكض غّغف بغوجىوىٌ مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاّججاع باألشخاص، وبساصت الي

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت، الاّججاع  وألاػفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

لصض بخػبحر )الاّججاع باألشخاص( ججىُض أشخاص أو هللهم أو " باألشخاص بأهه: ًُ

جىلُلهم أو ئًىاؤهم أو اؾخلبالهم بىاؾؼت الّتهضًض باللىة أو اؾخػمالها أو غحر طلً مً 

أشياٌ اللؿغ أو الازخؼاف أو الاخخُاٌ أو الخضاع أو اؾخغالٌ الّؿلؼت أو اؾخغالٌ خاٌ 

جللي مبالغ مالُت أو مؼاًا لىُل مىافلت شخص له ؾُؼغة غلى  اؾخظػاف، أو باغؼاء أو 

شمل الاؾخغالٌ، هدض أصوى، اؾخغالٌ صغاعة الغحر أو  شخص آزغ لغغض الاؾخغالٌ. َو

ؾاةغ أشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي، أو السخغة أو الخضمت كؿغا، أو الاؾتركاق أو اإلاماعؾاث 

 . (2)"الشبيهت بالّغق، أو الاؾخػباص أو هؼع ألاغظاء

                                                             
ىّمل  (1)

ُ
ؿاء وألاػفاٌ اإلا

ّ
جاع باألشخاص، وبساصت الي

ّ
بابىغ غبض هللا الشُش، بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاج

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت، بالحرمى  ، مخؼلباث الّخىفُظ والجهىص 2000الجفاكُت ألامم اإلاّخدضة إلايافدت الجٍغ

جاع بالبشغ، 
ّ
، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم 2012ًىاًغ  25 – 21اإلابظولت، الحللت الػلمُت خٌى ميافدت الاج

اض، الؿػىصًت،  جاع . 11، 10ص.ألامىُت، الٍغ
ّ
غلما أن الجمػُت الػامت لألمم اإلاّخدضة كض أكّغث خظغ الاج

ش  4-ص-317باألشخاص واؾخغالٌ صغاعة الغحر بلغاعها عكم:  . 1951وبضء هفاطها في ًىلُى  1949صٌؿمبر  03بخاٍع

ف
ّ
جاع بالّغكُم ألابُع مإعر في وكض ؾبم طلً اج

ّ
م الاج فاكُت صولُت خٌى 1904ماًى  18اق صولي خٌى جدٍغ

ّ
، واج

جاع بالّغكُم ألابُع مإعزت في 
ّ
م الاج ؿاء 1910ماًى  04جدٍغ

ّ
جاع بالي

ّ
م الاج فاكُت الضولُت خٌى ججٍغ

ّ
، والاج

م الا1931ؾبخمبر  30وألاػفاٌ اإلاإعزت في  فاكُت الضولُت حٌى جدٍغ
ّ
ؿاء البالغاث اإلاإعزت في ، والاج

ّ
جاع بالي

ّ
 11ج

غاحؼ بابىغ غبض هللا الشُش، هفـ  1933أهخىبغ  ًُ . والىثحر مً الاجفاكُاث والبروجىوىالث ألازغي، ولخفاصُل أهثر: 

 وما بػضها.  17ص.اإلاغحؼ، 

جاع باألشخا 3خؿب هص الفلغة الفغغُت )أ( مً اإلااصة  (2)
ّ
ؿاء مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاج

ّ
ص، وبساصت الي

فاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغمت اإلاىظمت غبر الىػىُت، اإلاػخمض واإلاػغوض للخىكُؼ والّخصضًم 
ّ
وألاػفاٌ، اإلاىّمل الج

، والظي 01ص.، 2000هىفمبر  15بخاٍعش:  55، الضوعة 25والاهظمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عكم: 

وكض   http://www.nhrc-qa.org، وهى ُمخاح غلى اإلاىكؼ ؤلالىترووي: 2003صٌؿمبر  25خاٍعش صزل خّحز الّخىفُظ ب

فاكُت وبخدفظ بمىحب اإلاغؾىم الّغةاس ي عكم: . 2018ماعؽ  16لىخظ بخاٍعش: 
ّ
وكض صاصكذ الجؼاةغ غلى هظه الاج

 . 2003فبراًغ  10اإلاإعزت في  09، ج.ع.ج.ج.، ع. 2002صٌؿمبر  02اإلاإعر في  02/55

http://www.nhrc-qa.org/
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ػحن الّضولُحن ًّخضح أنهما غّغفا الاججاع  شَغ
ّ
فحن الد باؾخلغاء هظًً الّخػٍغ

مت اإلاىظمت التي حؿخلؼم مشاعهت غضة أشخاص  باألشخاص مً زالٌ عبؼها بالجٍغ

وباؾخػماٌ وؾاةل وأغغاض غحر مشغوغت لخدلُم أعباح وكض غّضصث ألافػاٌ والىؾاةل 

   ومظاهغ هظا الاؾخغالٌ البشؼ لإلوؿان. 

شريع الجزائري.
ّ
 ثاهيا: حعريف الد

مت بمىاؾبت جىظُمه ألخيامها أٌو مغة ؾىت  غّغف اإلاشغع الجؼاةغي هظه الجٍغ

ػض اّججاعا باألشخاص، ججىُض أو  4مىّغع  303، خُث هّص في اإلااصة 2009 ٌُ غلى أهه: " 

ؾخػمالها هلل أو جىلُل أو ئًىاء أو اؾخلباٌ شخص أو أهثر بىاؾؼت الّتهضًض باللىة أو با

أو غحر طلً مً أشياٌ ؤلاهغاه، أو الازخؼاف أو الاخخُاٌ أو الخضاع أو ئؾاءة اؾخػماٌ 

الؿلؼت أو اؾخغالٌ خاٌ اؾخظػاف أو باغؼاء أو جللي مبالغ مالُت أو مؼاًا لىُل 

شمل الاؾخغالٌ  مىافلت شخص له ؾلؼت غلى شخص آزغ بلصض الاؾخغالٌ. َو

ؿىٌ أو اؾخغالٌ صغاعة الغحر أو ؾاةغ أش
ّ
ياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي أو اؾخغالٌ الغحر في الد

ّغق أو الاؾخػباص أو هؼع السخغة أو الخضمت هغها أو الاؾتركاق أو اإلاماعؾاث الشبيهت بال

 .(1)ألاغظاء"

عي الجؼاةغي أهه جظّمً طهغا ألفػاٌ ولىؾاةل  شَغ
ّ
ف الد الخظ غلى هظا الّخػٍغ ًُ ما 

مت الاّججاع باألشخاص، هما أهه كض غّضصها غلى ؾبُل الحصغ،  ولصىع وإلاظاهغ حٍغ

فيان غلى اإلاشغع الجؼاةغي أن ٌػّضصها غلى ؾبُل اإلاثاٌ؛ ألن هظه اإلاظاهغ والصىع كض 

  هخصىعها في الىكذ الحاطغ. جخؼىع وجظهغ وفم صىع وهماطج ال 

جار باأل
ّ
 شخاص عن بعض الجرائم املشابهت لهاملطلب الثاوي: جمييز جريمت الاج

مت الاّججاع باألشخاص اؾخلؼم غلُىا ألامغ صغم طلً  اؾخىماال لبىاء ماهُت حٍغ

مت الخؼحرة غً حغاةم ال جلل زؼىعة غنها، لىنها جلترن بها ئلى  الّصغح بخمُحز هظه الجٍغ

شابه فُما بُنها فُلؼ الّخضازل، لظلً وحب الّخمُحز، ومً بحن جلً الجغاةم هغهؼ صع 
ّ
حت الد

ً، مً زالٌ فغغحن  ت، وتهٍغب اإلاهاحٍغ مت ججاعة ألاغظاء البشٍغ مخحن وهما حٍغ غلى حٍغ
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 ازىحن هما ًلي.  

جار 
ّ
جار باألشخاص عن الاج

ّ
 باألعضاءالفرع ألاول: جمييز الاج

ت ٌػني كُام فغص أو حماغت ئحغامُت مىظمت بخجمُؼ  الاّججاع باألغظاء البشٍغ

ألاشخاص صون عطاهم بالّخداًل أو ؤلاهغاه أو ختى بغطاهم، خُث ًخم هؼع أغظاء 

.هال الفػلحن ُمجّغم (1)هإالء الضحاًا وبُػها هبظاغت مً أحل الحصٌى غلى أعباح مالُت 

مت اإلاىظمت، وكض هظمهما اإلاشغع الجؼاةغي في مىطؼ واخض  ّخسظا شيل الجٍغ كاهىها، ٍو

مت منهما بلؿم 2009مً زالٌ حػضًله للاهىن الػلىباث ؾىت  ، وكض زّص ول حٍغ

مؿخلل، جدذ غىىان واخض وهى الفصل ألاٌو اإلاػىىن بالجىاًاث والجىذ طض 

ٌؿتهضف جدلُم أعباح مالُت ومىافؼ ماصًت بدخت، بالغغم  ألاشخاص، هما أن ول منهما

ت هى جدلُم الشفاء والػالج الؼبي،  مً أن الهضف ألاؾاس ي لالّججاع باألغظاء البشٍغ

مت الاّججاع بالبشغ حؿتهضف الاّججاع باألغظاء أصال أو بالّخبػُت، وهالهما  وكض جيىن حٍغ

غجىبان في بلض واخض أن ًخػّضًان البػض ال ًُ  ىػني. كض 

مت الاّججاع باألغظاء مً الجغاةم اإلاؿخدضزت بفػل جؼىع الػلىم  سخلفان وىن حٍغ ٍو

مت الاّججاع باألشخاص فخأصُلها كضًم كضم وحىص ؤلاوؿان، خُث  الؼبُت، أما حٍغ

مت؛ فاالّججاع  ظهغث في شيل الغق زم جؼىعث، هما ًسخلفان مً خُث مدل الجٍغ

مت الاّججاع باألشخاص ٌؿتهضف الصخص الؼبُعي بىُ ي، في خحن أن حٍغ
ّ
اهه اإلااصي الىل

باألغظاء حؿتهضف الّخىفُظ غلى غظى أو أهثر مً الىُان اإلااصي لهظا الصخص الؼبُعي، 

مت ألاولى جلؼ غلى اليل والثاهُت جلؼ غلى الجؼء فلؽ. هما أن مصضع عبذ  أي أن الجٍغ

اًا في السخغة أو البغاء وغاةض الاّججاع باألشخاص ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت اؾخغالٌ الضح

وما شابه طلً، لىً مصضع عبذ وغاةض الاّججاع باألغظاء ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت أحغة 

مت  مىً أن ًخػّضص أػغاف هظه الجٍغ ًضفػها الخاحغ للصخص الباتؼ لػظىه البشغي ٍو

مت الاّججاع باألغظاء  فخػّضص مػها ألاحغة اإلاضفىغت. ومً حهت أزغي ًمىً أن جخػّضص حٍغ

ت فُخم كخل الصخص الؼبُعي واكخؼاع غظىه البشغي، أو اعجياب فػل الاكخؼاع ا لبشٍغ

                                                             
جاع باألغظاء في ظل اللاهىن امدمضي بىػٍىت آمىت،  (1)

ّ
مت الاج الحماًت الجىاةُت للجؿم البشغي مً حٍغ

، الّصاصع 15كؿم الػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت، ع.  -ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت، )أ( ،09/01

 .133ص.، 2016  شهغ ًىاًغ
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 جدذ ؤلاهغاه والظغؽ والّتهضًض وصون عطا الصخص اإلالخؼؼ مىه الػظى البشغي.

ت مغجبؼا بغطا الصخص اإلالخؼؼ  ومً حهت أزغي كض ًيىن الاّججاع باألغظاء البشٍغ

مت كاةمت، مىه الػظى البشغي، وفي هظه الحالت جبلى ا الجساطه  االفػل ًبلى مجّغم  و لجٍغ

ا.    ػابػا ججاٍع

جار باألشخاص عن تهريب املهاجرين
ّ
 الفرع الثاوي: جمييز الاج

مت ٌػاكب غليها  ف هجٍغ ُّ ى ًُ  ً ئن ول مً الاّججاع باألشخاص وتهٍغب اإلاهاحٍغ

مت الاّججا ع اللاهىن،  وهالهما ٌؿتهضف جدلُم أعباح ومياؾب ماصًت، هما أن حٍغ

ً باألشخاص في خض طاتها هىغا ومظهغا مت تهٍغب اإلاهاحٍغ  .  (1)مً مظاهغ حٍغ

مخحن؛ فاالّججاع باألشخاص كض جيىن ؾاخت  في خحن جىحض بػع الفغوق بحن الجٍغ

ً ال  ب اإلاهاحٍغ مىً أن ًمخض ئلى أهثر مً صولت، لىً تهٍغ جىفُظه صازل الىػً الىاخض ٍو

، بل جمخض وحىبا ئلى أهثر مً صولت واخضة، جيىن ؾاخت جىفُظه صازل الىػً الىاخض

فؼابػها صاةما غابغا للحضوص الىػىُت. هما أن الاّججاع في ألاشخاص ًفترض جىافغ كصض 

مت  الاؾخغالٌ في الضغاعة، هلل ألاغظاء، ... الخ، وطلً كض ال ًخىافغ بصفت عةِؿُت في حٍغ

ً، وئهما بالّخبػُت فلؽ. وهىان فغق أؾاس ي  مخحن وهى أن تهٍغب اإلاهاحٍغ آزغ بحن الجٍغ

ؿت للسخغة وما شابه طلً  الاّججاع باألشخاص ًإصي ئلى أن ًلؼ هإالء ألاشخاص فَغ

ً أًً ًخدّغعون  مت تهٍغب اإلاهاحٍغ بػض غبىعهم الحضوص الىػىُت، والػىـ في خالت حٍغ

بػض غبىعهم الحضوص الىػىُت. وهجض فغق آزغ ًخمثل في وىن مصضع الغبذ ألاؾاؽ وغاةض 

ّججاع باألشخاص ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت اؾخغالٌ الضحاًا في السخغة أو البغاء وما الا

ً ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت أحغة  شابه طلً، لىً مصضع الغبذ ألاؾاؽ وغاةض تهٍغب اإلاهاحٍغ

  .(2)غ غحر الشغعي إلاىفظ غملُت الهجغةًضفػها اإلاهاح

 ً م عجؼ مهاحٍغ ً ئلى اّججاع باألشخاص غً ػٍغ ب اإلاهاحٍغ مىً أن ًخدىٌ تهٍغ ٍو

غحر شغغُحن غً صفؼ اإلابالغ اإلاؼلىبت أو صًىن ُمظافت فُلػىن جدذ غضم الّخدّغع في 

، فُػمض اإلاهغبىن أو اإلاخاحغون باألشخاص ئلى جؼوٍض ؾىق الػمل بالػماٌ  صولت الىصٌى
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 . 49ص.غخُلت بلجبل، اإلاغحؼ الؿابم،  (2)
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 .      (1)ُجظهغال صون صفؼ أحىع لهم أو بضفؼ أحىع 

شريع الجزائري : املبدث الثاوي
ّ
جار باألشخاص في الد

ّ
 مكافدت جريمت الاج

ؼ الّضولي اإلاجّغم لالّججاع باألشخاص،  شَغ
ّ
التزمذ الّؿلؼت الػمىمُت في الجؼاةغ بالد

وؾاعغذ ئلى ئكغاع كىاغض كاهىهُت وكاةُت وعصغُت لهظه الّؿلىن اإلاشحن، خُث أصضعث 

مت الاّججاع  1966كاهىها ٌػّضٌ كاهىن الػلىباث لؿىت  2009ؾىت  مذ مً زالله حٍغ
ّ
هظ

باألشخاص في كؿم زاص زامـ مىّغع جدذ الفصل ألاٌو اإلاخظمً الجىاًاث والجىذ 

طض ألاشخاص، وهى ما هلف غىضه في مؼلبحن ازىحن غلى الّىدى آلاحي حؼاءاث الاّججاع 

(، زم ظغوف وكىاغض ججٍغ  (. )مؼلب زان م الاّججاع باألشخاصباألشخاص )مؼلب أٌو

جار باألشخاص
ّ
قّررة لجريمت الاج

ُ
 املطلب ألاول: الجزاءاث امل

للض حّغم اإلاشغع الجؼاةغي ؾلىن الاّججاع باألشخاص وغاكب غلُه، بمىحب 

غلىباث أصلُت وأزغي جىمُلُت أو جبػُت خؿب الحالت، وهى ما هخؼّغق له مً زالٌ 

 فغغحن ازىحن هما ًلي.  

 الفرع ألاول: العقىباث ألاصليت

مت  أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي غلىبت الحبـ والغغامت غلى الصخص الؼبُعي ُمغجىب حٍغ

مً كاهىن  4مىّغع  303مً هص اإلااصة  2الاّججاع باألشخاص، وطلً مً زالٌ الفلغة 

ػاكب غلى الاّججاع باألشخاص بالحبـ ، خُث هّصذ غلى أهه: "09/01عكم  الػلىباث ٌُ

صج ئلى  300.000.00( ؾىىاث وبغغامت مً 10( ؾىىاث ئلى غشغ )3الر )مً ز

 .(2)صج ..." 1.000.000.00

ف هظه الػلىبت هجىدت، غحر أهه في جلضًغها وان  ُّ ومىه ًّخضح أن مشّغغىا كض ه

شضًض في ظغوف 
ّ
شّضص في الحىم بالػلىبت ألاصلُت، وغضم الحغص غلى الد ٌُ غلُه أن 

                                                             
ً في كاهى شغف الضًً وعصة،  (1) ب اإلاهاحٍغ مت تهٍغ مجلت الاحتهاص اللظاتي،  ن الػلىباث الجؼاةغي،ميافدت حٍغ

ؼ، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض زُظغ، بؿىغة،  شَغ
ّ
مسبر أزغ الاحتهاص اللظاتي غلى خغهت الد

 . 88ص.، )صون طهغ ؾىت اليشغ(، 08الجؼاةغ، ع. 
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ىت فلؽ هما ؾجري الخلا. فػلىبت  ُّ ؾىىاث هدض أكص ى  10ؾىىاث هدض أصوى أو  3مػ

مت وآزاعها الخؼحرة. حػخبر حؼاء غحر وافي بالّىظغ لخؼىعة الج  ٍغ

كميليت العامت والخاصت
ّ
 الفرع الثاوي: العقىباث الخ

مت الاّججاع بالبشغ اإلاىصىص غليها في  باإلطافت ئلى الػلىباث ألاصلُت اإلالّغعة لجٍغ

ؼّبم غلى الصخص الؼبُعي اإلاديىم  ًُ مت، فاهه  هظا اللؿم الخاص باعجياب هظه الجٍغ

لؿم، غلىبت واخضة أو أهثر مً الػلىباث الّخىمُلُت غلُه العجيابه أخض حغاةم هظا ال

، وهي غباعة غً غلىباث جىمُلُت (1)مً كاهىن الػلىباث  09اإلاىصىص غليها في اإلااصة 

ت  ، والتي أكّغث الحجغ اللاهىوي، الحغمان مً مماعؾت (2)جيىن ئما ئلؼامُت غامت أو ازخُاٍع

امت، اإلاىؼ مً ؤلاكامت، اإلاصاصعة الجؼةُت الحلىق الىػىُت واإلاضهُت والػاةلُت، جدضًض ؤلاك

لألمىاٌ، اإلاىؼ اإلاإكذ مً مماعؾت مهىت أو وشاغ، ئغالق اإلاإّؾؿت، ؤلاكصاء مً 

الّصفلاث الػمىمُت، الحظغ مً ئصضاع الشُياث و/أو اؾخػماٌ بؼاكاث الضفؼ، حػلُم 

حىاػ أو سحب عزصت الّؿُاكت أو ئلغاؤها مؼ اإلاىؼ مً اؾخصضاع عزصت حضًضة، سحب 

 .(3)الّؿفغ، وشغ أو حػلُم خىم أو كغاع ؤلاصاهت

 أوال: مىع الجاوي ألاجىبي من إلاقامت في الجزائر.

مت الاّججاع باألشخاص  ومً طمً جلً الػلىباث الّخىمُلُت ؤلالؼامُت الخاصت بجٍغ

غجىب ألخض حغاةم الاّججاع 
ُ
هجض أن اإلاشغع الجؼاةغي كض خغم الصخص ألاحىبي اإلا

( ؾىىاث 10باألشخاص مً ؤلاكامت في الجؼاةغ ئما نهاةُا أو إلاضة مإكخت ملضعة بػشغ )

يىن طلً بمىحب خىم  .(4)غً الجهت اإلاسخصت كظاتي صاصع  غلى ألاهثر، ٍو

                                                             
 . 05الؿابم طهغه، ص. 09/01اهىن عكم: مً الل 7مىّغع  303خؿب هص اإلااصة  (1)

ً )صعاؾت ملاعهت غلى طىءزٍغص هماٌ،  (2) ب اإلاهاحٍغ  (،25/02/2009حػضًل كاهىن الػلىباث  ميافدت تهٍغ

، الصاصع ؾىت 08اةغ، ع. مجلت صىث اللاهىن، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت زمِـ ملُاهت، الجؼ 

 59، ص.2017

، اإلاخظمً كاهىن الػلىباث، 1966ًىهُى  08اإلاإعر في  156-66مً ألامغ عكم:  09والتي هّصذ غليها اإلااصة  (3)

مً اللاهىن  3. اإلاػّضلت بمىحب اإلااصة 703ص.، 1966ًىهُى  11، اإلاإعزت في 49اإلاػضٌ واإلاخمم، ج.ع.ج.ج.، ع. 

 . 12ص.الؿابم طهغه،  156-66كم: اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ ع  2006صٌؿمبر  20اإلاإعر في  23-06عكم: 

 . 05ص.الّؿالف طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  8مىّغع  303وفلا لىص اإلااصة  (4)



 
مت؛ للجريمت الجزائري  القاهىن  ُمكافدت

ّ
ىظ

ُ
جار امل

ّ
 همىذجا باألشخاص الاج

 

   

الخظ أن اإلاىؼ مً ؤلاكامت في التراب الىػني في اإلااصة  مً كاهىن الػلىباث حاء  09وٍُ

ت، غحر أهه في اللاهىن عكم:  في اللؿم الخاص  09/01في شيل غلىبت جىمُلُت ازخُاٍع

ػُت باالّججاع باألشخاص حاء في شيل غلىبت جىمُلُت ئلؼامُت، وهى ًىم غلى ف لؿفت حشَغ

 عصغُت ججاه هظا الّىىع مً الجغاةم الخؼحرة. 

 ثاهيا: مصادرة وسائل وأمىال الجريمت. 

هما أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي مصاصعة الىؾاةل اإلاؿخػملت في حغاةم الاججاع باألشخاص 

وألامىاٌ اإلاخدّصل غليها بؼٍغلت غحر مشغوغت مؼ مغاغاة خلىق الغحر خؿً الّىُت  بمىحب 

هه بمىاؾبت ئصضاع خىم كظاتي طض الصخص اإلالترف لفػل الاّججاع خُث ئ .(1)كظاتيأمغ 

باألشخاص ًأمغ اللاض ي بمصاصعة الىؾاةل اإلاؿخػملت أزىاء اعجياب الجٍغمت وهظا ألامىاٌ 

 اإلاخدّصل غليها بصفت غحر مشغوغت أزظا بػحن الاغخباع خلىق الغحر خؿً الّىُت. 

 مىيت عى  الجريمت.ثالثا: جطبيق أخكام الفترة ألا 

للض أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي الاّججاع باألشخاص لػلىباث جىمُلُت أزغي هّصذ غليها 

 66/156اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم:  09/01مً اللاهىن عكم:  15مىّغع  303اإلااصة 

مت الاّججاع باألشخاص لللىاغض (2)اإلاخظمً كاهىن الػلىباث  ، ومػىاه أن جسظؼ حٍغ

مىّغع كاهىن الػلىباث، أي خغمان  60الخاصت بالفترة ألامىُت اإلاىصىص غليها في اإلااصة 

اإلاديىم غلُه مً جضابحر الّخىكُف اإلاإكذ لخؼبُم الػلىبت، والىطؼ في الىعشاث 

ت   . (3)الّىصفُت وؤلافغاج اإلاشغوغ الخاعحُت أو البِئت اإلافخىخت، وئحاػاث الخغوج، والحٍغ

جار باألشخاص.
ّ
 املطلب الثاوي: ظروف وقىاعد ججريم الاج

مت الاّججاع باألشخاص فلض جيىن ُمشّضصة أخُاها ومسّففت  هىان ظغوف ُجغافم حٍغ

جاعة أزغي، هما كض جيىن خاالث لإلغفاء مً الػلاب ولُت، ول طلً مىظم بمىحب 

كاهىن الػلىباث الجؼاةغي اإلاػضٌ واإلاخمم الؾُما كىاغض كاهىهُت غامت وزاصت في 

                                                             
 . 06ص.الؿالف طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  14مىّغع  303خؿب هص اإلااصة  (1)

خالذ ئلى جؼبُم أخيام التي أ 06ص.الؿابم طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  15مىّغع  303وفلا لىص اإلااصة  (2)

 مً كاهىن الػلىباث.  60اإلااصة 

 . 19، ص.156-66اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم:  2006صٌؿمبر  20اإلاإعر في  23-06مىّغع مً اللاهىن عكم:  60اإلااصة  (3)



  غالق غبض اللاصع
 

   

 اإلاخظمً كاهىن الػلىباث. 66/156، اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم: 09/01اللاهىن عكم: 

شديد املط
ّ
جار باألشخاصالفرع ألاول: ظروف الد

ّ
 بقت عى  جريمت الاج

ظغوف في هؼاق جؼبُم الػلىبت فلض ًلّغع اإلاشغع الجؼاةغي حشضًضها في خالت جىافغ 

مػُىت جىلؿم ئلى هىغحن خؿب صعحت الخؼىعة؛ فالىىع ألاٌو خاٌ جىافغ الظغوف جيىن 

 500.000.00( ؾىىاث والغغامت مً 10( ؾىىاث ئلى غشغ )5الػلىبت الحبـ مً زمـ )

صج، والىىع الثاوي غىض حغّحر الىصف مً حىدت ئلى حىاًت جيىن  1.000.000.00صج ئلى 

ً )10الػلىبت بالّسجً مً غشغ )  2.000.000.00( والغغامت مً 20( ؾىىاث ئلى غشٍغ

 .(1)صج 5.000.000.00صج ئلى 

وهى ما ػّبله بشأن غلىبت الاّججاع باألشخاص ؾىاء حػلم ألامغ بالحبـ أو 

( 15( ؾىىاث ئلى زمـ غشغة )5الغغامت، خُث أكّغ وعفؼ غلىبت الحبـ مً زمـ )

صج في خالت ما ئطا ؾُهل اعجياب  150.000.00صج ئلى  500.000.00ؾىت والغغامت مً 

جّغم لؿبب ًغحؼ لظػف الضحُت هدُجت لؿّنها أو مغطها أو عجؼها بضهُا 
ُ
هظا الفػل اإلا

. ولم ًىخف اإلاشغع الجؼاةغي بظلً (2)غلأو طهىُا، متى وان طلً ظاهغا ومػلىما لضي الفا

ً )( ؾىىاث 10بل كّغع غلىبت الّسجً اإلاىاؾبت للجىاًت مً غشغ ) ( ؾىت 20ئلى غشٍغ

مت بظغوف  2.000.000.00صج ئلى  1.000.000.00وبغغامت مً  صج ئطا اكترهذ هظه الجٍغ

 مدّضصة وكض خصغها فُما ًلي:

 أوال: الظرف الخاص بالعالقت بين الفاعل والّضحيت.

ومػىاه أن ًيىن الفاغل ػوحا للضحُت أو أخض أصىلها أو فغوغها أو وليها أو واهذ 

مت، فؼبُػت له ؾلؼت غلي ها أو وان مىظفا مّمً ؾّهلذ له وظُفخه اعجياب هظه الجٍغ

شضًض في الجؼاء وهى ما ػّبله اإلاشغع الجؼاةغي.  
ّ
 هظه الػالكاث حؿخضعي الد

 ثاهيا: ظرف حعّدد الجىاة. 

مت الاّججاع شخصا واخض فلؽ، أي ًجب أن ٌشترن فيها  ومػىاه أن ال ًلترف حٍغ

                                                             
 .56ص.زٍغص هماٌ، اإلاغحؼ الؿابم،  (1)

 . 05ص.الّؿابم طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  4مىّغع  303مً اإلااصة  3الفلغة  (2)



 
مت؛ للجريمت الجزائري  القاهىن  ُمكافدت

ّ
ىظ

ُ
جار امل

ّ
 همىذجا باألشخاص الاج

 

   

مت. أهثر مً شخص واخض، وبظلً ج شضًض هظغا لخػّضص ُمىفظي الجٍغ
ّ
 لؼ جدذ ظغف الد

 ثالثا: ظرف اسخعمال وسيلت الّسالح.

مت الاّججاع باألشخاص وؾُلت الّؿالح مهما وان  ػني طلً أن ٌؿخػمل ُمىفظ حٍغ َو

مت ؾىاء باؾخػماله في  هىغه، ألهه ٌػخبر غامال وغىصغا ُمظافا وُمإزغا في هظه الجٍغ

 الّتهضًض أو الّخىفُظ، فُلؼ خُنها جدذ ػاةلت الظغف اإلاشّضص أًظا. 

 رابعا: ظرف الخىظيم والطابع الّدولي. 

مت مً ػغف حماغت ئحغامُت مىظمت أو واهذ طاث ومإصّ  اه أهه ئطا اعُجىبذ الجٍغ

( مً 02. وكض غّغفذ الفلغة الفغغُت )أ( مً اإلااصة الثاهُت )(1)ػابؼ غابغ للحضوص الىػىُت 

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت لػام  لصض  2000اّجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ ًُ أهه: " 

ىظمت، حماغت طاث هُيل جىظُمي، مإلفت مً زالزت أشخاص أو بخػبحر حماغت ئحغامُت م

أهثر، مىحىصة لفترة مً الؼمً وحػمل بصىعة مخظافغة بهضف اعجياب واخضة أو أهثر مً 

الجغاةم الخؼحرة أو ألافػاٌ اإلاجغمت وفلا لهظه الاجفاكُت مً أحل الحصٌى بشيل 

 .(2)غي"فػت مالُت أو مىفػت ماصًت أزمباشغ أو غحر مباشغ غلى مى

مت غىاصغ وأوصاف الـّخىظُم والامخضاص الضولي ًجػل منها أن  فمؿألت اجساط الجٍغ

ًيىن لها ألازغ الجؿُم وبالخالي ٌؿخلؼم جؼبُم الجؼاء اإلاىاؾب، وهى ما ًيىن مؼبلا في 

غالب الجغاةم التي جخسظ مثل هظه ألاوصاف والػىاصغ الخؼحرة، لظلً هجض أغلب 

ػاث الجىاةُت جج شَغ
ّ
ىذ ئلى حشضًض الػلىباث غلى الجغاةم اإلالترهت بمثل هظه الد

 االصفاث أو الػىاصغ.  

خفيف املطبّ 
ّ
جار باألشخاصالفرع الثاوي: ظروف الخ

ّ
 قت عى  جريمت الاج

للض زّفع اإلاشغع الجؼاةغي الػلىبت ئلى الّىصف في خالت ما ئطا جم الّخبلُغ غً 

ً الضغىي  مت بػض اهتهاء مغخلت جىفُظها أو الشغوع فيها بشغغ كبل جدٍغ الجٍغ

مت  . (3)الػمىمُت، أو جم بػض هظه ألازحرة ئًلاف الفاغل ألاصلي أو الشغواء في هفـ الجٍغ
                                                             

 . 05الؿابم طهغه، ص. 09/01اهىن عكم: مً الل 5مىّغع  303اإلااصة  (1)

 . 12بابىغ غبض هللا، اإلاغحؼ الؿابم، ص. (2)

 .05ص.الؿابم طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  9مىّغع  303مً اإلااصة  2خؿب الفلغة  (3)



  غالق غبض اللاصع
 

   

 53غليها في كاهىن الػلىباث الجؼاةغي بمىحب اإلااصة وجلط ي اللاغضة الػامت اإلاىصىص 

أن اإلاّتهم الظي ًخػّغض لإلصاهت بػض زبىث الّتهمت اإلايؿىبت ئلُه أن ٌؿخفُض مً ظغوف 

 . (1)كّضع اللاض ي وأمغ باؾخفاصجه منهاالّخسفُف ئطا ما 

غحر أن الىطؼ لِـ هظلً في ول ألاخىاٌ باليؿبت لبػع الجغاةم، خُث اؾدثنى 

اإلاشغع الجؼاةغي خظغ اؾخفاصة الصخص اإلاضان باعجياب أخض ألافػاٌ اإلاجّغمت في اللؿم 

مً كاهىن  53اصة الخاص باالّججاع باألشخاص مً ظغوف الّخسفُف الىاعصة في هص اإلا

ؿبت (2)الػلىباث
ّ
ت جسفُع الػلىبت اإلاىصىص غليها كاهىها بالي . التي أكّغث حىاٍػ

هخه وجلّغّعث ئفاصجه بظغوف مسّففت ئلى خض؛ غشغ للصخص الؼبُعي الظي كط ي باصا

( ؾىىاث 5( ؾىىاث سجىا، ئطا واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي ؤلاغضام، زمـ )10)

( ؾىىاث خبؿا، ئطا 3سجىا، ئطا واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي الّسجً اإلاإّبض، زالر )

ً 10غشغ )واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي الّسجً اإلاإكذ مً  ( ؾىىاث ئلى غشٍغ

( خبؿا، ئطا واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي الّسجً اإلاإكذ 1( ؾىت، ؾىت واخضة )20)

 . (3)ىاث( ؾى10( ؾىىاث ئلى غشغ )5مً زمـ )

فهم مً طلً أن اإلاشغع الجؼاةغي لم ًمىذ الصخص اإلاخاحغ باألشخاص خم  ًُ

اهىن الػلىباث، وفي جلضًغها أن طلً الاؾخفاصة مً ظغوف الّخسفُف اإلالّغعة بمىحب ك

ٌػني وفلا إلافهىم اإلاسالفت أهه ظغف ُمشّضص في خّض طاجه ما صام كض خغمه مً خم 

الّخسفُف، جأهُضا غلى الػلاب اليامل اإلالّغع في هظا اللاهىن ُمؿتهضفا مً وعاء طلً 

 جدلُم الّغصع وغضم الػىص والّخىغاع.  

جار باألشخاصىقيع الجزاء الفرع الثالث: خاالث إلاعفاء من ج
ّ
 عى  جريمت الاج

ت أو اللظاةُت  أغفى اإلاشغع الجؼاةغي الصخص الظي ًلىم بدبلُغ الؿلؼاث ؤلاصاٍع

مت الاّججاع باألشخاص كبل بضةه في ج ىم (4)ىفُظه أو شغوغه في اعجياب الُجغمغً حٍغ ، ٍو

                                                             
 . 60ص.زٍغص هماٌ، اإلاغحؼ الؿابم،  (1)

هغ،  09/01مً اللاهىن عكم:  6مىّغع  303اإلااصة  (2)
ّ
 . 05ص.الّؿالف الظ

، اإلاخظمً 156-66اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم:  2006صٌؿمبر  20اإلاإعر في  23-06مً اللاهىن عكم:  53اإلااصة  (3)

 .16ص.كاهىن الػلىباث، 

 . 05ص.الؿابم طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  9مىّغع  303مً اإلااصة  1خؿب الفلغة  (4)



 
مت؛ للجريمت الجزائري  القاهىن  ُمكافدت

ّ
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ُ
جار امل

ّ
 همىذجا باألشخاص الاج

 

   

واإلاخمثل في الّخللُل مً طلً غً الّخىحه الجضًض للؿُاؾت الجىاةُت للمشغع الجؼاةغي، 

الجغاةم والػضٌو غً اعجيابها، وفسح مجاٌ للّخىبت والّغحىع لجاصة الصىاب، وحصجُؼ 

ت وا  للظاةُت. الحـ اإلاضوي بمض ًض الػىم للؿلؼت ؤلاصاٍع

جار باألشخاص
ّ
 الفرع الّرابع: أخكام وجزاءاث أخري لجريمت الاج

هىان أخيام وكىاغض أزغي جظّمىذ بػع الجؼاءاث بشأن حغاةم الاّججاع 

مت مً الػلاب، وجغجِب اإلاؿإولُت  باألشخاص، هػضم ئفالث الصخص الػالم بالجٍغ

الجؼاةُت غلى غاجم الصخص اإلاػىىي اإلاغجىب لجغم الاّججاع باألشخاص، وغضم الاغخضاص 

الشغوع في اعجيابه، وهى ما هخؼغق  بغطا الضحُت فُه، وهظا جىكُؼ الػلىبت غلى مجغص

 له في الفلغاث الخالُت.  

 أوال: معاقبت الشخص العالم بالجريمت.

مػاكبت ول مً غلم باعجياب  09/01مً اللاهىن عكم:  10مىّغع  303أكّغ هص اإلااصة 

غ فىعا الّؿلؼاث 
ّ
مت الاّججاع باألشخاص، ختى ولى وان ُملؼما بالّؿغ اإلانهي، ولم ًبل حٍغ

 100.000.00( ؾىىاث وبغغامت مً 5( ئلى زمـ )1اإلاسخصت بظلً، بالحبـ مً ؾىت )

صج، فُما غضا الجغاةم اإلاغجىبت طض الُلّصغ الظًً ال ًخجاوػ ؾّنهم  500.000.00صج ئلى 

. فغهً الػلم (1)غل ئلى غاًت الضعحت الّغابػتؾىت، وهظا أكاعب وخىاش ي وأصهاع الفا 13

ى ػض كٍغ ٌُ ىن اإلاشحن واإلاػاكب غلُه ت غلى الّخػمض واللصض وكبىٌ هظا الّؿلوغضم الّخبلُغ 

 كاهىها.

 ثاهيا: مساءلت الشخص املعىىي جزائيا.

 09/01مً اللاهىن عكم:  11مىّغع  303عّجب اإلاشغع الجؼاةغي مً زالٌ هص اإلااصة 

مؿإولُت حؼاةُت غلى غاجم الصخص اإلاػىىي اإلاغجىب لجغاةم الاّججاع باألشخاص 

مً  51غليها في هظا اللاهىن الجضًض، وفلا إلالخظُاث وشغوغ هص اإلااصة اإلاىصىص 

كاهىن الػلىباث، وجؼبم غلُه في هظا الّصضص الػلىباث اإلاىصىص غليها في هص اإلااصة 

. وجخمثل هظه الػلىبت في غلىبت أصلُت (2)ً كاهىن الػلىباث اإلاػضٌ واإلاخمممىّغع م 18
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( مغاث الحض ألاكص ى للغغامت 5( ئلى زمـ )1) جخمثل في الغغامت التي حؿاوي مً مغة

مت، باإلطافت ئلى جىكُؼ  اإلالّغعة للصخص الؼبُعي في اللاهىن الظي ٌػاكب غلى الجٍغ

خل الصخص  -غلىبت واخضة أو أهثر مً الػلىباث مً الػلىباث الّخىمُلُت الخالُت:

 -ؾىىاث، ( 5غلم اإلاإؾؿت أو فغع مً فغوغها إلاضة ال جخجاوػ زمـ ) -اإلاػىىي، 

اإلاىؼ مً  -( ؾىىاث، 5ؤلاكصاء مً الّصفلاث الػمىمُت إلاضة ال جخجاوػ أًظا زمـ )

مؼاولت وشاغ أو غضة أوشؼت مهىُت أو احخماغُت بشيل مباشغ أو غحر مباشغ، نهاةُا أو 

مت أو  -( ؾىىاث، 5إلاضة ال جخجاوػ زمـ ) مصاصعة الص يء الظي اؾخػمل في اعجياب الجٍغ

الىطؼ جدذ الحغاؾت اللظاةُت إلاضة ال جخجاوػ  -وحػلُم خىم ؤلاصاهت، وشغ  -هخج غنها، 

مت أو 5زمـ ) ( ؾىىاث، وجىصب الحغاؾت غلى مماعؾت اليشاغ الظي أصي ئلى الجٍغ

مت ب  .(1)مىاؾبخهالظي اعجىبذ الجٍغ

 ثالثا: عدم الاعخداد برضا الضحيت. 

مً زالٌ هص اإلااصة أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي أًظا خىما ال ًلل أهمُت غً ؾابلُه 

، ومإصاه غضم الاغخضاص بغطا ضحُت حغم الاّججاع 09/01مً اللاهىن عكم:  12مىّغع  303

( 1باألشخاص في خالت ما ئطا اؾخسضم الفاغل أًا مً الىؾاةل اإلابِىت في الفلغة ألاولى )

صض بها الّتهضًض باللىة أو باؾخػمالها أو غحرها م4ًمىّغع  303مً اإلااصة  ًٌ أشياٌ  ، والتي 

ؤلاهغاه، أو الازخؼاف أو الاخخُاٌ أو الخضاع أو ئؾاءة اؾخػماٌ الؿلؼت أو اؾخغالٌ 

خالت اؾخظػاف أو باغؼاء أو جللي مبالغ مالُت أو مؼاًا لىُل مىافلت شخص له ؾلؼت 

 .  (2)بلصض الاؾخغالٌغلى شخص له ؾلؼت غلى شخص آلزغ 

  رابعا: املعاقبت عى  الشروع في ارجكاب الجريمت.

مت الاّججاع باألشخاص  خّمل اإلاشغع الجؼاةغي الصخص الظي ٌشغع في اعجياب حٍغ

ىفظه،  هفـ اإلاؿإولُت الجؼاةُت اإلاترجبت غً الصخص الظي ًغجىب فػال هظا الجغم ٍو

                                                             
اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم:  2015هىفمبر  10اإلاإعر في  15-04مىّغع مً اللاهىن عكم:  18وفلا لىص اإلااصة  (1)

. وكض أشاعث ئلى 09ص.، 2004هىفمبر  1àاإلاإعزت في  71اإلاخظمً كاهىن الػلىباث، ج.ع.ج.ج.، ع.  66/156

 . 95ص.طلً: شغف الضًً وعصة، اإلاغحؼ الؿابم، 

جؼبُم خىم  أخاٌ ظي. ال06ص.الؿابم طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  12 مىّغع  303خؿب هص اإلااصة  (2)

 . 09/01مً هفـ اللاهىن عكم:  4مىّغع  303اإلااصة 
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، خُث أكّغ هفـ 09/01مً اللاهىن عكم:  13مىّغع  303وطلً مً زالٌ هص اإلااصة 

لػلىبت اإلالّغعة اإلاىصىص غليها في هظا اللؿم بىفـ االجؼاء اإلاىكؼ غلى اعجياب الجىذ 

مت الّخامت  .(1)للجٍغ

 خاجمت:

مت الاّججاع  في زخام هظه الّضعاؾت ًمىً لىا اللٌى أهه بهضف مجابهت وميافدت حٍغ

ؼ الجىاتي الضولي أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي كىاغض كاهىهُت جمباألشخاص، و  شُا مؼ الدشَغ

مػّضال ومخّمما بظلً ألامغ عكم:  09/01اللاهىن عكم  حىاةُت وكاةُت وعصغُت، بمىحب

اإلاخظمً كاهىن الػلىباث، وبظلً أصبذ ؾلىن الاّججاع باألشخاص ُمجّغما  66/156

مت وغلىبت ئال بىص كاهىوي، ومىه ًمىً اؾخسالص  ما وُمخؼابلا مؼ مبضأ الحٍغ
ّ
وُمىظ

خائج
ّ
 الّخالُت: الى

جّغم لظاهغة الاّججاع باألشخاص غلى  09/01للض حاء اللاهىن الجؼاةغي عكم:  -
ُ
اإلا

عي الظي وان ؾاةضا مً طي  شَغ
ّ
ئزغ ما أفغػجه الاجفاكُاث والبروجىوىالث ؾّضا للّىلص الد

مت اإلاىظمت طاث البػض الضولي.   كبل وإلاىاحهت مساػغ هظه الجٍغ

خجابخه الضاةمخحن لخلبُت وجفظُل أن اإلاشغع الجؼاةغي كض أزبذ أؾبلُخه واؾ -

اإلاصالح الػلُا الىػىُت والضولُت، وفي هظا الشأن لؿُاؾت الىكاًت والّغصع بشأن الجغاةم 

اإلاىظمت طاث الُبػض الضولي أو الىػني، والتي ما فخأث جؼصاص وجخػضص مظاهغها وصىعها 

 وجىدشغ في اإلاجخمػاث وافت. 

ػه الى مىاء - ػني الضازلي وفلا للّخدىالث الحاصلت في مت اإلاشغع الجؼاةغي لدشَغ

ػحن الجؼاةغي  شَغ
ّ
مت الاّججاع باألشخاص في الد الضازل والخاعج، وجؼابم مفهىم حٍغ

 والضولي ئلى خض هبحر، ئال في بػع الجؼةُاث الللُلت حضا.  

مت الاّججاع باألشخاص، وحشضًضه لظغوف  - ُخؿً جىُُف اإلاشغع الجؼاةغي لجٍغ

 لىبت لخدلُم غاًت الّغصع. جىكُؼ الجؼاء والػ

 بما ًلي: هىص يوغلى طىء ما جلّضم ًمىً لىا أن 

                                                             
 . 06ص.الؿابم طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  13مىّغع  303ػبلا لىص اإلااصة  (1)
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مت الاّججاع باألشخاص، ئط ًمىً  - غضم الاهخفاء باللىاغض الجؼاةُت إلايافدت حٍغ

جىؾُؼ مجاٌ الىكاًت بمجابهت ألاؾباب الحلُلُت الضافػت إلاماعؾت هظا الّؿلىن اإلاشحن 

ب غً اإلاجخمػاث ؤلاوؿاهُت، ال   ؾُما اؾدئصاٌ زالىر الفلغ والبؼالت واإلاغض.والغٍغ

مت ئكغاع ا - مت اإلاىظمت والتي مً بُنها حٍغ ؾترجُجُت وػىُت شاملت إلايافدت الجٍغ

 الاّججاع باألشخاص.

اللظاء غلى شبياث ولىبُاث مماعؾت هظا اليشاغ غحر اإلاشغوع، وئكغاع وجىفحر  -

 الىؾاةل الىكاةُت والغصغُت في هظا الشأن. 

ؼ ؾبل وآلُاث الّخػاون الّضولي ؾىاء وان زىاةُا أو ُمخػّضص ألاػغاف في مجاٌ حػٍؼ -

 ميافدت ومجابهت ظاهغة الاّججاع باألشخاص. 

جفػُل صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي ومإؾؿاث الضولت الغؾمُت في الّخدؿِـ والّخىغُت   -

مت الاّججاع باألشخاص؛ الؾُما كؼاغاث التربُ مت اإلاىظمت وحٍغ ت والخػلُم بسؼىعة الجٍغ

 والشإون الضًيُت واإلاصالح واللؼاغاث اإلاسخصت في هظا اإلاجاٌ.

 قائمت املصادر واملراجع

 أوال: الكخب: 

عامُا مدمض شاغغ، الاّججاع بالبشغ؛ كغاءة كاهىهُت احخماغُت، ميشىعاث الحلبي  -(1

 . 2012، ؾىت: 01الحلىكُت، بحروث، لبىان، غ. 

في البشغ بحن الاكخصاص الخفي والاكخصاص الغؾمي، الضاع ؾىػي غضلي هاشض، الاّججاع  -(2

ت، مصغ، غ. ؾىت:   . 2005الجامػت الجضًضة لليشغ والّخىػَؼ، ؤلاؾىىضٍع

 ثاهيا: املقاالث:

ت في ميافدت الاّججاع بالبشغ، مضازلت ملضمت  -(1 ألازظغ غمغ الضهُمي، الّخجغبت الجؼاةٍغ

اع بالبشغ، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم في فػالُاث هضوة غلمُت خٌى ميافدت الاّجج

 .2012ماعؽ  14، 13، 12ألامىُت، اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت، بحروث، لبىان، أًام: 

مت الاّججاع  -(2 امدمضي بىػٍىت آمىت، الحماًت الجىاةُت للجؿم البشغي مً حٍغ

 -ت، )أ(، ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاه09/01ُباألغظاء في ظل اللاهىن 

 .2016، الّصاصع شهغ ًىاًغ 15كؿم الػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت، ع. 
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بابىغ غبض هللا الشُش، بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاّججاع باألشخاص، وبساصت 3

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت،  ىّمل الجفاكُت ألامم اإلاّخدضة إلايافدت الجٍغ
ُ
ؿاء وألاػفاٌ اإلا

ّ
الي

الّخىفُظ والجهىص اإلابظولت، الحللت الػلمُت خىٌ ميافدت  ، مخؼلباث2000بالحرمى 

اض، 2012ًىاًغ  25 – 21الاّججاع بالبشغ،  ، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت، الٍغ

 . الؿػىصًت

ً في كاهىن الػلىباث الجؼاةغي،  -(4 ب اإلاهاحٍغ مت تهٍغ شغف الضًً وعصة، ميافدت حٍغ

ؼ، ولُت الحلىق  شَغ
ّ
مجلت الاحتهاص اللظاتي، مسبر أزغ الاحتهاص اللظاتي غلى خغهت الد

، )صون طهغ ؾىت 08والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض زُظغ، بؿىغة، الجؼاةغ، ع. 

 اليشغ(. 

ً )صعاؾت ملاعهت غلى طىء حػضًل كاهىن زٍغص هماٌ، ميافدت ت -(5 هٍغب اإلاهاحٍغ

(، مجلت صىث اللاهىن، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، 25/02/2009الػلىباث 

 . 2017، الصاصع ؾىت 08حامػت زمِـ ملُاهت، الجؼاةغ، ع. 

غخُلت بلجبل، الهجغة غحر الشغغُت والاؾخغالٌ البشغي، مجلت الاحتهاص اللظاتي،  -(6

ؼ، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مسبر أ شَغ
ّ
زغ الاحتهاص اللظاتي غلى خغهت الد

شغ(08مدمض زُظغ، بؿىغة، الجؼاةغ، ع. 
ّ
 .، )صون طهغ ؾىت الي

ؼ الجؼاةغي، مجلت الباخث  -(7 شَغ
ّ
مت الاّججاع باألشخاص في الد إلاُاء بً صغاؽ، حٍغ

 . 2016، شهغ ًىهُى 09ؼاةغ، ع. للضعاؾاث ألاواصًمُت، حامػت الحاج لخظغ باجىت، الج

شريع الدولي:
ّ
 ثالثا: الد

م الاّججاع بالّغكُم ألابُع مإعر في  -(1  .1904ماًى  18اّجفاق صولي خىٌ جدٍغ

م الاّججاع بالّغكُم ألابُع مإعزت في  -(2   .1910ماًى  04اّجفاكُت صولُت خٌى جدٍغ

ؿاء  -(3
ّ
م الاّججاع بالي ؾبخمبر  30وألاػفاٌ اإلاإعزت في الاّجفاكُت الضولُت خٌى ججٍغ

1931 . 

ؿاء البالغاث اإلاإعزت في  -(4
ّ
م الاّججاع بالي  .1933أهخىبغ  11الاّجفاكُت الضولُت حىٌ جدٍغ

ؿاء وألاػفاٌ، اإلاىّمل  -(5
ّ
بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاّججاع باألشخاص، وبساصت الي

مت اإلاىظمت غب ر الىػىُت، اإلاػخمض واإلاػغوض الّجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

، 25للخىكُؼ والّخصضًم والاهظمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عكم: 

ش:  55الضوعة  ش 01، ص. 2000هىفمبر  15بخاٍع  25، والظي صزل خّحز الّخىفُظ بخاٍع
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