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 الجزائري التشريع في الطفولة حماية منظومة تعزيز

 (الجزائر) بشار محمد طاهري جامعة السياسية والعلوم الحقوقرئيس المجلس العلمي بكلية   محمد سعداوي الدكتور
 

 

 :  مقدمة

 بالتعديالت بدءا للطفولة اغبكومية األجهزة توفرىا أن جيب اليت اغبماية منظومة تعزيز ؾبال يف مهما تطورا اعبزائري التشريع عرف

 الدويل القانون قواعد تعديل إىل باؼبشرع دفع ما وىو اؼبختلط الزواج من اؼبتضررة بالطفولة تعلق ما خصوصا اعبنسية مسائل على اؼبدخلة

 من اعبزائر عرفتو ما بعد 2014 يف مؤخرا اعبزائية اغبماية تعزيز إىل إضافة.  اعبنسية قانون قواعد اػبصوص وعلى عموما اعبزائري اػباص

.   اعبزائي اعبانب وتعزيز العقاب تشديد إىل اعبزائري اؼبشرع دفع ما للخطر وتعريضهم  األطفال اختطاف جرائم

 

  الجنسية مجال في التعزيزات : األول المطلب

 واؼبتمم اؼبعدل اعبزائرية اعبنسية قانون اؼبتضمن 1970 ديسمرب 15 يف اؼبؤرخ 70/86 األمر خالل من اعبنسية مسائل اعبزائري اؼبشرع نظم

 . األصلية اعبنسية خصوصا اعبنسية قانون أحكام ؿبور الطفل ويعد.  2005 فرباير 27 يف اؼبؤرخ 05/01 باألمر

:   القانون هذا في الطفولة حماية الجزائري المشرع بها عزز التي األحكام أهم ومن

 للولد سبنح التعديل دبوجب الدم رابطة على بناء األصلية اعبنسية أصبحت حيث  70/86 األمر من 06 للمادة    -05/01 باألمر  -تعديلو 

 اعبزائرية اعبنسية دينح اعبزائري اؼبشرع كان 70/86 األمر يف انو ىو ىنا اعبديد واغبكم.   األب وضعية كانت مهما  جزائرية أم من اؼبولود

 اؼبشرع يقررىا اليت اغبماية ىنا وتظهر. اعبنسية عدمي كان أو اعبنسية ؾبهول األب كان إذا فقط األم جهة من الدم رابطة على بناء

 ىذا يوفره دبا والتمتع السياسي االنتماء حق من حرمانو وبالتايل جنسية دون الطفل يبقى ال حىت األوضاع ىذه يف للطفل اعبزائري

 حيمل ال اػبارج يف اؼبولود الطفل فان اعبنسية جزائرية األم أن من وبالرغم اعبنسية معلوم أجنبيا األب كان إذا لكن ، ضباية من االنتماء

 من اعبزائريات زواج حالة يف تعانيها اعبزائرية الطفولة أن ظهر اليت األوضاع وبعد اعبزائري اؼبشرع فان التعديل يف أما.  اعبزائرية اعبنسية

 العادة يف وىنا جزائرية واألم اعبنسية معلوم أجنيب أب من اػبارج يف ولدوا قد األوالد يكون حيث الزوجية الرابطة فك يقع مث األجانب

 القانون إىل خضوعهم يتطلب فبا أبيهم عبنسية حاملني أجانب أبناءىا أن ستجد ولكنها الوطن إىل بأبنائها العودة إىل األم ىذه تلجا
                                                           

 أن إىل القضائية الشرطة مدير أشار ،2013 غاية إىل 2003 سنة من الوطين األمن مصاحل لدى اؼبسجلة لإلحصائيات عرضو خالل:   2014 نوفمرب 02 بتاريخ زيارة.  اعبزائري الوطين لالمن العامة اؼبديرية موقع عن  

 العنف بني أسباهبا تراوحت واختفاء ىروب حاالت تضم العائالت، فائدة يف أحباث عن عبارة كانت 2012 سنة خالل اؼبسجلة اغباالت وجل اختطاف، 11 بلغ اؼبدة ىذه خالل القتل أو اعبنسي باالعتداء متبوع القصر اختطاف عمليات

 .األطفال خطف وىي واحدة خانة يف صنفت صبيعها األرقام ىذه فتاة، 292 بينهم من حالة 538 ،2012 سنة الصدد ىذا يف الوطين لألمن العامة اؼبديرية أحصت حيث اؼبدرسي، والتسيب العائلي
:  بالنسب اعبزائرية اعبنسية من يعترب:  كاأليت 70/86 األمر يف صياغتها كانت 06 اؼبادة  

  جزائري اب من اؼبولود الولد -

  ؾبهول واب جزائرية أم من اؼبولود الولد -

  اعبنسية عدمي واب جزائرية أم من اؼبولود الولد -
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 جهة من الدم برابطة األصلية اعبزائرية اعبنسية ومنح الطفولة ؽبذه اكرب ضباية لتوفري اعبزائري اؼبشرع تدخل ىنا.  األجانب لوضعية اؼبنظم

 ذبد األجنيب الزوج مع الزوجية للرابطة فك معها حيدث اليت اعبزائرية األم وأصبحت.  اعبنسية معلوم أجنيب األب أن من بالرغم األم

 .  اعبزائرية للجنسية حاملني أبنائها مع نفسها

 األصلية اعبزائرية اعبنسية دينحو كان اعبنسية معلوم أجنيب وأب جزائرية أم من اؼبولود الولد خبصوص اعبزائري اؼبشرع أن إىل اإلشارة ذبدر

:    التالية الشروط توافرت مىت اإلقليم برابطة لكن

 اعبزائر يف مولودا الولد ىذا يكون أن . 

 باعبزائر مولود نفسو ىو األب يكون أن. 

 . جزائرية وأم اعبنسية معلوم أجنيب أب من اػبارج يف اؼبولود الولد تشمل تكن مل اغبماية ان اؼبادة خالل من ويظهر

 كجنسية اعبزائرية اعبنسية على للحصول  –شرحها سبق اليت القاعة أمهها  –اعبديدة القواعد أن 05/01 األمر من 02 اؼبادة اؼبادة يف تقريره 

 حىت رجعي بأثر القانونية اغبماية سبديد منو يستفاد فبا. التعديل تاريخ قبل اؼبولودين األشخاص على حىت تسري الدم برابطة أصلية

 .اعبنسية معلوم أجنيب وأب جزائرية أم من 2005 فرباير قبل للمولودين

 جبنسية العربة الن ميالدىم وقت لالم اعبزائرية اعبنسية بإثبات مطالبون فإهنم  –التعديل قبل اؼبولودين  -ؽبؤالء   اإلجرائية الناحية ومن

. الطفل ميالد وقت األم

 أخرى بيانات غري من ميالده شهادة يف مسماة وأم ؾبهول أب من اعبزائر يف اؼبولود الولد خبصوص قرر اعبزائري اؼبشرع أن إىل إضافة 

 ميالده لشهادة تقدديو طريق عن اإلقليم برابطة أصلية كجنسية اعبزائرية باعبنسية سبتعو إثبات ديكنو الولد ىذا أن:  جنسيتها تثبت

 .  اؼبختصة اؽبيئات من مسلمة وشهادة

.   أخرى جهة من جزائريني من اكبداره إثبات من تعفيو الوقت نفس يف وىي جهة من لوضعيتو مثبتة تكون الشهادة ىذه

:  الجزائي المجال في الطفولة حماية الجزائري المشرع بها عزز التي األحكام:  الثاني المطلب  

 ضباية ؾبال يف وربديدا عموما اعبنائية للمنظومة تعزيزا العقوبات قانون على مهمة تعديالت األخرية اآلونة يف اعبزائري اؼبشرع ادخل

. األطفال اختطاف جرائم من 2014و 2013 يف اعبزائر عرفتو ما بعد الطفولة

 يف التعديالت ابرز أحد   اعبزائري العقوبات بقانون اؼبتعلق 66/156 لألمر واؼبتمم اؼبعدل 2014 فرباير 04 يف اؼبؤرخ 14/01 القانون ويعترب
.  الطفولة ضباية ؾبال

 

 

                                                           
:   اعبزائر يف بالوالدة اعبزائرية اعبنسية من يعترب:  كاآليت ؿبررة كانت 70/86 األمر من 07 اؼبادة  - 

.  الرشد سن بلوغ قبل عام مدتو أجل يف اعبزائرية اعبنسية رفض إذا إال اعبزائر يف مولود نفسو ىو أجنيب أب ومن جزائرية أم من اعبزائر يف اؼبولود الولد  -ا
  ذلك يف اؼبتبعة واإلجراءات اعبنسية إثبات قواعد  اغبايل اعبزائرية اعبنسية قانون من 36 إىل 31 من اؼبواد بينت -  
.   اغبايل اعبزائرية اعبنسية قانون من 32 اؼبادة -  
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:   العقوبات قانون من 49و 05 المادتان:  الجزائية المسؤولية بخصوص المدخلة التعديالت:  أوال

 القانون فيها يقرر اليت اغباالت يف ماعدا":   عبارة إضافة يف 05 اؼبادة على اعبزائري اؼبشرع ادخلو الذي التعديل يتمثل:  05 اؼبادة تعديل

 ؿبددة كانت اليت اؼبؤقت السجن عقوبة ربديدا األصلية للعقوبات تنظيمو معرض يف اؼبشرع أضافها عبارة وىي.  "قصوى أخرى حدودا

 ما إىل اؼبؤقت السجن فًتة سبديد أجاز فقد اؼبادة بنص اؼبؤبد السجن يقرر مل اعبزائري اؼبشرع أن ورغم.  سنة 20 إىل سنوات 05 من باؼبدة
 . 14/01 بالقانون تعديلها بعد 291 اؼبادة نص يف اؼبؤبد بالسجن عاقب انو إىل اإلشارة وذبدر.  االقتضاء عند سنة 20 فوق

 :  49 المادة بنص باألهلية والمرتبطة المدخلة التعديالت 

  سنوات 10 يكمل مل الذي القاصر اعبزائية للمتابعة ؿبال يكون ال

 .والتهذيب اغبماية تدابري إال عليو توقع ال سنة 13و 10 بني سنو يًتاوح الذي القاصر

  للتوبيخ ؿبال القاصر يكون اؼبخالفات مواد يف

 .ـبففة لعقوبات أو التهذيب أو اغبماية لتدابري أما سنة 18 إىل 13 من سنو يبلغ الذي القاصر خيضع

:  ثانيا

:   1مكرر 293 واؼبادة مكرر 195 باؼبادة القانون إسبام

.  اػبطف من الطفل ضباية  –والتشرد التسول من الطفل ضباية

 :  والتشرد التسول من الطفل حماية 

 األمن ضد اعبنح و اعبنايات:  السادس الفصل عنوان ربت والتشرد التسول تنظيم اعبزائري اؼبشرع توىل:   14/01 القانون صدور قبل:  أوال

 .    والتطفل التسول:  بعنوان الرابع القسم ربديدا ، العمومي

 اعتاد من كل أشهر ستة إىل شهر من باغببس يعاقب ": بقوؽبا 195 اؼبادة بنص التسول على العقوبات قانون يف اعبزائري اؼبشرع عاقب

 ."أخرى مشروعة طريقة بأية أو بالعمل عليها اغبصول إمكانو أو لديو التعيش وسائل وجود رغم وذلك كان مكان أي يف التسول فبارسة

 يف إشكاال ىناك أن نعتقد وال للتكسب، طريقة وازباذه عليو االعتياد على عاقب وإمنا التسول، يعرف مل اعبزائري اؼبشرع أن يالحظ وما
 قدرتو رغم مقابل تقدمي دون ؾبانا القوت أو اؼبال طلب إىل الشخص عبوء بأنو اعبميع لدى معروف ألنو. ذاتو حد يف التسول مفهوم

 .اجملتمع على ضرر من ؽبا ؼبا جردية عليو االعتياد ويعترب. اؼبشروعة بالطرق الكسب على

 من كل أشهر ستة إىل شهر من باغببس ويعاقب متشردا يعد ": أنو على اعبزائري العقوبات قانون من 196 اؼبادة نصت فقد التشرد أما

 للعمل طلبا قدم انو إثبات عن عجز قد ويكون العمل على قدرتو رغم مهنة أو حرفة عادة ديارس وال تعيش وسائل وال إقامة ؿبل لو ليس

 ".عليو عرض باجر عمال رفض قد يكون أو

.   ذلك من أكثر واىل التسول إىل حتما يؤدي التشرد الن.  عليو االعتياد اشًتاط دون ذاهتا حد يف جردية يعترب التشرد أن ىنا واؼبالحظ

                                                           
  2014 يف عاد انو اال.  82/04 بالقانون والتطفل التسول اىل 66/156 القانون يف عليو منصوصا كان كما والتشرد التسول من القسم ىذا تسمية غري قد اعبزائري اؼبشرع ان اىل االشارة ذبدر -  

 . 14/01 بالقانون.  والتشرد التسول:  تسميتو اليو واعاد
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 :  التايل النحو مكررعلى 196 اؼبادة بنص جاء فقد طفال اجملرم يكون عندما اعبرائم ىذه يف اؼبشرع اعتمده الذي اعبزاء نظام ناحية من أما

 إال عشرة، الثامنة يبلغوا مل الذين األحداث ضد يتخذ ال أعاله اؼبذكورة 196 و 195 اؼبادتني يف عليها اؼبنصوص اؼبخالفات خيص فيما

.    التهذيب أو اغبماية تدابري

 وصول وخصوصا للخطر الطفل تعريض عموما نتيجتو تكون أن شانو من فعل كل ذبرمي حاول اعبزائري اؼبشرع أن إىل اإلشارة ذبدر

 فعل وذبرمي. العقوبات قانون من 316و 314 اؼبواد للخطر تعريضو أو الطفل عن التخلي فعل كتجرمي: التشرد أو التسول حالة إىل الطفل

 التشرد ػبطر وتعريضو الرعاية يف الطفل حق على اعتداء وىو اؼبسؤولية من هتربا باعتباره األسرة ؼبقر كالمها أو الوالدين احد ترك

 ا معاملتهم يسئ بان جسيم ػبطر صحتهم أو األطفال امن تعريض فعل جرم كما.  القانون نفس من 01/ 330 اؼبادة دبقتضى واالكبراف
 إذا العقوبة وشدد احملارم بني اآلداب انتهاك جرم كما.  330/03 اؼبادة.  السلوك سوء أو السكر على لالعتياد ؽبم سيئا مثال يكون وان

 أيضا األساسية التجرمي قواعد ومن مكرر 349 إىل 342 من اؼبواد يف والدعارة الفسق على القصر ربريض بشدة وجرم. قاصرا الضحية كان

. مكرر 329 إىل 326 من باؼبواد تسليمهم وعدم القصر خطف لفعل اعبزائري اؼبشرع ذبرمي ىو

:   14/01 القانون بصدور: ثانيا

:   التسول جرائم بخصوص:  اوال

 يتسول من كل سنتني إىل أشهر ستة من باغببس يعاقب ": على تنص اليت مكرر 195 باؼبادة 195 للمادة إسباما اعبزائري اؼبشرع ادخل 

. " للتسول يعرضو أو سنة 18 يكمل مل بقاصر

 غالبا ولكن ذاتو حد يف اؼبتسول تعاقب كانت اليت  195 اؼبادة نص على التحايل أمام الباب أغلق قد اعبزائري اؼبشرع يكون النص وهبذا

 االجتماعي األثر إىل إضافة ىذا.  وطاقتو جهده واستنزاف باستغاللو التسول إىل بدفعو يتكسبون أشخاص القاصر ىذا وراء يكون ما

.   ذاتو حد يف للتسول السليب

 أي أو القاصر أصول احد الفاعل يكون عندما تضاعف العقوبة أن على مكرر 195 اؼبادة من الثانية الفقرة يف اعبزائري اؼبشرع نص وقد

. عليو سلطة لو شخص

 على اغبكم نفس ويسري.  العقاب لتشديد ادعى ىو اإلنفاق و الرعاية واجب األصل يف عليو فبن االستغالل الن مربره ىنا وللتشديد

.  القاصر على سلطة لو من

 احملارم بني والفواحش واالغتصاب جنيسة انشطة فبارسة حالة يف القصر وتصوير االطفال وبيع    اػبطف جرائم خبصوص:  ثانيا

.  والدعارة الفسق على القاصر وربريض

                                                           
 . التعديل قبل عليو منصوصا كان ما على فقط لالستدالل نوردىا وكبن.  مكرر 196 اؼبادة ألغت 14/01 القانون من 12 اؼبادة  
 أمر بدون شخص أي حجز أو حبس أو قبض أو اختطف من آل سنوات عشر إىل طبس من اؼبؤقت بالسجن يعاقب : 291 المادة:  التايل النحو على العقاب كان 2014 تعديل قبل  

 .سنة عشرين إىل سنوات عشر من اؼبؤقت السجن العقوبة فتكون شهر من أآثر ؼبدة اغبجز أو اغببس استمر إذا .الشخص ىذا غبجز أو غببس مكانا أعار من على العقوبة ذات وتطبق .األفراد على بالقبض القانون فيها يأمر أو جييز اليت اغباالت وخارج اؼبختصة السلطات من
 السلطة على مزور أمر دبوجب أو آاذب اسم بانتحال أو 246 اؼبادة يف اؼببني النحو على ذلك عليها يبدو أو نظامية شارة أو رظبية بزة ارتداء مع االختطاف أو القبض وقع إذا : 292 المادة

 .اؼبؤبد السجن العقوبة فتكون العمومية
 .بالقتل عليو اجملين بتهديد أو اآللية النقل وسائل إحدى بواسطة االختطاف أو القبض وقع إذا ذاهتا العقوبة وتطبق
 اؼبؤبد بالسجن اعبناة يعاقب احملجوز أو احملبوس أو عليو اؼبقبوض أو اؼبختطف الشخص على بدين تعذيب وقع إذا : 293 المادة

 اىل دج 1.000.000 من وبغرامة ستة عشرين اىل سنوات عشر من اؼبؤقت بالسجن يعاقب غشا او هتديدا او عنفا ذلك يف مرتكبا سنو بلغت مهما شخص خطف حياول او خيطف من كل:  مكرر 293 ؼبادةا
.  دج 2.000.000 .  جسدي تعذيب اىل اؼبخطوف الشخص تعرض اذا اؼبؤبد بالسجن اعباين ويعاقب  . ايضا اؼبؤبد بالسجن اعباين يعاقب فدية تسديد ىو اػبطف اىل الدافع كان واذا
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:   الخطف بجريمة يتعلق فيما الحماية تعزيز

 البالغني على اػبطف وقع سواء اػبطف جرائم يف العقاب درجة من رفع قد اعبزائري اؼبشرع أن 14/01 بالقانون التعديل خالل من يظهر 

.  سنة 20 إىل 10 من اؼبؤقت السجن  إىل  سنوات 10 إىل 1005 من اؼبؤقت السجن من العقوبة ارتفعت حيث ، القصر على أو

.  اؼبؤبد السجن إىل سنة 20 إىل 10 من اؼبؤقت السجن عقوبة ورفع

 حيث ، قاصرا الضحية يكون حينما اػبطف على خالؽبا من عاقب اليت 01 مكرر 293 باؼبادة 66/156 األمر بإسبام اعبزائري اؼبشرع قام 

 اؼبؤبد بالسجن يعاقب ":على 01 مكرر 293 اؼبادة ونصت.  السابق يف عام لنص خيضع القاصر كان ان بعد بو خاصة مادة للقاصر أفرد

 .  الرسائل من غريىا أو االستدراج أو التهديد أو العنف طريق عن سنة عشرة شباين يكمل مل قاصر خطف حياول أو خيطف من كل

 أو جنسي عنف أو تعذيب إىل اؼبخطوف القاصر تعرض إذا القانون ىذا من 263 اؼبادة يف عليها اؼبنصوص العقوبة الفاعل على وتطبق
.  الضحية وفاة عليو ترتبت إذا أو فدية تسديد ىو اػبطف إىل الدافع كان إذا

. "أدناه 294 اؼبادة أحكام مراعاة مع القانون يف عليها اؼبنصوص التخفيف ظروف من اعباين يستفيد ال

.  التخفيف من االستفادة حاالت على تنص فهي 294 اؼبادة أما.  اإلعدام عقوبة على تنص قبدىا 263 اؼبادة إىل وبالعودة

 :  األطفال بيع جريمة بخصوص الحماية تعزيز

 حيث. للخطر وتعريضهم األطفال ترك عبرائم تنظيمو معرض يف األطفال بيع خالؽبا من جيرم اليت مكرر 319 اؼبادة اعبزائري اؼبشرع أورد

 اشًتى أو باع من كل دج 1.500.000 إىل 500.000 من وبغرامة سنة 15 إىل سنوات 05 من باغببس يعاقب:  على مكرر 319 اؼبادة نصت

.   األشكال من شكل وبأي األغراض من غرض ألي 18 سن دون طفال

.  األطفال بيع عملية يف توسط أو حرض من كل العقوبة بنفس ويعاقب

 سنة 20 إىل سنوات 10 من السجن العقوبة تكون ، الوطنية للحدود عابر طابع ذات كانت أو منظمة إجرامية صباعة اعبردية ارتكبت إذا

  2.000.000 إىل دج 1.000.000 من وغرامة

.  التامة اعبردية عقوبات بنفس الشروع على ويعاقب

 اؼبشرع جاء وقد.  البشر وبيع الرق زمن اىل السنني آالف الوراء إىل البشرية تعيد اليت اػبطرية اعبرائم من واحدة األطفال بيع ظاىرة تعترب

.  السابق يف البشرية األعضاء بيع جردية جرم قد كان ان بعد ذبرديها على اعبزائري

 :  جنسية أنشطة ممارسة حالة في القصر تصوير جريمة بخصوص الحماية تعزيز

 دج 1.500.000 إىل 500.000 من وبغرامة سنوات 10 إىل سنوات 05 من باغببس يعاقب:  على تنص اليت 01مكرر333 اؼبادة اؼبشرع أورد

 األعضاء صور او حقيقية غري او حقيقية مبينة بصفة جنسية أنشطة ديارس وىو كانت وسيلة بأي سنة 18 يكمل مل قاصرا صور من كل

 مواد حيازة او بيع او عرض او تصدير او استرياد او ترويج او نشر او توزيع أو بإنتاج قام أو أساسا جنسية ألغراض للقاصر اعبنسية

. بالقصر متعلقة إباحية
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 مراعاة مع مشروعة غري بصفة عليها اؼبتحصل واألموال اعبردية الرتكاب اؼبستعملة الوسائل دبصادرة القضائية اعبهة تأمر اإلدانة حالة يف

.  النية حسن الغري حقوق

 صنع  من كل يعاقب السابق يف كان ان بعد اغبماية منظومة اعبزائري اؼبشرع هبا عزز اليت اعبديدة االوجو من اغبماية من الوجو ىذا يعترب

 أو للجمهور العرض يف شرع أو عرض أو معرضا أقام أو لصق أو أجر أو وزع أو التجارة أجل من استرياد يف سعى أو استورد أو حاز أو

 أصل أو فوتوغرافية صور أو زيتية لوحات أو صور أو إعالن أو رسم أو ؿبررا أو مطبوع كل التوزيع يف شرع أو وزع أو البيع يف شرع أو باع

 لظاىرة تفشي من اليوم اإلجرامية األوساط تعرفو ما باغبماية يساير اؼبشرع ان جليا ويظهر. باغبياء ـبل شيء أي أنتج أو قالبها أو الصورة

.  هبا واؼبتاجرة إباحية أنشطة يف القاصر تصوير

  والدعارة الفسق على القاصر وتحريض المحارم بين والفواحش االغتصاب جريمة بخصوص الحماية تعزيز

 من كل:  كاآليت 14/01 القانون يف أصبحت حيث العقوبات قانون من  336 اؼبادة نص بتعديل اؼبشرع قام االغتصاب جردية خبصوص

 سنة 18 يكمل مل قاصر على االغتصاب وقع إذا.  سنوات 10 إىل سنوات 05 من اؼبؤقت بالسجن يعاقب االغتصاب جناية ارتكب

 . سنة 20 إىل سنوات 10 من اؼبؤقت السجن العقوبة فتكون

 احملارم بني للجرائم اؼبقرر اعبنائي اعبزاء حيث من ىو كما مكرر 337 اؼبادة نص على اؼبشرع ابقي:  احملارم بني الفواحش جردية خبصوص 

 أو الفروع من األقارب بني اؼبرتكبة للفاحشة اؼبقررة العقوبة واؼبكفول الكافل بني اعبنسية العالقات على وتطبق:  التالية للفقرة إضافتو مع
 .  األصول

.   التهمة ثبوت حال يف الكفالة وتسقط.  اؼبكفول لتشمل للحماية توسيعو منو يستفاد ما وىو

 مل قاصرا حرض من كل:  كاآليت أصبحت حيث 342 للمادة تعديال بشانو أورد:  والدعارة الفسق على القاصر ربريض جردية خبصوص
 طبس من باغببس يعاقب عرضية بصفة ولو لو تسهيلو أو عليو تشجيعو أو األخالق فساد أو الفسق على سنة عشرة الثامنة يكمل

 .دج 100.000 إىل 20.000 من وبغرامة سنوات عشر إىل سنوات

.  التامة للجردية النقررة بالعقوبات اؼبادة ىذه يف إليها اؼبشار اعبنحة ارتكاب يف الشروع على ويعاقب

 10.000  من للحرية السالبة العقوبة دون فقط اؼبايل جانبها يف 344  اؼبادة يف اؼبقررة العقوبات رفع قد اؼبشرع أن إىل اإلشارة ذبدر كما

 . أقصى كحد دج 200.000 إىل ادين كحد 20.000 إىل أقصى كحد 100.000 و ادين كحد

 

                                                           
 .سنوات عشر إىل طبس من اؼبؤقت بالسجن يعاقب عرض ىتك جناية ارتكب من كل:  كاآليت عليها منصوصا كان 336 اؼبادة  

 سنة عشرين ) إىل سنوات عشر من اؼبؤقت السجن العقوبة فتكون عشرة السادسة تكمل مل قاصرة ضد العرض ىتك وقع وإذا


