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 شكـــــر وتقديـــــــر
 ،عــــــ أٌ ًفقين إلمتاو ىزا انؼًم املخٌاضهلل حؼاىل   انفضم ًانشكش ً املنّت                         

  : إىلااليخناٌصٌم انشكش ًػظٍى انخقذٌش ًخانص                           ثى  أحٌجـو بج

انفاضهت  األسخارة انذكخٌسة فشٌذة يضٌاًَ ، نقبٌهلا اإلششا ف ػهى ىزا انؼًم،  سخارحً أ  ُْْ 

ًانيت إىخًج  بو ينز أٌ كاٌ فكشة  حخى صاس  جاىضا  نهخقٍٍى، ًمل حبخم ػهٍا 

 .بنصائحيا انسذٌذة ًحٌجٍياهتا انششٍذة ًصربىا يؼً إىل آخش املطـــــــــــاف

  ًإىل أػضاء  جلنت املناقشت ملا بزنٌه يٍ ًقخيى ًجيذىى يف حقٍٍى ًحصٌٌب ىزا انؼًم،  

 .  ًيالحظاهتى األثش  انكبري يف حسذٌذه ًحقٌميو وًانزٌٍ سٍكٌٌ َسائو

 كًــا أحقذو بانشكش اجلضٌم نكم األساحــزة انزٌــٍ ساػذًًَ ػهى إجناص ىزا انبحث  

األسخار انذكخٌس إبشاىٍى سمحاًَ  ًاألسخارة ساسة شٍباث :  ًأخــص   بانزكــش

 .ًانذكخـٌسٌٍ  أمحذ سؼٌد،ً مجال غشٌسً

 

 



 

 اإلهــــــــــــداء
: احلًذ ًانشكش هلل ًانصالة ًانسالو ػهى خامت األَبٍاء ًاملشسهني أىذي مثشة جيذي ىزا

 إىل جمًغ انفؤاد ًانشًح ًانذيّ انكشميني سمحيًا اهلل ًطٍّب ثشامها

 صًجً انكشٌى....َؼى انسَّكٍ ًسفٍق دسبً                       إىل  

أخٌاحً ًإخٌحً األػضاء ... بت ًاألياٌ املحًَ بشفقخيى ألإىل يٍ ٌى

 مجٍغ أساحزحـــــــــًإىل 

  ، ً أدػـــٌا اهلل أٌ جيضٌيى                                                      ىزا انؼًمإمتاوإىل كم يٍ قذو يل ٌذ انؼٌٌ يٍ أجم 

 .     ػنــًّ خٍــش اجلــضاء
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  تعد فئة الطفولة ركيزة المجتمع، فيم رجال وأميات الغد، وىم ثروة األمة وصانعوا 
مستقبميا، واألمل المنشود الذي تَتطمَّع إليو في تحقيق ما تصبو إليو من األىداف العظام في 

 .المستقبل
واألوالد ىم ثمرة الحياة الزوجية وغايتيا، والمَّبنة التي يقوم عمييا الوجود، فبيم تتكون 

األسرة وتقوم المجتمعات، والمحافظة عمييم ورعايتيم ضمان أكيد لقيام ىذه المجتمعات عمى 
 . أكمل وجو وأتمو

اَو َو  ﴿: فقد أقسم بيم المولى عّز وجّل في كتابو العزيز فقال ، فاألطفال 1﴾  َو َو اِل ٖد  َو َو   َو
قرة العين، ومصدر السعادة لموالدين وبيم تحمو الحياة، ويطيب العيش وتطمئن النفوس، 
حيث يصوِّر اهلل عزَّ وجلَّ األوالد بأحسن الصور بأنيم زينة الحياة الدنيا وذلك في  قولو 

 َو اُل  َو اۡل َويُل وَو  ِل يَو ُل  اۡل َو َو ٰو ِل  ا ُّد ۡل َو ۖا ﴿ :تعالى
 .  2﴾ اۡل

حاطتو بالحماية من واجب  زاء األىمية التي تكتسييا الطفولة، فإن رعاية الطفل وا  وا 
المجتمع بكل مؤسَّساتو، بداية من األسرة التي تمثل المحضن األول لحياتو، حيث ينشأ     

 .       و يتمقَّى القيم والرعاية الالزمة قبل َتَدخل مؤسسات المجتمع األخرى في رعايتو وتنشئتو

وألن األسرة ىي الُبنية القاعدية لممجتمع، والُمحرك األساسي لنشاطو و ازدىاره      
و رقّيو، ألجل ذلك حرص المشرع الجزائري عمى االىتمام بشؤون األسرة بما ُيدعم استقرارىا 
و يكفل قياميا بواجباتيا تجاه أبنائيا من رعاية صحية ونفسية وتربية و توجيو، حيث نجده 

تحظى األسرة بحماية :"  عمى أنو2016 من دستور72نصَّ في الفقرة األولى من المادة 
، كما أدرك المشرع أىمية األسرة بالنسبة لمطفل واعتبرىا الوسط ..."الدولة والمجتمع 

الطبيعي لنموه، و فرض عدم فصل الطفل عن ىذا الوسط إالَّ إذا دعت مصمحتو الفضمى 
 .  المتعمق بحماية الطفل12-15 من قانون 04ذلك، وىذا ما أورده في نص المادة 

                                                           
1

 .03 سورة البمد اآلية  -

.46 سورة الكيف اآلية -2
 



 مقدمــة

 

 
2 

و كمَّف الوالدين بمسؤولية رعاية األوالد وحمايتيم، و تأمين ظروف المعيشة الالزمة 
من  (05)لنموىم، ويكون ذلك وفق حدود إمكاناتيم المالية، وىذا ما أورده في  نص المادة 

 .    المتعمق بحماية الطفل12-15قانون 

لكن رغم ىذا االىتمام نجد في الواقع المعيش لألسر الجزائرية في وقتنا الحالي تعاني 
البطالة، أزمة السكن، ازدياد معدالت الطالق كل ىذه المشاكل : العديد من المشاكل منيا

التي أصبحت تيدد كيان األسرة و استقرارىا، أثَّرت عمى القيام بوظائفيا عمى أكمل وجو، 
 . فيذه األوضاع وغيرىا تمخض عنيا ظيور اإلىمال األسري

و باعتبار الطفل أضعف فرد في األسرة بسبب عدم اكتمال نضجو العقمي والجسمي 
أصبح ىو الضحية األولى لإلىمال األسري، لذلك كان لزاما عمينا التدخل إلنقاذه من ىذه 

حاطتيا بالضمانات التي تكفل ليا رعاية . الوضعية بكل الطرق المتاحة لنا فحماية الطفولة وا 
نما ىو مبدأ أخالقي  سميمة وتنشئة سوية في كل األوضاع ليس واجبا وطنيا فحسب، وا 

 .إنساني في سبيل االىتمام باإلنسان الذي ىو غاية الحياة و منطمقيا
الحماية القانونية لمطفل ضحية إىمال األسرة في التشريع "ومن ذلك فاإللمام بموضوع 

يعتبر خير سبيل لموقوف عمى مدى إىتمام المشرع الجزائري بحماية الطفل في " الجزائري 
 .ىذه الوضعية
  أهمية الموضوع : أوال

الحماية القانونية لمطفل ضحية إىمال األسرة في التشريع " تكمن أىمية موضوع 
 :في النقاط التالية" الجزائري

بالرغم من االىتمام الكبير سواء عمى المستوى الدولي أو الوطني بحقوق الطفل،  -1
حيث كان متوقعا أن يحظى الطفل برعاية فائقة، تفوق ما كان عميو في العصور السابقة، إال 

فقد كشفت إحدى التقارير المقدمة لألمم المتحدة عن : أن الواقع الممموس يناقض ذلك
الصورة القاتمة التي يحياىا األطفال في يومنا ىذا، حيث يوجد مميوني طفل في رعاية 
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 ىذا عمى المؤسسات حول العالم نتيجة الحرمان من الرعاية األسرية ألسباب مختمفة،
 كشفت إحدى التقارير الصادرة عن الييئة  فقدالمستوى الدولي أما عمى المستوى الوطني 

عشرين : الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث  بخصوص وضعية الطفولة بالجزائر عن
 عدد األطفال المصرح بسوء معاممتيم رألف طفل معرَّضين لشتى أنواع المخاطر، وقدّ  (20)

 %80آالف، حيث بعد التحقق من ىذه الحاالت تبين أن  (10)في محيطيم األسري بعشرة 
 .من سوء المعاممة يعود إلى الوالدين أو إلى أحد أفراد األسرة

 2016 كما كشف  التقرير الصادر عن شبكة ندى لحماية الطفولة في الجزائر لسنة  -2
 889:  طفل ضحية نزاعات عائمية، إضافة لـ3025 طفل ضحية سوء معاممة، و6358عن 

 . طفل ُيستَغل في األنشطة اإلجرامية135طفل متسول، و

ن كانت ال تعكس حقيقة وضعية       ىذه األرقام تعبر فقط عن الحاالت المصرح بيا وا 
زاء . الطفولة في الواقع  نظرا لوجود حاالت أخرى غير مصرح بيا ويصعب الوصول إلييا وا 

ىذه الصورة الُمظممة لوضع األطفال في العالم وفي الجزائر بالتحديد، كان البد من الخوض 
في ىذا الموضوع لمكشف عن الثغرات التي َتُحول دون أن يتمتع  ىؤالء األطفال بالحقوق 

 .  والقوانين الوطنية1989التي أقرتيا اإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 

 تعتبر الطفولة مرحمة ضعف في عمر اإلنسان، يحتاج فييا وبشكل دائم إلى الرعاية  -3
واإلىتمام . والعناية في كافة شؤونو البدنية والنفسية و االجتماعية فضال عن الطعام والشراب

بيا يعد عالمة من عالمات ارتقاء المجتمع ووعيو بأن المستقبل ال يكون أفضل إالَّ  ببذل 
 . الرعاية والعناية الجيدة لفئة الطفولة

 تبرز أيضا أىمية ىذا الموضوع في أىمية األسرة بالنسبة لمطفل، حيث تكاد تكون  -4
األداة الوحيدة التي تعمل عمى تشكيل شخصية الطفل خالل حياتو األولى، فالطفل في حاجة 
ألن ينمو في كنف أسرة مستقرة تعمل عمى تمبية حاجاتو المادية وتشعره باألمان و االستقرار 
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الذي يقيو من االضطراب و الوقوع في االنحراف، ويساعده عمى تنمية قدراتو و إمكاناتو 
 .     ليكون فردا صالحا في مجتمعو

يعدُّ الطفل وألسباب بيولوجية ونفسية واجتماعية تتمثل في الضعف الجسماني وعدم  -5
النضج العقمي وقمة اإلدراك، شخصا ضعيفا وُعرَضة لمعديد من االعتداءات والمخاطر التي 

تمس بأمنو وصحتو وأخالقو، خاصة إذا تعمق األمر بجريمة مستترة بين جدران البيوت 
 . وغالبا ما يمفيا الكتمان وىي جريمة اإلىمال األسري

   فالطفل ال َيعي خطورة ىذه األفعال الواقعة عميو، وال يعرف حتى التصريح بيا، وحتى 
إن عرف، فإنو ال يبمغ ألسباب عدَّه منيا الخوف من السمطة األبوية القاسية تارة، وأخرى 

فإىمال الطفل ماديا أو معنويا .  في المجتمع، والتي تستيجن التبميغةطبيعة األعراف السائد
 . يؤثر سمبا وبشكل بالغ عمى شخصيتو، وقد ال تمحي ىذه اآلثار حتى عند الكبر

  وعمي فيو بحاجة لحماية قانونية تكون بمثابة اليد التي تأخذ بو لمساعدتو عمى تكوين 
 .  شخصيتو، وتجنبو المخاطر التي يحتمل الوقوع فييا

 انتيج المشرع أسموب المكافحة و المواجية خاصة في جرائم األحداث، وعمميا أثبتت  -6
ىذه السياسة فشميا في التصدي ليذا النوع من الجرائم أو التخفيض من معدالت حدوثيا، 

 المتعمق بحماية الطفولة يكون المشرع الجزائري قد واكب التوجو 12-15لكن بصدور قانون 
الجديد في السياسة الجنائية وىو أسموب الوقاية الذي أثبت جدواه في الحد من الكثير من 

فالمشرع جسد ىذا األسموب في . الجرائم التي تيدد كيان اإلنسان عموما و الطفل خصوصا 
 .النصوص القانونية المتعمقة بالحماية االجتماعية لمطفل

        وبناء عميو تبرز أىمية ىذه الدراسة في البحث عن اآلليات والتدابير التي جسَّدت 
، إضافة إلى الكشف عن لىذا األسموب في محتوى النصوص القانونية المتعمقة بالطف

من اإلفالت من - إىمال األسرة- الثغرات القانونية التي تمكن الجناة في ىذه الجريمة 
 .ضحايا إىمال األسرة (األطفال)العقاب، الذي يكون سببا في زيادة عدد 
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 : أسباب إختيار الموضوع: ثانيا

الحماية القانونية لمطفل ضحية إهمال  " ىناك أسباب كثيرة دعتنا لدراسة موضوع     
   :حيث تتمثل األسباب الموضوعية في"  األسرة في التشريع الجزائري

 لقد جرت العادة في التشريعات الوضعية المتعمقة بشأن الطفل وخاصة الجنائية  -1
منيا، أال يؤخذ بعين االعتبار إال الطفل الجانح، أما الطفل الذي وقع عميو الفعل الُمجرَّم فإنو 

ال يمقى االىتمام الكافي، مع أن ىذه الفئة من األطفال بحاجة أكثر لمعناية والرعاية حتى 
 .نحمييا من أن تقع ضحية لإلجرام مرة أخرى أو من أن تصبح فئة ُمجرمة في المستقبل

تأثر بعض األسر الجزائرية بنمط المعيشة الغربي عن طريق االنفتاح اإلعالمي، حيث  -2
يظير انقسام األسرة واستقالل كل فرد فييا عن اآلخر، وذلك بسبب تفكيك مجتمعاتنا 

نتيجة لذلك أصبح خطر اإلىمال األسري ييدد كل . الخاضعة لمنظومات وقيم خاصة بيا
طفل يعيش في أسرة متأثرة بيذه األنماط، وعميو وجب البحث عن آليات الحماية وتدابير 

 .الوقاية لمطفل المعرض لخطر إىمال األسرة قبل وقوعو 
التي تتناول إبراز جيود المشرع الجزائري في        - بحسب إطالعنا- قمة الدراسات -3

 .بذل الحماية القانونية لمطفل الضحية عموما، والطفل ضحية إىمال األسرة خصوصا
خطورة اآلثار التي يخمفيا اإلىمال األسري عمى الطفل حيث تؤدي إلى ضعف الرقابة  -4

األسرية التي تعتبر من أىم أنواع الرقابة االجتماعية، فغياب المتابعة والتوجيو األسري يجعل 
 . من الطفل فريسة سيمة لموقوع في مثالب االنحراف واإلجرام

 :    و إضافة لألسباب السابقة ىناك أسباب أخرى شخصية تمثمت في

 التي دفعتني لمخوض في ىذا الموضوع، ومما زاد فييا ىو بعض  الرغبة الشخصية
الحاالت المأساوية التي يعيشيا بعض األطفال ألسر تشاركني الجوار التي انحمت إحداىا، 
وأخرى حبس عائميا و في كمييما أصبح أطفاليا يعيشون إىماال معنويا وماديا، وأضحوا 
عمى إثره مصدر إزعاج وجنوح ُمشكِّمين تيديدا لكل محيط الجيران، ىذه الحاالت وغيرىا 
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كثير ال يقتصر تأثيرىا عمى أفرادىا فقط بل يمتد ليشمل غيرىا، وتبعث المختصين في 
 .القانون لمبحث عن الحمول القانونية الممكنة لمعالجتيا والتصدي ليا

 :أهداف الدراسـة: ثالثا     

 :     تيدف ىذه الدراسة إلى

 الوقوف عمى مدى الحماية التي أقّرىا المشرع الجزائري لمطفل ضحية إىمال األسرة   -1
وذلك من خالل تحميل النصوص القانونية المتعمقة بحماية الطفل بغية التعرف عمى مواطن 
القوة التي ُتكَفل فييا حماية كافية لمطفل ضحية إىمال األسرة، والكشف عن مواطن الضعف 

 . و القصور التي تصبح فييا القوانين عاجزة عن توفير حماية كاممة لو

 كما تيدف أيضا إلى معرفة الثغرات القانونية التي يستغميا الجناة في جريمة إىمال  -2
األسرة لإلفالت من المتابعة الجزائية، وتقديم االقتراحات المناسبة لسّدىا والمساىمة في وقاية 

  .الطفل من خطر الوقوع ضحية إلىمال األسرة

   :الدراسات السابقة: رابعا

 : وجدنا العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لبعض جوانب الموضوع نذكر منيا
،أطروحة دكتوراه بجامعة "الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن" -1

 (. 2016-2015)حمو فخار: محمد خيضر ببسكرة، لمباحث
، أطروحة دكتوراه، بجامعة الحاج "الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائري"  -2

 (. 2008)لخضر، باتنة، لمباحث عمي قصير

سواء كان )و قد ركزت الدراستان السابقتان عمى الحماية الجنائية المقررة لمطفل عموما 
 .، في التشريع الجزائري(ضحية أو جانح
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،أطروحة دكتوراه بجامعة تممسان -" دراسة مقارنة–الحماية الجنائية لمطفل الضحية"  -3
، تطرقت الباحثة في ىذه الدراسة لمحماية  الجنائية (2015-2014)ىديات حماس: لمباحثة

المقررة لمطفل الضحية عموما سواء كان ضحية إعتداءات أو جرائم األسرة أو غيرىا من 
 .الجرائم األخرى

،أطروحة دكتوراه بجامعة منتوري، قسنطينة، -"دراسة مقارنة-الحماية الجنائية لألسرة " -4
، تطرق الباحث في ىذه الدراسة لمختمف الجرائم الماسة (2010)لنكار محمود،: لمباحث

 .باألسرة في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة ومن بينيا جرائم ترك األسرة

: ، أطروحة دكتوراه بجامعة وىران، لمباحثة"حقوق الطفل المدنية في القانون الجزائري" -5
، تطرقت الباحثة في ىذه الدراسة لمحقوق المدنية المقررة (2013-2012)العرابي خيرة،
 .لمطفل عموما

      أما عن الدراسة الحالية فإنيا تتميز عن سابقاتيا، في كونيا تقتصر عمى الحماية 
القانونية المقررة لمطفل ضحية إىمال األسرة في التشريع الجزائري، حيث ستركز عمى 
الحماية القانونية الموضوعية لمطفل في ىذه الوضعية، وذلك بالتطرق لمحماية المدنية 
والجنائية الموضوعية والتدابير الوقائية المقررة لمطفل  ضحية إىمال األسرة عمى ضوء 

 .        التشريع الجزائري

 :إشكاليـة الدراسة :خامسا      

 :ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى إشكالية محورية تتمثل في        تصبو

إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري من خالل ترسانة من القوانين أن يكفل حماية  
 قانونية لمطفل ضحية إهمال األسرة ؟

 :ويندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل في
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 ما ىي الحقوق التي أقَّرىا المشرع الجزائري لحماية الطفل ضحيـة إىمال األسرة ؟*- 
ىل يتمتع الطفل ضحية إىمال األسرة بحماية جنائية؟، وىل ىي كافية لضمان تمتعو *- 

 بالحقوق المقررة لو؟
ي التدابير الوقائية التي أقَّرىا المشرع الجزائري لمطفل المعّرض لخطر إىمال ـــه ما*- 

 األسـرة ؟

 منهج الدراسـة: سادسا

     اعتمدت في دراسة ىذا الموضوع عمى أكثر من منيج  قصد اإللمام بجميع جوانبو، 
حيث اعتمدت عمى المنيج الوصفي من خالل تحديد مفيوم الطفل الضَّحيـة و تحديد مفيوم 

 . إىمال األسرة وتبيان صوره

كما استخدمت المنيج التحميمي، وذلك بتحميل النصوص القانونية المتعمقة بحماية 
. ، سواء كانت في التشريع الجزائري أو في بعض القوانين المقارنة المتعمقة بالموضوعالطفل

وتم االستعانة بأسموب المقارنة في بعض جوانب الموضوع، حيث قارنا  بعض النصوص 
الواردة في التشريع الجزائري مع نظيرتيا في اإلتفاقية الدولية المتعمقة بحقوق الطفل 

 . ، وكذا مقارنتيا بنصوص بعض الدول العربية1989الصادرة

 خطة الدراسة : سابعا

     لإلجابة عمى البحث ومختمف النقاط التي يثيرىا الموضوع قسمت ىذه الدراسة إلى 
فصل تمييدي و بابين،  حيث تضمن الفصل التمييدي تحديد المقصود بالطفل الضَّحية، 
ىمال األسرة وتبيان الصور التي يتجسد فييا اإلىمال األسري، واألسباب التي تقف وراء  وا 

 . ظيور ىذا األخير
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تناولت الحماية المدنية لمطفل ضحية إىمال األسرة، والتي تتجسد في : وفي الباب األول
 .الحقوق المقررة لمطفل ضحية اإلىمال المادي والمعنوي لألسرة في التشريع الجزائري

تطرقت لمحماية الجنائية لمطفل ضحية إىمال األسرة والتدابير الوقائية :  و أما الباب الثاني
 .المقررة لو في التشريع الجزائري

 
 



 

 

 الفصل التمهيدي

همال األسرة  مفهوم الطفل الّضحية وا 
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. الطفكلة مرحمة في غاية األىمية في حياة اإلنساف، تخمؼ آثارا كاضحة في بقية عمره    
 البدنية ك في ىذه المرحمة يككف األطفاؿ بحاجة إلى رعاية كعناية في كافة شؤكنيـ

كلما كانت األسرة ىي البيئة األكلى التي يكلد فييا الطفؿ ك ينشأ في . كاالجتماعية كالنفسية
كنفيا، فيي بذلؾ مكمفة بتكفير الرعاية لمطفؿ كتمبية كؿ مستمزمات الحياة المادية كالمعنكية 

 .لو

فاألسرة ىي المبنة األساسية لتككيف المجتمع، كليا دكر بالغ األىمية في  عممية تنشأة 
 . األفراد كذلؾ مف خبلؿ الكظائؼ الكثيرة المنكطة بيا تجاه أفرادىا

لكف نظرا لمتغيرات االجتماعية كالتطكر التكنكلكجي الحاصؿ في المجتمع عمى جميع 
األصعدة ، أثَّر ذلؾ سمبا عمى األسرة ك سبب في ظيكر مشاكؿ عديدة أدت إلى التقصير 

ة، كىك أضعؼ . في أداء كظائفيا  تجاه أفرادىا كبما أف الطفؿ ذك طبيعة فسيكلكجية خاصَّ
 . أفراد األسرة ك أقميـ إدراكا، فيككف بذلؾ ضحية ليذا التقصير كأشدىـ تأثرا بو

كمف المشاكؿ التي أثَّرت كثيرا في الطفؿ ىي اإلىماؿ األسرم الناتج عف عدة عكامؿ 
نحبلؿ األدكار األساسية لمكالديف  .مف أبرزىا تفكؾ  أفراد األسرة ، كا 

ما المقصكد بالطفؿ الضَّحية،  كفيما يتمثؿ إىماؿ : كمف ذلؾ يمكف طرح التساؤؿ التالي
 األسرة؟

 : سيتـ اإلجابة عميو في ىذا الفصؿ مف خػػبلؿ مبحثيف، حيث سنتطرؽ في
 لمفيـك الطفؿ الضحية، :  المبحث األكؿ

 .        سنتطرؽ فيو لمفيـك إىماؿ األسرة: أما المبحث الثاني
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 المبحث األول

حيـة       مفيوم الطفل الضَّ

     بسبب الضعؼ الجسمي كالعقمي لمطفؿ، فيك محتاج إلى عناية ك رعاية كبيرة مف 
 . األفراد المحيطيف بو، خاصة األسرة حيث ليا الدكر الفعَّاؿ في بذؿ ىذه العناية

    فإذا قامت ىذه األخيرة بالعناية بو عمى أكمؿ كجو، سيككف الطفؿ بذلؾ في مأمف مف 
ذا لـ تقـ األسرة ببذؿ العناية كتكفير  كؿ خطر قد ييعرِّض حياتو أك مستقبمو لمخطر، كا 

مقو لمخطر كما أف . الحماية الكافية لمطفؿ فإنو حتما سيككف عرضة لكؿ ما ييدد صحتو كخي
غياب ىذه العناية يجعؿ الطفؿ معرضا أيضا ألف يككف ضحية لبعض األعماؿ المنافية 

لمقانكف، فقد يقع الطفؿ في يد أشخاص يستغمكف عجزه كقمة إدراكو لتحقيؽ أغراض شخصية 
 . تضر بصحة الطفؿ كبخمقو كبمستقبمو أيضا-  التي غالبا ما تككف أغراض إجرامية–ليـ 

ىذا األمر الذم جعؿ أغمب التشريعات الكضعية الحديثة تيتـ بالطفؿ عمكما كبالطفؿ 
 . الضحية خصكصا

تحديد مفيـك الطفؿ الٌضحية، حيث يقتضي :       كتبعا لذلؾ سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى
ذلؾ تعريؼ الطفؿ عمكما ثـ التطرؽ لتعريؼ الٌضحية كتمييز ىذا المصطمح عف 

 .    المصطمحات المشابية لو
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 المطمب األول
  الـطفلتعريــف

      إلعطاء تعريؼ لمطفؿ يقتضي األمر أف ننكه، بأف التعريفات الكاردة لمصطمح الطفؿ 
تختمؼ بإختبلؼ الجية المختصة بدراستو، حيث يختمؼ تعريؼ الطفؿ عند عمماء النفس 
عف التعريؼ المقدـ مف طرؼ عمماء االجتماع، كعف تعريؼ رجاؿ القانكف كذلؾ راجع 

 . إلختبلؼ المنظكر الذم ينظر إليو ليذا المصطمح

 .كمف خبلؿ ىذا المطمب سنتطرؽ  ليذه التعريفات المختمفة  لمطفؿ

 الفرع األول

 تعريف الطفل في الشريعة اإلسالمية

 : يعرَُّف الطفل  في المغة  :أوال

   بأنو المكلكد حتى البمكغ أك الصغير في كؿ شيء، كأصؿ لفظ الطفؿ مف الًطفىالىةي 
ا أم ناعمنا ك كممة  أكالنعكمة فالكليد بو طفالة كنعكمة، حتى قيؿ الطفؿ كىك الكليد مداـ خضن

:  لفظ الطفكلة:عف األطفاؿ في أف الطفكلة كيختمؼ لفظ. 1طفؿ تطمؽ عمى الذكر كاألنثى
.  النمك مراحؿ مف معينة عمكمية مرحمة إلى يشير مجرد مطمؽ تعبير

 ينتمكف أعمارىـ بحكـ بينيـ ييجمع ألفراد مممكس كجكد إلى يشير تعبير : أما لفظ األطفاؿ
  .2النمك مراحؿ مف المرحمة ليذه

                                                           

دكف سنة الطبع،  بيركت، دار الفكر، ،13 الجزءالطبعة األكلى،  العرب، لساف منظكر، بف مكـر بف محمد الديف جماؿ -1
 .426ص 

محمد يحي قاسـ النجار، حقكؽ الطفؿ بيف النص القانكني كالكاقع كأثرىا عمى جنكح األحداث، منشكرات حمبي   -2
. 50، ص2013الحقكقية، الطبعة األكلى، 
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 اإلسالمية الشريعة في الطفل تعريف:  ثانيا

 قكلو في جاء ما منيا الكريـ، القرآف في كثيرة مكاضع في "طفؿ" لفظ كرد لقد         
ُكۡم  ﴿:تعالى ن تَُراٖب ثُمَّ ِمن نُّۡطفَٖت ثُمَّ ِمۡن َعهَقَٖت ثُمَّ يُۡخِرُجُكۡم ِطۡفٗلا ثُمَّ نِتَۡبهُُغٓوْا أَُشذَّ هَُو ٱنَِّزي َخهَقَُكم مِّ

َ ّ ا  َ نََ هَُّكمۡ   كقكلو 1 ﴾تَۡ قِهُون ثُمَّ نِتَُكونُوْا ُش ُوخا ۚا َ ِم ُكم مَّن يُتََو َّ ٰى ِمن  َۡبُم  َ نِتَۡبهُُغٓوْا أََجٗلا مُّ
ُل ِم ُكُم ٱۡنُحهَُم  َۡه َۡ تَ ۡ ِزنُوْا َكَ   ٱۡستَ ۡ َزَن ٱنَِّزيَن ِمن اٰى َ  َِرا  َهََ  ٱۡٱَۡط َ  ﴿:تعالى أيضا في سكرة النكر

ُ َعهِ مٌم َ ِك مٞم  تِ ِ ۗۦ َ ٱٱَّ ُ نَُكۡم َ ايَٰى نَِ  يُبَ ُِّن ٱٱَّ
 2 ﴾  َۡبهِِ ۡمۚا َكَزٰى

ميـي  يبمغ لـ شخص كؿ ىك: اإلسبلمية الشريعة في فالطفؿ كذلؾ ما يستشؼ مف اآلية  الحي
 كمرحمة الطفكلة مرحمة بيف فاصبلن  حدان  الشريعة اإلسبلمية مف االحتبلـ السابقة حيث جعمت

 حالة مف كتنقمو الشخص عمى تطرأ قكة كىك التكميؼ، مناط االحتبلـ لككف كالتكميؼ، البمكغ
ميـي  الشخص كبمكغ .الرجكلة حالة إلى الطفكلة  الطبيعية لذلؾ، العبلمات بظيكر يككف الحي
 . 3األنثى عند الحمؿ أك كبالحيض الذكر عند باالٍحًتبلىـٍ  فتككف

ذا  كقد بالًسٌف، البمكغ كاف المرء، لدل الطبيعية العبلمات ىذه أحد تظير كلـ حدث       كا 
 بالنسبة عامنا عشرة خمسة الصغير ببمكغ بالًسٌف يككف الطبيعي البمكغ الفقياء جميكر قىٌدر

 عشر كسبعة لمذكر عامنا عشر بثمانية بعضيـ قىٌدر حيف في سكاء، حد عمى كاألنثى لمذكر
  .4لؤلنثى عامنا

ا بما ركل عف بف عمر ك يبرر        جميكر الفقياء في تقدير البمكغ في الخامسة عشر عامن
ٍد كأىنىا أبف »  :رضي ا عنيما أنو قاؿ ـٍ يىكـى أيحي مَّ سى مىيًو كى مَّى ا عى رسيكًؿ ا صى مىى ى عيًرٍضتي عى

                                                           

 .67 سكرة غافر اآلية -1
 .59 سكرة النكر اآلية-  2
دار الكتاب العربي بيركت، الطبعة الثالثة  -مقارنا بالقانكف الكضعي -عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي-  3

 .603عشر، دكف سنة الطبع، ص
 .17ص ،2007 اإلسكندرية، لمنشر، الجديدة الجامعة دار العاـ، الدكلي القانكف في الطفؿ مركز ، شحاتة فاطمة-  4
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ا  امن ٍمسىة عىشىر عى ٍندىٍؽ كأىنىا أبف خى مىٍيو يىٍكـى الخى أىٍربىًع عىشىرىة سىنىة فىمىـ ييٍجٍزًني كعيٍرٍضتي عى
نػًػي اىزى   1«.فىأىجى

 الخامسة ًسفٌ  في رأل قد (َطهَّ    َعهَ ِ  َ َسهَّمْ (النبي أف الفقياء استدؿ الحديث مف ىذا
اؿ مبمغ الصبي يبمغ الًسفٌ  ىذه ببمكغ أنو عمى فدؿ الميقاتىمة في البمكغ عشرعاما حدٌ  . الرجى
 كتستمر بالكالدة تبدأ الطفكلة مرحمة جعمت اإلسبلمية الشريعة أف يتضح سبؽ       كمما

ميـي، الذم الطفؿ يبمغ أف إلى   حيث تككف الشخص، عمى عبلمات طبيعية بظيكر يككف الحي
 العبلمات ىذه ظيكر عدـ حالة كفي .األنثى عند الحمؿ أك كبالحيض الذكر عند باالٍحًتبلىـٍ 

 مرحمة نياية تحديد بكاسطتو يتـ مكضكعي، آخر معيار إلى المجكء ضركرة الفقياء يرل
 2. كىك البمكغ بالًسفٍ  الطفكلة

 الفرع الثاني
 النفس وعمماء االجتماع عمماء عند الطفل تعريف

يختمؼ تعريؼ الطفؿ مف عمـ آلخر، كفيما يمي سنتطرؽ لتعريؼ الطفؿ عندعمماء النفس  
 . كاإلجتماع

  :الطفل عند عمماء النفس-أوال     
 مازاؿ كىك بؿ ميبلده منذ فقط ليس شخص كؿ النفس عمى عمـ في الطفؿ لفظ      يطمؽ

 تختمؼ الذم الجنسي، بالبمكغ تنتيي المرحمة كىذه األـ، رحـ في الجنيف تككيف منذ أم جنينان 
. 3األنثى عف الذكر عند مظاىره

                                                           

، دار الرسالة 2543:، باب مف ال يجب عميو الحد، رقـ الحديث3أخرجو ابف ماجو، تحقيؽ شعيب األرنقكط، الجزء-  1
 . 578، ص 2009العالمية، الطبعة األكلى،

. 407دار الفكر العربي، دكف سنة نشر،ص محمد أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي، - 2
، 2006اإلسكندرية، ، نشأة المعارؼ ـد سميماف مكسى، قانكف الطفكلة الجانحة كالمعاممة الجنائية لؤلحداث، دراسة مقارنة،كمحـ- 3

 .119ص
- L Pepin, L’enfant dans le monde actuel : Sa psychologie, s a vie, ses problèmes, Bordas Pédagogie, 

Paris, 1977,, pp 9-15 . 
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 إلى لتمتد الميبلد قبؿ ما إلى الطفكلة مرحمة بسطكا النفس عمماء أف يتضح     كعميو
ًسٍف  بتحديد ليس النفس عند عمماء  المقصكد بالطفؿ تحديد في فالعبرة. الجنينية المرحمة
نما معينة  مف ظيكرىا كقت حيث مف تختمؼ التي الجنسي، البمكغ عبلمات بظيكر يككف كا 

 بطف في الجنيف مف مرحمة يبدأ عندىـ الطفكلة فطكر. آخر إلى جنس كمف آخر إلى شخص
 .1الجنسي بالبمكغ كتنتيي أمو

  :االجتماع عمماء عند الطفل- ثانيا

 ك انقسمكا إلى نظرىـ كجيات تبعا الختبلؼ تعريؼ الطفؿ في االجتماع عمماء   اختمؼ
: التالية االتجاىات

 مف عشر الثانية إلى ميبلده مف تبدأ معينة بسف يتحدد الطفؿ أف مفيـك يرل :األول االتجاه
  .عمره

 الشخصية تككيف مراحؿ مف األكلى المرحمة ىي الطفكلة أف ىؤالء يرل :الثاني االتجاه
. البمكغ لطكر كتستمر الميبلد مف تبدأ كنمكىا
 ثقافة مف تختمؼ كىي الرشد كحتى الميبلد منذ تبدأ لطفكلة مرحمة فيرل  :الثالث االتجاه  أما
 فييا تنتيي معينة لسف الدكلة تحديد عند أك الزكاج أك عند البمكغ تنتيي فقد أخرل، إلى

 .2الطفكلة مرحمة

 الطفكلة مرحمة بداية عمى اتفقكا االجتماع عمماء أف السابقة التعريفات مف كيتضح      
 . ىذه المرحمة فييا تنتيي التي الفترة تحديد في اختمفكا كلكنيـ بالميبلد، التي تككف

                                                           

محمد يحي قاسـ  النجار، حقكؽ الطفؿ بيف النص القانكني كالكاقع كأثرىا عمى جنكح األحداث، منشكرات الحمبي الحقكقية، -  1
 .51ص ،2013بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 

 دار كالمكاثيؽ الدكلية كالتشريعات الكطنية، اإلسبلمية الشريعة في الطفؿىبللي عبد ا أحمد، خالد محمد القاضي،حقكؽ -  2
 .24 ،23،ص ص  2006دكف مكاف النشر، الطبلئع،

 .18 المرجع السابؽ،  صالعاـ، الدكلي القانكف في الطفؿ  مركزفاطمة شحاتة أحمد زيداف،- 
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 الطفكلة مرحمة بداية يبسطكا لـ أنيـ االجتماع عند عمماء الطفؿ تعريؼ مف يبلحظ ما    ك 
. النفس عمماء فعؿ كما الميبلد قبؿ ما إلى

 الفرع الثالث

 القانون في الطفل تعريف
 تعريؼ إلى ثـ أكالن، الدكلي القانكف في الطفؿ تعريؼ إلى الفرع ىذا في سنتطرؽ        
. الجزائرم التشريع بينيا كمف الداخمية العربية التشريعات بعض في الطفؿ

  :الدولي القانون في الطفل-أوال

 حقكؽ اتفاقيات كانت سكاء الدكلية، االتفاقيات مف العديد في الطفؿ مصطمح     كرد
 كجو عمى تحدد لـ الكثائؽ ىذه معظـ أف إالٌ  اإلنساني، الدكلي القانكف اتفاقيات أك اإلنساف

 لسف األدنى كالحد األقصى الحد معظميا تحدد لـ ككذلؾ" الطفؿ "بمصطمح المقصكد الدقة
 الصادرة الطفؿ لحقكؽ المتحدة األمـ اتفاقية جاءت أف إلى الطفكلة مرحمة نياية أك الطفؿ،

 .  1كصريح كاضح بشكؿ الطفؿ تعرؼ التي األكلى الدكلية الكثيقة تعد كالتي ،1989 عاـ

 كمف بيف المكاثيؽ الدكلية التي تعرضت لمصطمح الطفؿ دكف تحديده بدقة ك كضكح  -1
النص الكارد في القاعدة الثانية مف قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف : منيا

كؿ طفؿ أكشخص :"  بحيث عٌرفت الطفؿ بأنو"قكاعد بكيف"قضاء األحداث ك المعركفة بإسـ 
صغير السف يجكز بمكجب النظـ القانكنية ذات العبلقة مساءلتو عف جـر بطريقة تختمؼ 

 . 2"عف طريقة مساءلة البالغ

                                                           

 اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار الدكلي، كالقانكف اإلسبلمية الشريعة بيف الطفؿ حقكؽ بكادم، المحمدم حسنيف-  1
. 28،ص 2005األكلى، الطبعة

المعتمدة مف الجمعية " قكاعد بكيف" مف القكاعد الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث، (2) الثانيةلقاعدة ا-  2
 .1985 في نكفمبر، 33-40العامة لؤلمـ المتحدة بقرار رقـ 
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 الحرية لترؾ النحك ىذا عمى صياغتو قيًصد النص ىذا أف القانكف فقياء بعض يرل  ك
 اإلقتصادية لظركفيا كفقان  الطفؿ سف تحديد االتفاقية ىذه في عضك دكلة لكؿ الكاممة

 .1كالثقافية كاالجتماعية
 كفضفاضان، كاسعان  جاء بكيف لقكاعد الثانية القاعدة في الكارد التعريؼ يبلحظ مف ما ك      
 بكيف قكاعد إال أف  .الطفكلة مرحمة عنده تنتيي عالمي سف كضع صعكبة مف فبالرغـ
 لسف أقصى أك أدنى حد تحديد دكف مف الًسف صغير شخص كؿ ىك الطفؿ بأف أشارت
نما الطفؿ،  كغير دقيقة غير العبارة ىذه أف نظرنا ففي ك. السف صغير بعبارة اكتفت كا 

 أخرل، إلى دكلة مف مختمفة كىي الظركؼ مف بالعديد كيتأثر يختمؼ السف فصغر كاضحة،
 عمى كاضحة داللة تدؿ شخص كؿ في كاضحة عبلمات األقؿ عمى تحدد أف األجدر فكاف
 بعيف األخذ مع البالغيف معاممة عف تختمؼ معاممة مف يستفيد حتى الشخص ىذا سف صغر

. أخرل إلى دكلة مف ذلؾ في المؤثرة الظركؼ كاختبلؼ تبايف العبلمات تحديد في االعتبار
 دكف مف الطفؿ، لسف التحديد مف نكع ييعىدٌ  السف، صغر عمى الدالة العبلمات بعض فتحديد
. لسنو أقصى أك أدنى حد كضع

. الطفؿ لمصطمح كصريح ككاضح محدد مفيـك كضع في تكفؽ لـ القاعدة ىذه فإف ك عميو

  :1989تعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل - ثانيا

 حيث كالصريح، الكاضح التعريؼ الطفؿ عٌرفت التي األكلى الكثيقة االتفاقية ىذه     تعتبر
 سف يبمغ لـ ما عشر الثامنة يتجاكز لـ إنساف كؿ ىك الطفؿ أف " منيا األكلى المادة في جاء

 .2"عميو المطبؽ القانكف بمكجب ذلؾ قبؿ الرشد
 لعاـ الطفؿ حقكؽ اتفاقية في الكارد الطفؿ تعريؼ أف القانكف فقياء بعض يرل        
 ما لـ عشرة الثامنة يتجاكز لـ بأنو الطفؿ لسف تحديده رغـ كبير حد إلى مكفقان  جاء 1989

                                                           

 .17، ص1991ح عبد ا الشاذلي، قكاعد األمـ المتحدة لتنظيـ قضايا األحداث ،مؤسسة الثقافة الجامعية، القاىرة، فتك- 1
2- Thomas HAMMAMBERG, Making reality of the Child, Radda barenen, Sweden, 1994,p7. 
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 ىذا أف القكؿ في العبرة أف أم عميو، المطبؽ الدكلة قانكف بمكجب ذلؾ قبؿ الرشد سف يبمغ
 سنان  الدكلة تحدد لـ فإذا دكلتو، تحدده الذم الرشد سف ببمكغو ىك ال أـ طفبلن  ييعىدي  االنساف
 بالتالي ك الطفكلة مرحمة يتجاكز لـ بأنو لمقكؿ عشر الثامنة سف ببمكغو فالعبرة لمرشد معينة
 تحقؽ كبذلؾ الكطنية، التشريعات تقرره كما االتفاقية تقرره ما بيف التضارب تفادم يمكف

  1.عمييا المصادقة الدكؿ لجميع القانكنية األنظمة مع نصكصيا مبلءمة

 سف الطفؿ ببمكغ الطفكلة مرحمة تجاكز ربط ألنو الغمكض، مف نكع فيو التعريؼ ىذا      
 عمى المصٌدقة لمدكلة الكطني التشريع يحٌددي  عندما الغمكض مف نكعا يشكؿ فيك الرشد،

.  الرشد سف بالغان  نظره في يعتبر لمف سنة عشر الثامنة مف أقؿ سنان  االتفاقية

ذا  فإف االتفاقية إلى كانضمت عامان  عشرة بخمسة الرشد سف حٌددت ما دكلة أف فرضنا     كا 
 مف األكلى المادة كلنص لقانكنيا طبقا عامان  (15)عشر الخامسة بنياية تنتيي الطفكلة سف

 لتحديد معياريف كضعت أنيا نجد االتفاقية مف األكلى المادة لنص باستقرائنا ك االتفاقية،
 معيار ىك كالثاني سنة 18 سف الشخص بمكغ كىك دكلي معيار أحدىما الطفكلة، سف نياية
 .الكطني لمقانكف كفقا الرشد سف الشخص بمكغ كىك كطني

 سفَّ  الشخص بمكغ ىك الدكلي المعيار يؤخذ التعارض حالة في أنو القانكف فقياء كيرل 
 .2عامان (18) عشرة الثامنة

    كنرل أنو مف األفضؿ أف تضع االتفاقية سٌنا محددة تنتيي فييا مرحمة الطفكلة، دكف 
 :ربط ذلؾ بالقانكف الكطني كذلؾ لسببيف ىما

 حتى ال نككف أماـ حالة يصبح فييا الشخص بالغان في دكلة ما، في حيف ييعىدي طفبلن :أوليما
 .طبقان لقانكف دكلة أخرل

                                                           

 .23-19 ص  المرجع السابؽ،  صالعاـ، الدكلي القانكف في الطفؿ  مركز فاطمة شحاتة أحمد زيداف،- 1
، 2007مصر، االسكندرية، الجديدة، الجامعة دار كاإلسبلـ، العاـ الدكلي القانكف في الطفؿ حقكؽ حماية منتصر سعيد حمكدة،-  2

 .21ص 
 .22، ص المرجع السابؽفاطمة شحاتة أحمد زيداف- 
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 ربط نياية سف الطفكلة بالقانكف الكطني، فذلؾ قد يىحًرـ عمى األطفاؿ البالغيف سف :ثانييما
الرشد كفقان لمقكانيف الكطنية مف التمتع ببعض الحقكؽ التي تتضمنيا نصكص االتفاقية، كذلؾ 

ٌد مف تفعيؿ . لسبب أف مرحمة الطفكلة قد انتيت كفقان لقكانينيـ الكطنية فيذا الربط يىحي
األطفاؿ البالغيف سف الرشد كفقان لمقكانيف الداخمية، في )نصكص االتفاقية عمى ىذه الفئة 

  (حيف لـ يبمغكا سف الثامنة عشر سنة
يعٌدؿ نص المادة األكلى مف االتفاقية الدكلية   لذلؾ كبناءا عمى ما سبؽ فإنو مف األحسف أف ي

. " الطفؿ ىك كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشرة سنة": كما يمي1989لحقكؽ الطفؿ لعاـ 
 .بمعنى آخر ىك كضع معيار دكلي كاحد ككحيد تنتيي مف خبللو مرحمة الطفكلة

 :تعريف الطفل في الوثائق االقميمية الخاصة بالطفل-ثالثا

 بينيا كمف االقميمية، الدكلية المنظمات عف الصادرة الكثائؽ ىي االقميمية بالكثائؽ يقصد
 إلى بدكرىا كتعرضت كبيران، إسيامان  فيو كأسيمت الطفؿ بمجاؿ اىتمت التي االقميمية الكثائؽ
: كىي  الطفؿ مصطمح تحديد

  :1983 لعام العربي الطفل حقوق ميثاق .1

      بحيث يمثؿ ىذا الميثاؽ إسياما عربيا طيبان في مجاؿ اإلىتماـ بالطفكلة كحمايتيا في 
إطار جامعة الدكؿ العربية، كقد تعٌرض ىذا الميثاؽ إلى تعريؼ الطفؿ بحيث جاء في 

 إف ىدؼ الميثاؽ ىك تحقيؽ تنمية كرعاية كحماية شاممة ككاممة لكؿ طفؿ "مقدمتو مايمي
 ك مف ىذا النص نستنتج أف "عربي مف يـك مكلده إلى بمكغو سف الخامسة عشرة مف العمر

 عرؼ الطفؿ مف خبلؿ تحديد بداية كنياية مرحمة 1983الميثاؽ العربي لحقكؽ الطفؿ لعاـ 
 .  سنة(15)الطفكلة، بحيث تبدأ مف الميبلد إلى غاية بمكغ اإلنساف سف  الخامسة عشرة 
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كقد انتقد ىذا التعريؼ ألنو ينزؿ بسف الطفؿ عف االتجاه الحديث في تحديد سف الطفكلة، 
 .1 .الذم يحبذ رفع الحد األقصى ًلمىٍف ييعىٌد طفبلن كذلؾ بيدؼ ضماف حماية أكبر لؤلطفاؿ

 :ك مف الكثائؽ اإلقميمية األخرل التي تعرضت لتعريؼ مصطمح الطفؿ نجد

 : 1990الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل الصادر عام  .2

ىك " مف الفصؿ األكؿ عمى تحديد مصطمح الطفؿ بأنو (02) بحيث نص في المادة الثانية  
 ."كؿ انساف يقؿ عمره عف ثمانية عشرة سنة

    كنبلحظ مف ذلؾ أف الميثاؽ ساير في تحديد مصطمح الطفؿ المعيار المعتمد عف 
المستكل الدكلي كالمنصكص عميو في اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف االمـ المتحدة لعاـ 

ـٌ النص عميو مف 1989 ، بحيث نجد أنو رفع مف الحد األقصى لسف الطفكلة، بعكس ما ت
.1983ميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي الصادر عاـ 

2 

 .1999 الصادرعاـ الطفؿ لحقكؽ اإلفريقي الميثاؽ في الكارد النص أف أيضا       كيتضح
 القكانيف في الرشد سف الشخص ببمكغ الطفكلة نياية يربط لـ ألنو ك الكضكح، بالدقة يىتسـ

. 1989 عاـ الصادره الطفؿ لحقكؽ الدكلية إتفاقية فعمت كما الكطنية،

  :تعريف الطفل في القوانين الوطنية- رابعا
 نجدىا في كثير مف األياف  حيث المصطمحات بتعريؼ كثيران  الكطنية القكانيف    لـ تيتـ

 اىتمت قد األطفاؿ بشأف الصادرة العربية القكانيف بعض أف إالٌ  لمفقو، الميمة ىذه تترؾ
 الطفؿ حماية مجمة ك المصرم، الطفؿ قانكف ذلؾ عمى كمثاؿ كسنأخذ الطفؿ بتعريؼ
. التكنسي

                                                           

كفاء مرزكؽ، حماية حقكؽ الطفؿ في ظؿ االتفاقيات الدكلية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، الطبعة - 1
. 46، ص2010األكلى، 

2- Bankol THOMPSON, Africa's charter on children's rights: A normative break white cultural 

traditionalism, I.C.Q., VOL.41, Part 2, APRIL1992,, pp 432-444    
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  126 والمعّدل بالقانون رقم1996 الصادر سنة 12في قانون الطفل المصري رقم  .1
 لـ مف كؿ" :أنو عمى منو الثانية المادة في الطفؿ القانكف ىذا عٌرؼ: 2008الصادرسنة 

 أحكامو بأف منو 95 المادة قررت ثـ" كاممة ميبلدية سنة (18)عشرة الثامنة سنُّو يتجاكز
 عند أك الجريمة إرتكاب كقت كاممة، ميبلدية سنة عشرة ثماني سٌنو  يبمغ لـ مف عمى تسرم
 126 رقـ القانكف بمكجب المادة ىذه عٌدلت ثـ لبلنحراؼ، التعرض حاالت احٌدل في كجكده

 ال القانكف، ىذا مف 111 المادة حكـ مراعاة مع"أنو عمى نصت حيث 2008 سنة الصادر
 كاممة ميبلدية سنة عشر ثمانية سٌنو يتجاكز لـ مف عمى الباب ىذا في الكاردة األحكاـ تسرم
  .1"لمخطر التعرض حاالت إحدل في كجكده عند أك الجريمة ارتكاب كقت

     كمما سبؽ يتبيف أف المشرع المصرم جعؿ مرحمة الطفكلة تبدأ بالميبلد كتنتيي ببمكغ 
 أصبح الشخص بالغا، ك هزه ان نكبمجٌرد تجاكز الطفؿ . الطفؿ الثامنة عشرة سنة كاممة

 18بالتالي ال تسرم عميو أحكاـ ىذا القانكف كيتضح أيضا أف المشرع المصرم بتحديده لسف 
سنة كاممة النتياء مرحمة الطفكلة، فيك بذلؾ قد ساير أحكاـ المادة األكلى مف االتفاقية 

 .1989 الدكلية لحقكؽ الطفؿ الصادرة عاـ

  :التونسي القانون في -2

 كؿ ..."بأنو  عرؼ المشرع التكنسي الطفؿ ضمف الفصؿ الثالث مف مجمة حماية الطفؿ
  2 ".خاصة أحكاـ بمقتضى الرشد سف يبمغ ما لـ عامان  عشرة ثمانية مف أقؿ عمره إنساف

 تككف بمجرد الطفكلة مرحمة نياية جعؿ التكنسي المشرع أف يتضح التعريؼ      مف ىذا
 بمعنى .خاصة أحكاـ بمقتضى الرشد سف يبمغ ما لـ عامان،(18)عشرة الثمانية الشخص بمكغ
 الشخص ببمكغ يككف الرشد سف تجعؿ التكنسي التشريع في خاصة أحكاـ ىناؾ كاف إذا أنو

 ىذه الشخص ببمكغ تنتيي الطفكلة مرحمة فإف الحالة ىذه ففي مثبلن، عامان  عشرة السابعة
                                                           

 العربية، الدكؿ تشريعات في لمخطر، كالمعرضيف الجانحيف األطفاؿ بشأف الجنائية ،اإلجراءات عطية رجب حمدم-  1
 .14،15 ص ص ،2013 النشر، مكاف ذكر دكف جرافيؾ، حكرس مطابع

 .  المتضمف مجمة حمايػة الطفؿ التكنسػي1995 نكفمبر 09 المؤرخ في 95-92الفصؿ الثالث مف القانكف رقـ -  2
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 بمكجب الرشد سف الشخص ببمكغ الطفكلة مرحمة نياية  ربط التكنسي المشرع ألف السف،
.  خاصة أحكاـ

 الطفكلة، مرحمة نياية لتحديد معياريف كضع     كمما سبؽ يتضح أف المشرع التكنسي
 الشخص بمكغ ىك: ك ثانييما خاصة، أحكاـ بمقتضى الرشد سف الشخص بمكغ ىك: أكليما
 .خاصة كأحكاـ نصكص في الرشد سف تحديد عدـ حالة في كذلؾ عاما، عشرة الثامنة سف

 يعتبر لمرشد، خاصة سف تحديد عدـ حالة في بو يؤخذ إحتياطي معيار ىك الثاني فالمعيار
. خاصة نصكص في راشد بمغيا مف
 : الجزائري القانون في الطفل .3

 بنص الجزائرم المشرع يحدد ، لـ2015 جكيمية في الطفؿ حماية قانكف صدكر قبؿ    
 49 المادة تنص حيث قانكنية نصكص عٌدة مف ينبثؽ مفيكمو أف إالٌ  الطفؿ معنى صريح

 إٌما سنة 18إلى 13مف سٌنو يبمغ الذم القاصر يخضع"أنو عمى الجزائرم العقكبات قانكف مف
  اإلجراءات قانكف مف( 442 )المادة تنص كما" .مخففة لعقكبات أك التربية أك الحماية لتدبير

   ".سنة عشرة الثامنة تماـ في الجزائي الرشد سف بمكغ يككف "أنو عمى الجزائرم الجزائية
 سنة   هوغ انشخض سنَّ انث م ت عشرةىك الرشد سفَّ  فإف العقكبات قانكف فحسب كعميو
 تسعة ىك الرشد سف ":أنو عمى تنص الجزائرم المدني القانكف مف( 40)المادة أف  إالٌ .كاممة
 تكتمؿ "أنو عمى األسرة قانكف مف( 07) المادة السابعة نصت كما ،"كاممة سنة( 19)عشرة
 لـ مف ىك الطفؿ أف يعني ىذا" سنة عشرة تسعة تماـ في الزكاج في كالمرأة الرجؿ  أىمية
              .الجزائرييف المدني كالقانكف األسرة قانكف بحسب كاممة سنة 19 سنو يكتمؿ
 يختمؼ فيك كاحد، ليس الجزائرم القانكف في الرشد سف أف النصكص ىذه مف يبلحظ  كما
 تحديد غياب في كذلؾ راشد، فييا الشخص ليعتبر بيا يؤخذ ًسف فأم آخر، إلى قانكف مف

 .الطفؿ بمفظ المقصكد كتحديد الطفكلة، مرحمة نياية لسف صريح
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 15: لػ  المكافؽ1436عاـ  رمضاف 28 في المؤرخ 12 -15:رقـ القانكف صدكر بعد لكف 
 بمفظ المقصكد ما بكضكح حدد الجزائرم المشرع أف نجد الطفؿ بحماية المتعمؽ 2015يكليك
 يقصد "يمي ما عمى المادة ىذه مف الثانية الفقرة في نص بحيث منو الثانية المادة في الطفؿ

 سنة( 18 )عشرة الثامنة يبمغ لـ شخص كؿ الطفؿ:......يأتي بما القانكف ىذا مفيـك في
". المعنى نفس الحدث مصطمح كيفيد كاممة

 كؿ بو يقصد بأنو فحدده الطفؿ مفيـك حكؿ القائـ الغمكض في المشرع فصؿ المادة فبيذه 
 عمى اعتمد قد الجزائرم المشرع أف نستنتج بذلؾ  ك.كاممة سنة 18 عمره يتجاكز لـ شخص
 فيذه. كاممة سنة 18 الشخص بمكغ كىك الطفكلة مرحمة نياية تحديد في الدكلي المعيار
 عف الصادرة الطفؿ لحقكؽ الدكلية اإلتفاقية مف األكلى المادة ألحكاـ مسايرة جاءت المادة
      .1989 عاـ المتحدة األمـ
 سنُّو يتجاكز لـ شخص كؿ ىك: بأنو لمطفؿ القانكني التعريؼ تحديد يمكف سبؽ   كمما  

 مف األكلى المادة استقراء عمى بناءا التعريؼ ىذا تحديد تـ كقد ،انث م ت عشرة س ت ك مهت
 الطفؿ حماية قانكف مف الثانية كالمادة ،1989عاـ الصادرة الطفؿ لحقكؽ الدكلية االتفاقية

. المكضكع ىذا دراسة في لمطفؿ إجرائي كتعريؼ التعريؼ ىذا اعتماد الجزائرم، كسيتـ
 خطر في الطفؿ كىك جديد، مصطمح القانكف ىذا في أبرز المشرع أف المبلحظة كتجدر    
 " :أنو عمى تنص كالتي الطفؿ، لقانكف الثانية المادة مف الثانية الفقرة في إليو تطرؽ فقد

 صحتو تككف الذم الطفؿ: خطر في الطفل:....- يأتي بما القانكف ىذا مفيـك في يقصد
 مف سمككو أك المعيشية ظركفو تككف أك لو، عرضة أك خطر في أمنو أك تربيتو أك أكأخبلقو
 سبلمتو تعرض بيئة في يككف أك بمستقبمو، المضر أك المحتمؿ لمخطر يعرضاه أف شأنيما
..."  لمخطر التربكية أك النفسية أك البدنية
 أمنو أك صحتو تككف الذم الطفؿ ىك خطر، في الطفؿ بمصطمح  يقصد الفقرة ىذه ببحسب

 الخطر فييا يتجسد التي كالحاالت لمخطر، تعرضو بيئة أك  ظركؼ في يعيش أك خطر، في
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 الفقرة ىذه آخر في  ذكر الجزائرم المشرع أف لذلؾ نجد حصرىا يمكف ال كثيرة الطفؿ عمى 
 عمى الحاالت ىذه ذكر كقد الطفؿ، عمى خطر تشكؿ أف أف يمكف التي الحاالت بعض
 الطفل تعرض التي الحاالت من تعتبر " عبارة مف يفيـ ما كذلؾ الحصر، ال المثاؿ سبيؿ
 أصاب كقد لذكرىا، المشرع يتطرؽ لـ أخرل حاالت ىناؾ أنو عمى الدالة العبارة ىذه" لمخطر
: العتباريف كذلؾ الحاالت ىذه تحديد بعدـ المشرع

.  خطر في الطفؿ فييا يككف التي الحاالت كؿ تحديد يصعب أنو: أكليما 
 في طفؿ كؿ تشمؿ القانكف ىذا في المقررة الحماية مف يجعؿ التحديد عدـ أف: ثانييما
 المادة في ذكرت التي الحاالت بيف كمف. القانكف ىذا في تذكر لـ حالة في كاف كلك خطر،

: يمي ما سابقا المذككرة
 عائمي، سند دكف كبقاؤه لكالديو الطفؿ فقداف "..- 

 كالتشرد، لئلىماؿ الطفؿ تعريض- 
 التعميـ، في بحقو المساس- 
 لمتسكؿ، تعريضو أك بالطفؿ التسكؿ- 
 تؤثر أف شأنيا مف التي تصرفاتو في التحكـ عف الطفؿ برعايتو يقـك مف أك األبكيف عجز- 

 التربكية، أك النفسية أك البدنية سبلمتو عمى
 كالتربية، الرعاية في كالمتكاصؿ البيِّف التقصير- 
 احتجازه أك البدنية سبلمتو عمى كاالعتداء لمتعذيب بتعريضو سيما الطفؿ، ال معاممة سكء- 
 التكازف عمى التأثير شأنو مف قساكة عمى ينطكم عمؿ أم إتياف أك عنو الطعاـ منع أك

.........."  النفسي، أك العاطفي الطفؿ
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 الثاني المطمب

 الّضحيـة تعريف 
     إختمفت التعريفات المحددة لمعنى مصطمح الضحيػة، ففي المغة العربية جاء  ىذا 

ٍحٌكا الفعؿ ضٌحى: المصطمح مف ٌكان  ضى ٍحينا كضيحي ٌحى الشمس، حرٌ  أصابو كضحا كضي  كضى
 1.األضحية الضحىأك كالضٌحية األضحى، عيد يـك الضحى في ذبحيا كنحكىا بالشاة

 ك في ىذا المطمب سنتناكؿ تحديد المقصكد بيذا المصطمح عند فقياء القانكف،ك في القانكف 
 .الجزائرم، ثـ التطرؽ لتبياف المصطمحات المشابية لمصطمح الضحية

 الفرع األول  

 عند فقياء القانون الضحية تعريف

 بدالن  الٌضحية لفظ استخداـ عمى  القانكف الدكلي المجاؿ في كالسيما الفقياء بعض درج    
 في بالضرر يصابكف الذيف عف فضبلن  المجٌرـ، السمكؾ ضحايا عمى لمداللة عميو المجني مف

 المصمحة صاحب عميو العاـ كمجني المجتمع غالبان  يشمؿ كاسع تعبير فيك كأقاربيـ، عائميـ
 المحمية المصمحة الخاصة صاحب الخاص عميو كمجني كالفرد الجرائـ، كؿ في الحؽ أك
 إذا نفسو المتيـ يككف قد عميو، كما المجني أسرة يككف قد الذم كالمضركر الجريمة، في

 . 2التعسفي الحبس حاالت مثؿ كالتشريعات الدساتير تكفميا التي األساسية حقكقو انتيكت

 المجني حقكؽ ك الجنائي لمقانكف المصرية لمجمعية الثالث المؤتمر فعاليات في جاء       ك
 اعتبار يفيد ما بالقاىرة 1989مارس 13،14، 12لػ المكافؽ الجنائية اإلجراءات في عميو

 ككذا عمييا، التعدم كعدـ حقكقو مراعاة كيجب لمجريمة المباشرة الٌضحية ىك عميو المجني
                                                           

 .535، ص1972براىيـ مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، الجزء األكؿ، دار الدعكة، مصر، الطبعة الثانية، إ - 1
 لمنشر، الجديدة الجامعة دار االنساني، الدكلي القانكف في الجريمة لضحايا الجنائية الحماية حسيف، محمكد نبيؿ- 2

 .54ص ،2009 القاىرة،
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 اىتز الذم المجتمع في مركزه يستعيد أف في كحقو ضرر مف لحقو عٌما التعكيض في حٌقو
ميصى .عميو باالعتداء  ضحية ىك عميو المجني: أف إلى المؤتمر ىذا في الفقياء  ك قد خى
 عميو المجني كالفرد عاـ، عميو كمجني المجتمع ييدخؿ ىذه النظر كجية خبلؿ كمف الجريمة،
 كاف إذا التعريؼ، ىذا في تدخؿ عميو المجني أسرة أف كما الجريمة، عميو كقعت إذا خاص،

 .1الجريمة ىذه جراء مف مثبلن  كقتؿ عائميا ىك

 بضرر أصيبكا الذيف األشخاص ىـ" :الفقيية الناحية مف الجريمة بضحايا أيضا    كيقصد  
 الخسارة النفسية أك المعانات أك العقمي أك البدني الضرر ذلؾ في بما جماعي أك فردم

األساسية عف طريؽ أفعاؿ أكحاالت  بحقكقيـ التمتع مف كبيرة بدرجة الحرماف أك اإلقتصادية
إىماؿ تشكؿ انتياكا لمقكانيف الجنائية النافذة في الدكؿ، بما فييا القكانيف التي تحـر اإلساءة 

حية ما شخص اعتبار أم ، كيمكف"الجنائية إلستعماؿ السمطة  ىذا ك بضرر، أصيب إذا ضى
 أك ال، بالجـر أديف القبض،أك عميو ألقي قد الفعؿ مرتكب كاف إذا عما النظر بصرؼ
 2. الضحية ك الجاني بيف األسرية العبلقة عف النظر بصرؼ

 الذيف األشخاص بو الفقيية يقصد الناحية مف الضَّحية لفظ أف يتبيف تقدـ ما خبلؿ مف  
 عمى حتى أيضا الٌضحية لفظ يدؿ كما معنكم أك مادم ضرر كاف سكاء بضرر أصيبكا
. الفعؿ ذلؾ في مصمحتو عمى أيٍعتدمى  أك الجريمة، مف مضركرا يعتبر الذم عميو، المجني

 

                                                           

. 54،55ص ص االنساني المرجع السابؽ، الدكلي القانكف في الجريمة لضحايا الجنائية الحماية حسيف، محمكد  نبيؿ -1
، جامعة نايؼ لمعمـك  محمد األميف البشرل، عمـ ضحايا الجريمة كتطبيقاتو في الدكؿ العربية، مركزالدراسات كالبحكث-

  .69، ص2005األمنية، الرياض، الطبعة األكلى،
- Gérard LOPEZ, La victimologie, 2

ème
 Edition, Dalloz, 2014. , p 15 .1 

- Robert CARIO, Victimologie : De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, 

L’harmattan, France, 2000.,p26. 

 

 



ىمال األسرة : الفصل التمييدي  مفيوم الطفل الضحية وا 
 

 
28 

 الفرع الثاني

 في القانون الدولي والجزائري الضحية تعريف

سنتطرؽ لمختمؼ الكثائؽ الدكلية كالقكانيف الجزائرية التي تعرضت لتحديد مفيـك الضَّحية 
 :كذلؾ كما يمي

  :الدولـي القانون في الضحيـة- أوال

 29/11/1985:  ي الصادر إعبلنيا خبلؿ مف الجريمة ضحايا المتحدة األمـ عرفت     لقد
 بضحايا المقصكد حددت بأف كقد الجريمة لضحايا العدالة لتكفير األساسية المبادئ بشأف

 البدني الضرر ذلؾ في بما جماعي أك فردم بضرر أصيبكا الذيف األشخاص ىـ:"الجريمة
 بحقكقيـ التمتع مف بدرجة الحرماف أك االقتصادية الخسارة أك النفسية المعاناة أك العقمي أك

 الدكؿ في النافذة الجنائية لمقكانيف انتياكان  تشكؿ حاالت أك أفعاؿ طريؽ عف األساسية
 مصطمح كيشمؿ السمطة، الستعماؿ الجنائية اإلساءة تحـر التي القكانيف فييا بما األعضاء،
 المباشريف ميًعيًمييىا أك األصمية لمضحية المباشرة العائمة االقتضاء حسب أصبلن  الضحية

 لمنع أك محنتيـ في الضحايا بمساعدة التدخؿ جراء مف بضرر أصيبكا الذيف كاألشخاص
 .1"اإليذاء
 كقكع جراء مف ضرر لحقو قد اإلعبلف، فالضحية ىي كؿ شخص ىذا  بمقتضى     

 مف الشخص العتبار فالعبرة يكف، لـ أك عميو المجني ىك كاف إف ذلؾ في كيستكم الجريمة،
 ناتج معنكم، أك مادم ضرر كاف سكاء ضرر أصابو قد يككف أف يجب الجريمة، ضحايا

 ضحايا معنى فإف المفيـك ىذا مف كانطبلقان  الجنائي، القانكف يجرميا التي األفعاؿ عف
 األصمية، لمضحية المباشرة األسرة حتى ليشمؿ يتسع اإلعبلف ىذا منظكر مف الجريمة

                                                           

 خالد مصطفى فيمي، نظاـ القانكف لحماية الطفؿ كمسؤكليتو الجنائية كالمدنية، دارالفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، -1
. 246 ، ص2012
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 بضررعند أصيبكا الذيف األشخاص ككذلؾ ليا، الكحيد العائؿ ىك األخير ىذا كاف إذا خاصة
. الجريمة أك االعتداء كقكع لمنع تدخميـ عند أك الضحايا لمساعدة تدخميـ
  :الجزائري القانون في الضحية- ثانيا
 الجزائرم الجزائية اإلجراءات قانكف في فنجد: الجزائرم القانكف في الضحية مصطمح أٌما    
 المادة لنص كفقان  كىذا المضركر مصطمح استعمؿ بؿ الضحية مصطمح المشرع يستعمؿ لـ

 لمطرؼ أيضا يجكز كما...:"ما يمي فييا جاء التي ،1ج.إ.ؽ مف الثانية الفقرة في األكلى
. "القانكف في المحددة لمشركط طبقان  الدعكة ىذه يحٌرؾ أف المضركر

أكرده  ما ذلؾ كمثاؿ المدني المدَّعي مصطمح المشرع استعمؿ أخرل مىكاضع في كنجد    
 بأنو يٌدعي شخص لكؿ يجكز: "يمي ما جاء فييا كالتي ج.إ.ؽ مف 72: المادة في نص
 ."المختص التحقيؽ قاضي أماـ بشككاه يتقدـ بأف مدنيا يدٌعي أف بجريمة مضار
 كذلؾ الجزائية االجراءات قانكف نصكص في بكثرة المصطمح ىذا المشرع استعمؿ كقد    
. األخرل المكاد مف كغيرىا ،76،77،103،104،105،157:التالية المكاد في

 استعمؿ المشرع أف نجد التنفيذية كالمراسيـ كاألكامر القكانيف بعض إلى الرجكع عند  لكف    
 مف الثانية الفقرة في المشرع عميو نص ما ذلؾ عمى ككمثاؿ" الضحية "مصطمح

 التعكيض كبنظاـ السيارات التأميف عمى بإلزامية المتعمؽ 88/31:رقـ القانكف مف16:المادة
 في اختياريان  حقكقيا ذكم أك لمضحية المستحؽ التعكيض يدفع..." أنو األضرار عمى عف
 المحددة الشركط حسب كذلؾ الرشد سف البالغيف لممستفيديف بالنسبة رأسماؿ أك ربح شكؿ

 التنفيذم المرسـك مف الثانية المادة في الضحية مصطمح المشرع استعمؿ كما. "بالممحؽ
 ضحية يعتبر":أنو فييا جاء بحيث اإلرىابية الجرائـ ضحايا بتعكيض المتعمؽ 47-99:رقـ

                                                           

 اإلجراءات قانكف المتضمف ك 1966 يكنيك 8 المكافؽ لػ 1386 عاـ صفر 18 في المؤرخ 155- 66 رقـ األمر-  1
 .المتمـ ك المعدؿ الجزائرم الجزائية
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 الكفاة إلى يؤدم إرىابية جماعة أك إرىابي ارتكبو لعمؿ تعرض شخص كؿ إرىابي عمؿ
. 1" مادية أك جسدية أكأضرار

 ضمف الضَّحية مصطمح يستعمؿ لـ الجزائرم المشرع أف نجد سبؽ ما عمى كبناءان     
 كالمراسيـ األكامر بعض نصكص في  أكرده أنو إال الجزائية، اإلجراءات قانكف نصكص
. اإلرىابية األعماؿ عف الناجمة األضرار عمى كالتعكيض بالتأمينات المتعمقة التنفيذية

 عمى تدؿ نجدىا الضَّحية، مصطمح المشرع فييا أكرد التي النصكص استقراء كعند    
 عف نتجت جسمانية أضرار أك مادية أضرار كانت سكاء أضرار بيـ لحقت الذيف األشخاص

 التعكيض عف  أك السيارات حكادث عمى بالتأميف يتعمؽ النص كاف إذا السيارات حكادث
. اإلرىاب لضحايا التعكيضات بمنح يتعمؽ أك كاف اإلرىابية األعماؿ عف األضرار الناجمة

 ضمف المصطمح ىذا أكرد ك الضَّحية، مصطمح ييعرِّؼ لـ الجزائرم المشرع أف   يتضح
 الشخص عمى لمداللة بالتعكيضات المتعمقة التنفيذية كالمراسيـ األكامر في القانكنية النصكص
. التعكيض المستحقة األعماؿ أك الحكادث مف المضركر

 الفرع الثالث

 الضحية لمصطمح المشابية المفاىيم 

 نفس كتحمؿ الضحية مصطمح مع تتشابو التي المصطمحات أك المفاىيـ بعض ىناؾ     
 يمي كفيما كالمضركر، عميو المجني كمصطمح األحياف، أغمب في المصطمح ىذا معنى

 .الضحية مصطمح كبيف بينيما االختبلؼ كتبياف مصطمح كؿ تعريؼ سنتناكؿ

 
                                                           

 المتعمؽ بمنح التعكيضات لصالح األشخاص 1999 فبراير13 المؤرخ في 47-99 مف المرسـك التنفيذم رقـ2المادة - 1
الطبيعييف ضحايا األضرار الجسدية المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ إرىابية أك حكادث كقعت في إطار مكافحة 

 .اإلرىاب ككذلؾ لصالح ذكم حقكقيـ
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:   عميو بالمجني المقصود-أوال

 سكاء مباشرة المحمية مصمحتو أك حقو عمى العدكاف كقع مف: يقصد بالمجني عميو ىك
. 1معنكيان  أك طبيعيان  شخصان  كاف كسكاء ال أـ ضارة نتيجة ذلؾ عمى ترتب

 حقو عمى اعتدل كالذم الجريمة نتيجة عميو كقعت الذم الشخص: بأنو كما عيرِّؼ أيضا
 كقع كالذم التجريـ نصكص تحميو الذم الحؽ صاحب  الشخص:ىك القانكف أك يحميو الذم
. 2مباشر كبشكؿ بحقكقو مساسا الفعؿ

 مصمحتو حقو أك عمى اإلعتداء كقع الذم الشخص ىك عميو المجني أف إلى نخمص ك
. سكاء فاألمر ال، أـ ضرره  االعتداء ىذا عف نتج سكاء قانكنان، المحٌمية
 كمو بضررىا الجريمة نالتو معنكم أك طبيعي  كؿ شخص: بالمضرور المقصود- ثانيا

 . 3منو أكببعض

 مع يٌتًحد أك يتداخؿ قد المضركر مصطمح بأف النقطة ىذه في التكضيح      كيجب
 أغمب في المضركر نفسو ىك عميو المجني يككف بأف كذلؾ عميو، المجني مصطمح
 المضركر أما. الجريمة كقكع عف نتجت بأضرار عميو المجني يصاب عندما كىذا الحاالت،

 في ركحو تزىؽ الذم الشخص ذلؾ كمثاؿ األحياف، أغمب في عميو المجني ىك يككف فبل
 كعميو كمف الجريمة مف المضركركف فييـ أسرت  أك أىمو أما عميو مجنيان  يككف الجريمة
 أف يتضح كالمضركر، عميو المجني مصطمحي حكؿ أكردناىا التي التعاريؼ خبلؿ

 كقد المضركر ىك يككف قد الضحية ألف المصطمحيف، لمعنى شامؿ مصطمح ىك الضَّحية
. الحاالت أغمب في معان  ىما يككف كقد عميو المجني ىك يككف

                                                           

 كالخدمات لمنشر البديع مؤسسة الجزائرم، التشريع في الجزائية الدعكل خبلؿ الجريمة ضحية حقكؽ حماية سماتي، الطيب-  1
 .26ص ،2008 األكلى، الجزائر،الطبعة اإلعبلمية،

 حكؿ الجنائي لمقانكف المصرية لمجمعية الثالث مؤتمر ،«العمكمية الدعكل في عميو المجني حقكؽ»محمد،  عكض الديف محي- 2
 .20القاىرة،ص العربية، النيضة دار ،1989 مارس 13 ،12:في المنعقد الجنائية، اإلجراءات في عميو المجني حقكؽ

 .27السابؽ،ص المرجع سماتي، الطيب- 3
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 الطفؿ كالضَّحية، لمصطمحي مف تعريؼ، كرد ما خبلؿ كمف المبحث، ىذا خبلصة كفي    
الثامنة  عمره يتجاكز لـ الذم الشخص بأنو: الضَّحية لمطفؿ جامع تعريؼ استنباط يمكف

 األضرار ىذه كانت سكاء القانكف، يجرميا ألعماؿ نتيجة أضرار بو كلحقت عشرة سنة،
. معنكية أك مادية

 عميو المجني الطفؿ عف تعبيرا الدراسة ىذه في الضَّحية الطفؿ مصطمح اصطفينا ك قد    
 أنو إلى إضافة أشمؿ، المصطمح ىذا أف اعتبار عمى ذلؾ الجريمة مف المضركر كالطفؿ
نصاؼ عدالة يكفؿ . الجريمة  بضرر بسبب أصيب طفؿ لكؿ أكثر كا 

 الثاني المبحث

 األسـرة إىمـال مفيـوم 
األسرة  ىي الركيزة األساسية التي تكسب الفرد الثقافة كالقيـ السائدة في المجتمع ك          

كلمكالديف في ىذه المؤسسة . المسؤكلة عف النمك الجسمي كالعقمي ك النفسي السميـ لمطفؿ
دكر كبيرك مميز في بناء شخصية الطفؿ، كذلؾ مف خبلؿ معاممتيما لو، فإذا كانت معاممة 

كأما إف  . سكية كحسنة متَّبعيف في ذلؾ أساليب التربية السميمة تنشأ شخصية سكية لمطفؿ
كانت معاممتيما لمطفؿ سيئة كغير متكازنة كميا نبذ ك إىماؿ، ىنا ينشأ الطفؿ بشخصية غير 

 .سكية، فيككف بذلؾ معرضا لئلنحراؼ كالجنكح أكثر مف غيره مف األطفاؿ

    فطبيعة العبلقة المكجكدة بيف الكالديف كاألبناء كالطريقة التي يتيجيا الكالديف في التعامؿ 
 .مع أبنائيـ منذ صغرىـ ىي التي تحدد طبيعة سمككيـ مستقببل كنمط شخصيتيـ 

 كمف ذلؾ نىعي عظمة المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ الكالديف في السير عمى أبنائيـ مف 
لكف قد يحدث أف يجيؿ الكالديف أك أحدىما عظـ ىذه المسؤكلية، فيقـك . نكاحي الحياة
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بإىماؿ أبنائو سكاء كاف ذلؾ عف قصد أك عف تياكف منيما، في ىذه الحالة  يككف الطفؿ 
 .  ضحية إلىماؿ كالديو، حيث سيأثر ذلؾ سمبا عمى مستقمبو العممي كالعممي كاإلجتماعي

  ك سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى تحديد مفيـك إىماؿ األسرة، الذم يقتضي  الٌتعرض 
لتعريؼ األسرة كتحديد كظائفيا تجاه أفرادىا أكال، ثـ التطرؽ لتحديد المقصكد بإىماؿ األسرة 

 .كصكره كأثره عمى الطفؿ

 األول  المطمب

 األســـــرة تعريــف

     تعد األسرة ىي الخمية األساسية لبناء المجتمع، ك ىي الراعية األكلى لكافة أفرادىا بما 
كعميو . فييـ الطفؿ، فيي مصدر األماف كالحامية مف كؿ اآلفات التي قد يتعرض ليا الطفؿ

 . يمكف طرح التساؤؿ التالي ما المقصكد باألسرة؟، كما ىي كظائفيا؟
 :  كؿ ىذه التساؤالت كأخرل سيتـ اإلجابة عمييا في ىذا المطمب مف خبلؿ الفركع التالية

 الفرع األول

 باألسرة  تحديد المقصود 

 كؿ ألف ذلؾ القانكف، كفقياء اإلجتماع عند عمماء باألسرة المقصكد تحديد       يختمؼ
. لممجتمع األساسية الخمية أك المؤسسة ىذه بو يرل خاص منظكر لو منيما

فيا مف فمنيـ األسرة، عندىـ تعاريؼ تعددت :االجتماع عمماء عند األسرة- أوال  :بأنيا يعرِّ
 يشارككف الغالب في كىـ كالقرابة الزكاج بركابط اتحدكا ألفراد قانكني تجمع عف عبارة
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 اجتماعية ألدكار طبقان  بعضيـ، مع متبادالن  تفاعبلن  كيتفاعمكف كاحد منزؿ في بعضان  بعضيـ
  .1دقيقا تحديدان  محددة

فيا مف منيـ ك  لنفسيا تىكفؿ أشخاص مجمكعة مف مككنة اجتماعية كحدة: بأنيا يعرِّ
.  2اقتصادم  استقبلؿ

 مف معينة لمدة معان  يعيشكف األفراد مف جماعة كؿ عمى يطمؽ األسرة لفظ بأف يرل كمنيـ
 .3رحـ قرابة أك زكاج عبلقة بينيـ كتربط الزمف

: القانون في األسرة-ثانيا

  :1989 لسنة الطفل حقوق اتفاقية في األسرة .1

 باألسرة المقصكد ما 1989سنة المتحدة األمـ عف الصادرة الطفؿ حقكؽ اتفاقية تحدد   لـ  
 تكيؼ تضمف حتى كذلؾ االتفاقية ىذه في األعضاء لمدكؿ الكطني القانكف إلى ذلؾ كتركت

 األمر ىذا األعضاء، الدكؿ في المكجكدة األيسىٍر  كأشكاؿ أنماط كؿ مع االتفاقية ىذه نصكص
 4.فييا األعضاء الدكؿ لدل لنصكصيا أكسع تطبيؽ يحقؽ الذم

مف التعديؿ الدستكرم الصادر  72 المادة أكرد المشرع في :الجزائري القانون في األسرة .2
2016في 

 األسرة قانكف في ك .كالمجتمع الدكلة بحماية تحضى األسرة أف ، عمى5
                                                           

، المكتبة نجمك المصرية، القاىرة، (األسرة)محمد نجيب تكفيؽ، الخدمة االجتماعية مع األسرة كالطفكلة كالمسنيف، الجزء األكؿ- 1
. 28، ص1998

 ،2008مصر، القاىرة، الحديث، الكتاب دار كالفقو، القانكف في األسرة لحماية اإلجرائية كالنظـ العامة النظرية رمضاف، أشرؼ- 2
 .30ص

. 12،13 ص ص ،2006تكنس، الجامعي، النشر مركز العائمي، العاـ النظاـ الشريؼ، الحبيب محمد-  3
- (Gue GUEN, Anne BOURRAT, Le droit pénal de la famille, Dalloz, Droit de la famille sous la 

direction de MURAT (Pierre), 4
ème

 Edition, 2007. , p. 1236  

 .75 المرجع السابؽ،صكاإلسبلـ، العاـ الدكلي القانكف في الطفؿ حقكؽ حماية حمكدة، حمكدة، سعيد منتصر-  4

 2016 مارس 06: المكافؽ ؿ1437 جمادم األكلى عاـ 26:المؤرخ في  01-16:  مف القانكف رقـمف 72 المادة-  5
 .المتضمف التعديؿ الدستكرم 
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 لممجتمع األساسية الخمية ىي األسرة" أف عمى تنص منو (02)الثانية المادة نجد الجزائرم
 .1"القرابة كصمة الزكجية صمة بينيـ تجمع أشخاص مف كتتككف

 التجمع ذلؾ ىي باألسرة المقصكد أف حددٌ  الجزائرم المشرع أف يتضح النص مف       
 الزكجة، الزكج كىـ الزكجية صمة بينيـ تجمع األشخاص مف مجمكعة مف يتككف الذم
 المادة في أيضا نص كقد األخكاؿ، كحتى كاألعماـ كاألجداد األبناء كتشمؿ القرابة كصمة
 كحسف كالتكافؿ الترابط عمى تعتمد حياتيا في األسرة أف عمى القانكف نفس مف الثالثة

 .2اآلفات كنبذ الخمؽ كحسف الحسنة كالتربية المعاشرة

 عمى الستمراريتيا كتعتمد المجتمع، لتككيف األساسية الخمية ىي األسرة المشرع اعتبر كما
 .المعاشرة كحسف أفرادىا بيف كالتكافؿ الترابط

    الفرع الثانــــــي

 األســـــــــرة أشكـــــال 

 شيدىا التي التطكرات بكؿ ذلؾ في كمتأثرة  متعددة، أشكاال التاريخ عبر األسرة    أخذت
:  ما يمي في األشكاؿ ىذه إجماؿ يمكف ك المجتمع،

 المجتمعات كافة بيا مرت مرحمة عف الشكؿ ىذا   يعبر :لمعشيرة كمرادف األسرة-أوال
 كالعشيرة، األسرة بيف فرؽ فبل العشيرة، أفراد كؿ ليشمؿ األسرة مفيـك اتسع كفييا القديمة،

 3.متحدة قرابة برابطة أفرادىا إلرتباط نظران 

                                                           

 .كالمتمـ المعٌدؿ الجزائرم، األسرة قانكف المتضمف 1984 يكنيك9 في المؤرخ 11-84رقـ القانكف مف( 2)الثانية المادة-  1
 المعاشرة كحسف كالتكافؿ الترابط عمى حياتيا في األسرة تعتمد »عمى تنص التي نفس القانكف مف( 3)الثالثة المادة- 2

  «االجتماعية اآلفات كنبذ الخمؽ كحسف الحسنة كالتربية
 الجامعة دار الجنائي، كالقانكف اإلسبلمي الفقو في كالتجريـ الكقاية بيف األسرة داخؿ العنؼ الكفا، أبك محمد أبكالكفا- 3

 .7ص ،2000 اإلسكندرية، لمنشر، الجديدة
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 الزكجيف تشمؿ فنجدىا القربى، ركابط عمى منو حرصا األسرة نطاؽ في اإلسبلـ كٌسع كقد
.  كأكالدىـ كاألخكاؿ كاألعماـ ك أكالدىـ، كاإلخكة كاألكالد كاألباء

 : البسيطـة والمركبة األسرة-ثانيا

 المتزكجيف غير المباشريف كاألبناء كالزكجة الزكج مف تتككف البسيطة ىي التي    األسرة
 األسرة أك الزكاجية األسرة اإلجتماع، عمماء عمييا كيطمؽ األسرة، كنؼ في يعيشكف الذيف

 االقتصادية بالتغيرات المجتمعات لتأثر تبعا األسر مف النكع ىذا ظير  كقد.1النككية
.  كظائفيا بعض كتقمصت االسرة بناء بذلؾ فتغير كالعمرانية، كاالجتماعية

 أفرادىا بيف تربط كاحدة أسرة في زكاجية أسر عٌدة تىٍنظىٌّـم  عندما فتككف: أما األسرة المركبة
 كاألبناء كاألـ األب مف المركبة األسرة كتتككف كاحد، سكف في أفرادىا كيعيش الدـ، رابطة
 أخ األسرة ىذه في يدخؿ قد كما ،(األحفاد)كأكالدىـ المتزكجيف كاألبناء المتزكجيف غير

. 2أسرىـ مع أكأخت

 ثبلث مف تتككف األكلى أف حيث مف البسيطة، األسرة عف المركبة األسرة      كتختمؼ
 مع يعيشكف اآلباء أف أساس عمى نياية ماال إلى الكجكد في تستمر كقد أكثر أك أجياؿ
 جيميف مف تتألؼ التي البسيطة األسرة في الحاؿ بخبلؼ كيتزكجكف، يكبركف الذيف أبنائيـ
 .3األبناء كزكاج األبكيف بمكت تماما كتختفي فقط،

  :األسرة الشرعيـة-ثالثا
 يطبؽ شكؿ األسرة الشرعيػػػة فػػػػػػػي مجاليف مف العبلقات، العبلقػػػػػػػػػػػػة فيما بيف الزكجيف       

                                                           

جتماعية، نفسية مقاربة اإلنحراؼ بكفكلة، بكخميس-  1  ،2010 األكلى، الطبعة مصر، كالتكزيع، لمنشر العصرية المكتبة كا 
 .103ص

 األردف، عماف، كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار األحداث، بجنكح كعبلقتيا األسرم الكسط اضطراب العكايمة، سند محمد-  2
 .73 ،72ص ص ،2006 األكلى، الطبعة

. 36ص السابؽ، كالفقو،المرجع القانكف في األسرة لحماية اإلجرائية كالنظـ العامة رمضاف، النظرية أشرؼ-  3
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 . أكاألبكيف، كالعبلقة فيما بيف ىذيف األخيريف كأطفاليما أك بقية أقاربيما

    كتككف العبلقة شرعية فيـ بيف الزكجيف  إذا كانت قائمة عمى عقد زكاج صحيح، فتككف  
 . بذلؾ عبلقتيما مع أطفاليما شرعية إذا كانكا ثمرة ىذه العبلقة الزكجية الصحيحة

 كلشرعيَّة األسرة البد مف تكفر شرط، كىك كجكد عقد زكاج صحيح، كبمكجب ىذا العقد 
تككف العبلقة فيـ بيف الزكجيف أك فيـ بينيما كبيف أطفاليما شرعية، ككذلؾ األمر فيـ بينيـ 

 .1كبيف أقاربيـ
  :الطبيعيـة األسرة-رابعا

نما الزكاج، عمى تتأسس ال التي األسرة بيا    يقصد  يجيز القانكف كاف إذا أمريف أحد عمى كا 
 شكؿ في مشترؾ بعيش مقترنيف شخصيف بيف بيكلكجية عبلقات كجكد ىك األكؿ ذلؾ،

 إطار في ينشأ لـ طبيعي كطفؿ طبيعييف آباء بيف طبيعية عبلقات فكجكد الثاني أما مخادنة،
.   2الطبيعييف األقارب كؿ لتشمؿ كتمتد الزكاج،
 كأساس الشرعي بالزكاج إال يقرُّ  ال إذ الشرعية، باألسرة إال يعترؼ ال الجزائرم المشرع

 ينسب حتى شرعيا النسب يككف أف كيشترط الطبيعي، النسب بمفيـك يأخذ ال كما لتككينيا،
  3.الجزائرم األسرة قانكف مف (04) الرابعة المادة تنص حيث ألبيو، الكلد

  الجزائريـة األسرة شكل- خامسا

 بذلؾ  متخذتا بيا المحيطة كاالجتماعية االقتصادية بالظركؼ الجزائرية األسرة تأثرت    لقد
 :في كالمتمثمة األشكاؿ مف العديد

                                                           

 جنائي،كمية قانكف فرع القانكنية، العمـك في دكتكراه أطركحة ػ، مقارنة دراسة ػ لؤلسرة الجنائية الحماية لنكار، محمكد-  1
 15 ص ،2010قسنطينة، منتكرم، جامعة الحقكؽ

 .15المرجع نفسو، ص -  2

 عقد ىك الزكاج"يمي ما عمى المتمـ ك المعدؿ 1984 يكنيك09 في المؤرخ 11-84:رقـ األمر مف( 04 )المادة تنص-  3
 إحصاف ك كالتعاكف كالرحمة المكدة أساسيا أسرة تككيف أىدافو مف الشرعي، الكجو عمى إمرأة ك رجؿ بيف يتـ رضائي
 "األنساب عمى المحافظة ك الزكجيف
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 الزكاجية، األسر مف العديد مف ىنا األسرة تتألؼ :موسَّعة عائمة ىي الجزائرية األسرة.1
 شخصا ستيف أك عشريف بيف ما نجد إذ الكبرل، الدار ىك كاحد سقؼ تحت كميا تعيش

. جماعيا يعيشكف

 يككف الجزائرية االسرة في النسب أف بذلؾ  نعني:إكناتية عائمة ىي الجزائرية األسرة.2
 في عادة ينتقؿ كالميراث ألبييا،( الزكجة )المرأة إنتماء يبقى ك أبكم، فييا اإلنتماء ذككرم،

. لمميراث االنقساـ صفة عمى يحافظ حتى األكبر، اإلبف إلى األب مف أبكم خط

 لو األب كنعني بذلؾ أف:األبناء عن مسؤولة و منقسمة ال عائمة ىي الجزائرية األسرة.3
 العائمي المنزؿ فيتركف البنات أما أبنائو، مف المنحدريف كاألبناء أبنائو عمى كمسؤكلية ميمة
 1 .الزكاج عند

 بشكميا األسرة احتفظت  كانت ىذه أشكاؿ األسرة الجزائرية قبؿ األستقبلؿ، أما بعده فقد   
 لكف, أفرادىا تجاه االساسية بكظائفيا كاحتفظت الدمكية الركابط أساس عمى القائـ الكاسع
 أىميا تحكالت عدة إلى أدل التصنيع، كاعتمادىا التنمية، بعممية المستقمة الجزائر اىتماـ
 األسر ىذه كجدت بعدىا العمؿ، عف بحثا المدف نحك الجماعية ك الفردية الريفية اليجرة
 كما كأعراؼ، تقاليد ك عادات مف عميو كانت ما بيف التكازف يقتضي كضع في نفسيا الريفية

 طبيعة حيث مف ك االدكار، حيث مف خاصة مختمؼ حضرم كسط ضمف عميو أصبحت
 حجـ عمى انعكست األمكر ىذه ككؿ المجتمع، بأفراد األسرة أفراد تربط التي العبلقات

 الجزائرية األسرة تفكؾ إلى ذلؾ أدَّل فقد. التقميدية خصائصيا مف كثير األسرة، كعمى
 2.السكف أزمة نتيجة قميمة، ركاسب إال ليا تبقى كلـ الممتدة،

                                                           

 ص ،1974الجزائر، الجامعية، لممطبكعات الكطني الديكاف كالخصائص، التطكر الجزائرية العائمة بكتفنكشت، مصطفى- 1
 .38 ػ 36 ص
 .107-103بكخميس بكفكلة،اإلنحراؼ مقاربة نفسية كاجتماعية، المرجع السابؽ،ص ص - 

2
 .38-36ن رجع ان   ق،ص ص بكتفنكشت،ا مصطفى  -
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 االجتماعية لمتغيرات تبعان  متعددة، بأشكاؿ مرت عمكما األسرة أف القكؿ يمكف تقدـ      كمما
 في شكميا أخذت العشيرة، أفراد كؿ لتشمؿ النطاؽ كاسعة األسرة كانت أف فبعد كاالقتصادية،

 التي التغيرات بتمؾ لتأثرىا نتيجة كذلؾ كأبنائيـ، الزكجيف تشمؿ أصبحت أف إلى تقمص
 أفرادىا بيف الترابط غياب إلى األسرة أشكاؿ في التقميص ىذا يؤدم كقد المجتمع يشيدىا
.  كرعايتو الفرد تنشئة في  بيا المنكطة الكظائؼ أداء في كالنقص

 الـــفرع الثالث

 لألســـرة األساسيــــة الوظائف 

 التي الكظائؼ فكؿ آخر إلى مجتمع مف تختمؼ ك لؤلسرة، المنكطة الكظائؼ ىي  كثيرة  
 أخبلقية طبيعة ذك كالثاني غرائزية، طبيعة ذك  فاألكؿ:رئيسييف غرضيف تحقؽ تؤدييا

: كالتالي كىي باألسرة المنكطة األساسية  الكظائؼ أبرز عمى سنركز يمي فيما ك إجتماعية،
  :الجنسي السموك تنظيم وظيفة- أوال

 ىك فالزكاج ك اإلنجاب، الجنسي السمكؾ تنظيـ في لؤلسرة البيكلكجية الكظيفة       تتمثؿ
 فيك كليذا معينة، كحقكؽ كاجبات كيخمؼ ك المرأة، الرجؿ بيف كالشرعي الرسمي الرابط
 عف اإلنساف بو يسمك ك مسؤكؿ أخبلقي جك في البيكلكجية الصبلت لتنظيـ إطار أفضؿ
. القانكنية كااللتزامات العكاطؼ مف جكٍّو  في نسؿ، مف عنو ينجر ما كينظـ الحيكاني، الطابع
 األسرة استمرار أساس ىي التي كالتكاثر، التكالد كينظـ عممية الجنسية الرغبة يشبع فالزكاج

عمار األرض    1.كا 
  :األنساب حفظ وظيفة- ثانيا

 بتمؾ الغرائز، فاإلحساس البشر، حياة في ىاما دكرا كالبنكة كاألمكمة األبكة غريزة      تمعب
 ىي ذاتيا الفطرة كىذه بشؤكنيـ، كالقياـ األبناء رعاية عبء تحمؿ إلى األبكيف يدفع ىك الذم

                                                           

 لمدراسات العربي كاإلنحراؼ، المركز الجريمة مف الكقاية في دكرىا ك العربية األسرة السبلـ، عبد فاركؽ خكج، ا عبد-  1
 .23 ص ،1989األكلى،  التدريب،الرياض، الطبعة ك األمنية
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مة ك العجز، عند بآبائيـ البرَّ  يتعيدكف األبناء تجعؿ التي  ىي كاألبناء الكالديف بيف التي الصِّ
. الصبلح لممجتمع كتكفؿ الصَّحيحة، النَّشأة ذات القكية األسرة ًقكاـ
 باألمكمة اإلحساس فيك يزيؿ الجنسية، كالحرية الزكاج عدـ نتيجة األنساب اختبلط عف أما

 األسرة تفكيؾ إلى يؤدم مما األصؿ، تجاه بالبر اإلحساس الفرع مف كيزيؿ كالبنكة، كاألبكة
 1.أفرادىا بيف الصبلت كانفصاؿ كانييارىا،

  :االجتماعية والضبط االجتماعي التنشئة وظيفة: ثالثا

 تبني التي األكلى االجتماعية المؤسسة أنيا أساس عمى الكظيفة ىذه بيا      تنكط
 األبناء تعميـ عمى القائمة المقصكدة التربية طريؽ عف كذلؾ ألفرادىا، االنسانية الشخصية
 المُّغة، الطفؿ يتعمـ األسرة في. كاألخبلؽ كالٌديف القيـ كتككيف القكيـ، االجتماعي السمكؾ
 التنشئة بدكر األسرة كتقـك المعارؼ، إلكتساب كسيمة كىي اجتماعي اتصاؿ أداة تعتبر

 كأساليب السميمة األخبلقية القيـ كتعميمو دينية تربية الطفؿ تربية خبلؿ مف االجتماعية
 2.المجتمع أفراد باقي مع االجتماعي التفاعؿ
 مف فييا فرد كؿ كعمى الطفؿ عمى النفسي ك المادم الحفاظ الكظيفة ىذه ضمف كيدخؿ
 تمعبو الذم لمدكر مكمؿ بدكر تقـك بذلؾ فيي الشيخكخة، ك كاإلعاقة كالمرض كالكحدة البطالة
 العمكمية، كالمجمكعات كاألجيزة الفرد بيف ناقؿ جسر ىي فاألسرة .المجاؿ ىذا في الدكلة
  3.الثقافية اإلختبلفات كمف الشخصية عدـ مف الفرد يحمي إطار فيي كعميو

 دكران  تمعب األسرة أف االجتماع، عمماء بعض    أما عف كظيفة الضبط االجتماعي فيرل
 األفراد مع كتفاعمو تعاممو عند كذلؾ خاصة، كالطفؿ عامة الفرد في ضبط سمكؾ ميمان 

                                                           

 .24 المرجع السابؽ، ص لؤلسرة الجنائية الحماية لنكار، محمكد-  1

االسكندرية،  الحديث، الجامعي المكتب االجتماعية، الخدمة منظكر مف كالسكاف األسرة قضايا الصديقي، عثماف سمكل- 2
 .118-116ص ، ص2001مصر،

 .25 ص السابؽ، المرجع لنكار، محمكد-  3
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 بالدرجة الكالداف ىما السمكؾ ضبط عممية عف األكؿ المسؤكؿ أف كيعتبركف اآلخريف،
 أساس فييا يكضع التي األكلى، االجتماعية المؤسسة أك الجماعة ىي فاألسرة. 1األكلى
. المجتمع في النظاـ ركيزة يعتبر الذم االجتماعي الضبط

:  والمادية النفسية الحاجات وظيفة إشباع- رابعا 

 مف الكافي القدر الطفؿ، كخاصة ألفرادىا التكفير خبلؿ مف الكظيفة بيذه األسرة     تقـك
 مف فرد لكؿ لديو الذات باحتراـ الفرد كشعكر العاطفي األماف فتعطي كالحناف، العطؼ
 ىذه األسرة تباشر ألف الحاجة زادت اليـك المجتمع يشيدىا التي التغيرات ظؿ كفي أفرادىا،
. 2المستقبؿ رجؿ يعدٌ  الذم الطفؿ كخاصة المجتمع، ألفراد سكم بناء تكفؿ التي الكظيفة،
ضافة  كالمسكف، كالممبس، كالطعاـ لمطفؿ المادية الحاجات بإشباع األسرة تقـك ذلؾ إلى كا 
 المادية الحاجات مف كغيرىا لمطفؿ الترفييية النفقات كحتى الصحية، الرعاية كتكفير
 3.األخرل

  :االقتصادية الوظيفة -خامسا 
 في كالدائـ المباشر كتأثيرىا الفاعؿ دكرىا مف انطبلقان  ىامان  اقتصاديان  دكران  األسرة     تؤدم

 باالستيبلؾ أك الحياة، لمعترؾ أفرادىا يخرج عندما باإلنتاج سكاء لمببلد االقتصادية الدكرة
 اقتصادية خمية األسرة تككف األحياف مف كثير ك في الحياة يفارقكا إلى أف يكلدكا أف منذ

   . 4التقميدية كالصناعات الفبلحة ميداف في سيما لئلنتاج،
                                                           

 .27ص ،1996العربي، مص،  الفكر كالمجتمع، دار كالجريمة األسرة في إسبلمية بحكث الساعاتي، حسف-  1
. 10 ،ص1997بيركت، لبناف، العربية، النيضة دار كمشكبلتيا، األسرة حسف، محمكد-  2
. 184 ص، طبع،ص سنة كالنشر،الجزائر،دكف لمطباعة ىكمة دار اإلسبلـ، في األسرة الصديؽ، نظاـ صالح محمد - 
،مجمة االباحث لمدراسات األكادمية، كمية الحقكؽ كالعمـك «اإلستبعاد اإلجتماعي كالسمكؾ اإلجرامي لؤلحداث»عمي قصير- 

   .20،ص2014السياسية،جامعة باتنة،العدد األكؿ،

 .14،ص2000مصر، القاىرة، محمد محمد بيكمي خميؿ، سيككلكجية العبلقات األسرية، دار قباء لمطباعة كالنشر،-  3
محمد المجمي، الحصانة العائمية في القانكف التكنسي كالمقارف، سمسمة الدراسات في الحصانات كصكف الحريات، مركز الدراسات -  4

  . 41، 40، ص ص2005القانكنية ك القضائية بكزارة العدؿ، تكنس، 
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 أفرادىا تكظيؼ خبلؿ مف العاممة باليد االقتصاد تمد التي ىي فاألسرة ذلؾ إلى      إضافة
 عمى ينفؽ ما أف بحيث المستيمكيف أىـ مف تعتبر أنيا كما كالخاص، العمكمي القطاعيف في

 1.الفردم المستكل عمى إنفاقو يتـ ما الكثير عادةن  يفكؽ األسرة مستكل

 الثاني المطمب  

 األسرة إىمـال تعريـف 

       بما أف األسرة ىي الراعية األكلى لكافة أفرادىا، فإنو يستكجب عمييا القياـ بالعديد مف 
ككمما أدت األسرة كامؿ كاجباتيا عمى أكمؿ كجو . الكاجبات تجاه أفرادىا، كخاصة الطفؿ

ذا قصَّرت أك تياكنت في أداء كاجباتيا، . أدل ذلؾ إلى إنشاء أفراد صالحيف في المجتمع كا 
سيؤدم إلى خمؿ كتفكؾ في بنائيا كتماسكيا كمما  ينتج عنو أثار سمبية عمى سمكؾ أفرادىا، 

 . كخاصة األطفاؿ بسبب ضعؼ بنيتيـ كقمة إدراكيـ

تحديد المقصكد بإىماؿ :     كعميو سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى العناصر التالية
 . األسرة، كصكره، ثـ التطرؽ لؤلسبابو، كأثاره عمى األطفاؿ

 الفرع األول

 األسرة بإىمال المقصود تحديد
 :تعدد تحديد المقصكد بإىماؿ األسرة، كذلؾ راجع لتعدد الزكايا التي ينظر إليو منيا  

 :االجتماع عمماء عند-   أوال
 بالتصدع يسميو مف فيناؾ اإلجتماع، عمماء عند األسرة إىماؿ تسميات تعددت      لقد
 اإلىماؿ- تعني فيي التسميات اختمفت كميما العائمي، بالتفكؾ يدعكنو كآخركف األسرم

                                                           

. 25 المرجع السابؽ، ص،محمد الحبيب الشريؼ، النظاـ العاـ العائمي-  1
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 يصيب انحبلؿ أك تكافؽ أك تكٌيؼ سكء أك كىىىفٍ : بأنو منيـ البعض عٌرفو فقد – األسرم
 التي الركابط عمى الكىف ىذا يقتصر كال اآلخر، مع كؿه  األسرية الجماعة تربط التي الركابط
  . 1بأبنائيـ الكالديف عبلقة أيضا يشمؿ قد بؿ كالمرأة، الرجؿ تربط
 اإلجتماعية األدكار بناء كانحبلؿ األسرية لمكحدة انييار: بأنو فيعرفو اآلخر البعض أما

 القياـ عدـ يتعٌمد أف أك بالتزاماتو القياـ في أكثر أك عضك يفشؿ عندما كذلؾ بيا، المرتبطة
 2.لذلؾ صبلحيتو رغـ بيا
 في التكازف اختبلؿ  مف حالة بو يقصد األسرة إىماؿ أف يتضح السابقة، التعريفات مف    

كبل الكالديف  فشؿ عند االختبلؿ فيحدث األسرة، أفراد بيف تككف التي األسرية العبلقات
 عدـ تعمدىما عند حتى أيضا يككف كما األسرة، داخؿ بو المنكط بالدكره القياـ في أكأحدىما

. األسرة أفراد اتجاه بالتزاماتيما القياـ
  :اإلسالمية الشريعة في- ثانيا

 أفراد مف فرد لكؿ ككاجبات حقكقان  اإلسبلمية الشريعة أقرت     لضماف استقرار األسرة،
. فاعمو عميو يعاقب إثمان  يعدٌ  الكاجبات ىذه تأدية في إخبلؿ أك تقصير كؿ كاعتبرت األسرة

 كفىى» :قاؿ حيث( صمى ا عميو كسمـ )النبي حديث عف الشريفة النبكية السنَّة في جاء فقد
ٌيعى  أىفٍ  ًإٍثمان  ًباٍلمىٍرءً   .3 «يىقيكتٍ  مىفٍ  ييضى
 إلى أشار( صمى ا عميو كسمـ )النبي أف نستشؼ الشريؼ النبكم الحديث ىذا فمف     
 مادية حقكؽ كانت سكاء أىمو، لحقكؽ الرجؿ تضًييع بو كييقصد بالتىٍضًييٍع، األسرة إىماؿ

. قصد بغير أك عمدا التضييع كاف كسكاء أكمعنكية،

                                                           

 سنة دكف مصر، االسكندرية، الجامعية، المعرفة دار اإلنحرافي، كالسمكؾ االجتماعية المشاكؿ غيث، عاطؼ محمد-  1
 .120ص الطبع،

 .121ص نفسو، المرجع-  2

،المكتبة العصرية، 1692:حديث رقـ الرحـ، صمة باب الزكاة، داكد،الجزء الثاني، كتاب أبي سنف داكد، أبك أخرجو-  3
  .132ت، ص.ط، د.صيدا، بيركت، د
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 عمى كالحرص كتربيتيـ األبناء رعاية اآلباء عمى أيضا اإلسبلمية الشريعة أكجبت  كقد     
 كيميكيـٍ  » :قاؿ أنو( صمى ا عميو كسمـ )النبي حديث في جاء حيث صحيحة، تنشئة تنشئتيـ

كيؿي  رىاعو  ٍرأىةي  رىًعيىًتوً  عىفٍ  مىٍسؤيكؿٍ  كىىيكى  أىٍىًموً  ًفي رىاعو  فىالرَّجيؿي  رىًعيىًتًو، عىفٍ  مىٍسؤيكؿه  رىاعو  كى  رىاًعيىةه  كالمى
ٍكًجيىا بىٍيتً  في . 1« رىًعيىًتيىا عف مىٍسؤيكلىةه  كًىي زى

 كاىؿ عمى كضعت التي المسؤكلية ًعظىـ مدل لنا يٌبيف الشريؼ النبكم الحديث ىذا     
سيسأؿ عنو  كالرعاية التربية في تقصير أك إىماؿ كؿ كأف لؤلبناء، كرعاية تربية مف اآلباء
. ا أماـ اآلباء
 لؤلبناء كالمعنكية المادية الرعاية عمى حثَّت اإلسبلمية الشريعة يتبيف مما سبؽ أف     
 عميو يعاقب إثمان  يعدٌ  ذلؾ تطبيؽ في أك تقصير تعٌدم أم أف اعتبرت ك األسرة، أفراد كلكافة
 2.فاعمو

  :الجزائـــــري القانون فــــــي- ثالثا

  المعاشرة كحسف كالتكافؿ الترابط األسرة أفراد عمى الجزائرم المشرع أكجب   لقد
.  3األسرة لكياف التماسؾ تحقيؽ بيدؼ كذلؾ االجتماعية، اآلفات كنبذ

 التي األفعاؿ بيف كمف الكياف بيذا تمس أف شأنيا مف التي األفعاؿ بعض جٌرـ     كما
 ترؾ بجرائـ المشرع عميو اصطمح ك األسرم، اإلىماؿ ىي بالتَّجريـ المشرع ليا تصٌدل
 المشرع لكف الجزائرم العقكبات قانكف مف 332، 331، 330: المكاد في عمييا كنص األسرة

نما أك العائمي، األسرم إىماؿ تعريؼ إلى يتطرؽ لـ المكاد ىذه في صكر  بتبياف اكتفى كا 
              .لمفقو التعريؼ ميمة كترؾ لقياميا، تكفرىا الكاجب كاألركاف الجريمة ىذه

                                                           

 عمى التطاكؿ كراىية باب العتؽ، كتاب محمد زىير بف ناصر،الجزء الثالث،:صحيح البخارم، تحقيؽ البخارم، أخرجو-  1
  . 150ق،ص 1،1422، دار طكؽ النجاة،الطبعة2554 :حديث رقـ الرقيؽ،

 .40،41 ص ص السابؽ، المرجع كالمجتمع، كالجريمة األسرة في إسبلمية بحكث الساعاتي، حسف-  2

 المعدؿ الجزائرم األسرة قانكف المتضمف ،1984 يكنيك 9 في المؤرخ 11-84رقـ األمر مف( 3)ك( 2)المادتيف-  3
 .كالمتمـ
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 تيعدٌ  التي الحاالت بتجريـ كاكتفى األسرم، إىماؿ تعريؼ بعدـ صنعان  المشرع أحسف  كقد
 جنحة الزكجة، عف التخمي جنحة األسرة، مقر ترؾ جنحة: كالمتمثمة في مظاىره مف مظيرا
   .قضاءا المقررة النفقة دفع عدـ

 بالمسؤكلية الزكجية، الزكجيف أحد  إخبلؿ:بأنو األسرم اإلىماؿ عٌرؼ فنجده الفقو أما عف
 أضراران  بذلؾ فيخمؼ شيريف، عف تزيد كلمدة عمدان، الزكجية مقر كىجر أسرىـ عف كتخٌمييـ
 .1األسرة ألفراد
 الناتجة األسرية بااللتزامات اإلخبلؿ األسرة، ىك إىماؿ أساس أف يظير لنا التعريؼ كمف   
. باألبناء األبكيف تربط التي القرابة صمة عف أك الزكاج عقد عف

 بالمجني تربطيـ جناة مف تيٍرتىكىبي  فيي العائمية، الجرائـ مف األسرة إىماؿ جريمة     كتعدُّ 
 .2لآلخر زكجا أك فرعا أك أصبل أحدىـ يككف فقد قرابة عبلقة الضحايا أك عمييـ

 الفرع الثـانــــــــــــي

 األســــــــــرة إىمـال صور 
 التي الصكر بتبياف سنكتفي ذلؾ كمف األسرة، إىماؿ فييا يتجسد التي الصكر ىي كثيرة    

 .كالقانكف النفس عمـ ك  اإلجتماع عمـ زاكية مف فييا يتجسد
  :االجتماع عمم منظور من األسرة إىمال صور- أوال

 :كىما صكرتيف االجتماع عمماء عند األسرم اإلىماؿ    يأخذ
 الرابطة تنتيي عندما ،الكمي األسرة إىمال أماـ كنككف :الكمي و الجزئي األسرة إىمال-

 كىذه إليو، المنكطة الكاجبات أداء في كمييما أك األبكيف أحد بفشؿ أك بالطبلؽ الزكجية

                                                           

 الجامعية،الجزائر،الطبعة المطبكعات ديكاف-الخاص القسـ-الجزائرم العقكبات قانكف نجـ، شرح صبحي  محمد-1
 .71ص ،2004الخامسة،

 .5،ص1999محمد عبد الحميد األلفي، الجرائـ العائمية كالحماية الجنائية لمركابط األسرية، دار الفكر العربي،القاىرة، -2
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 أحد بفشؿ كذلؾ األسرية الكحدة يصيب انييار عف عبارة ىي األسرم اإلىماؿ مف الصكرة
 . 1األسرة أفراد يرضي بشكؿ بالتزاماتو القياـ في كبلىما أك الكالديف

 االنفصاؿ األسرة، أك لمقر الكالديف أحد  فيتجسد بيجرعن اإلىمال األسرة الجزئي     أما 
 يعكداف إلى ثـ  األسرة، داخؿ أك أزمة مشكمة حدكث عند( األبكيف)ينفصبلف المتقطع، بحيث

 تعكد ثـ رعاية دكف األكالد تاركتا أىميا بيت إلى األسرة مقر عف األـ ىركب: مثؿ عبلقتيما،
 كمف األبناء، عمى سمبية آثاران  تخمؼ اإلىماؿ مف الصكرة فيذه األسرة، مقر إلى الصمح بعد
 يككف كما قد. 2األبكيف انفصاؿ مف الدائـ الخكؼ نتيجة كالمادم النفسي االستقرار عدـ بينيا

. األسرة حاجات بتمبية قيامو كعدـ األسرة مقر األب بترؾ أيضا اليجر

 : النفس عمم منظور من األسـري صور اإلىمال- ثانيا

:   يمي ما منيا نذكر الصكر مف العديد في األسرم اإلىماؿ يتجسد 

الكالديف  أحد كفاة عند التفكؾ ىذا كيحدث :لألسرة الفيزيقي التفكك عن ناتج إىمال .1
 عند التفكؾ مف النكع أيضا ىذا يتجسد  كقد.باليجر أك بالطبلؽ االنفصاؿ أك أككبلىما

 أسرتو عف األىمىد الطكيؿ كالغياب الزكجات تعدد عف الناتج األب إىماؿ في العمماء بعض
 .3كأسرتو كزكجاتو أبناءه تجاه كاجباتو تأدية ييمؿ كبالتالي كأكالده،

 المحيطيف األشخاص كؿ كيدركيا  لمجميع كمبلحظة محسكسة اإلىماؿ مف الصكرة   ىذه
 إلى تؤدم أف يمكف ككؿ، المجتمع عمى سمبية آثار ليا ك كأصدقاء، أقارب مف باألسرة
 تؤثر أنيا كما األسرة، عف الكالديف ألحد الطكيؿ الغياب أك الزكجات تعدد حالة في الطبلؽ

                                                           

 42ص السابؽ، كالمجتمع، المرجع كالجريمة األسرة في إسبلمية بحكث الساعاتي،  حسف-1
 .305،306ص ص ، 1979 مصر، ، القاىرة الحديثة، القاىرة مكتبة االجتماعية، الرعاية مقدمة حسف، محمكد- 
 .42 ،41ص ص السابؽ، الساعاتي،المرجع حسف-  2
 .305 ص ، المرجع السابؽ ، حسف  محمكد- 3
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 التشرد إلى يعرضيـ قد مما كالنفسية الصحية كرعايتيـ األكالد تنشئة عمى مباشرة بصفة
 . كالجنكح كاالنحراؼ

 التي العائبلت في التفكؾ مف النكع ىذا يحدث  :لألسرة النفسي التفكك عن ناتج إىمال-2
 كلك حتى الكالديف، بيف خاصة أفرادىا بيف المستمرة كالمنازعات الصراعات مف جكٌ  يسكدىا

  .1كاحد سقؼ تحت يعيشكف األسرة أفراد جميع كاف

 إدماف نتيجة التفكؾ يحدث قد كما اآلخريف، حقكؽ احتراـ األسر عدـ ىذه في يشيع    ك 
 ألسرتو األب إىماؿ عنو ينجرٌ  الذم القمار لعب أك المخدرات، الميسًكرات أك عمى األب

 يسمؾ أف الممكف مف إذ. ألبنائو سيئة قدكة بذلؾ فيككف الميؿ، مف متأخرة أكقات في كعكدتو
 . السمكؾ ىذا نفس األبناء

األفكار  في سكاء كاألـ األب بيف الكبير التبايف نتيجة يككف قد النفسي     كالتفكؾ
 الجغرافي األصؿ في كحتى كاالجتماعي، كاالقتصادم الثقافي المستكل في أك أكالتصرفات

 اآلباء احتراـ كعدـ لؤلسرة، النفسي التفكؾ عف الناتج لئلىماؿ عديدة أمثمة كىناؾ لكمييما،
 بحيث لؤلبناء، سيِّئ مثبل يعتبر  كىذا البيت إلى باستمرار متأخرا األب دخكؿ أك لؤلبناء،
 يحترمكف ال أيضا األبناء أف كنجد أكثر، أك أسبكع لمدة أبنائيـ يركف ال اآلباء بعض ىناؾ
 عمى الممقاة العائمية بالمسؤكلية اآلباء كعي عدـ عف تنـ التي السمككيات، ىذه بسبب آبائيـ
 . عاتقيـ

 :الجزائري القانون منظور من األسرة إىمال صور- ثالثا

 إلى 330 مف المكاد في األسرة إىماؿ فييا يتجسد التي الصكر الجزائرم المشرع    بٌيف
: كالتالي كىي جنح أربع مجمميا في كتشكؿ الجزائرم العقكبات قانكف مف 332المادة

                                                           

 . 18 ص السابؽ، المرجع ،لؤلسرة الجنائية الحماية لنكار،  محمكد- 1
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  :األسرة مقر ترك جنحة: األولـــى الصورة

 يعاقب:"العقكبات كما يمي قانكف مف 330 المادة مف نص األكلى الفقرة في    أكردىا المشرع
 أحد -1:  دج200.000إلى 50.000 مف كبغرامة ( أشير إلى سنتيف(6)ستة مف بالحبس
 األدبية التزاماتو كافة عف كيتخمى شيريف عف تزيد لمدة أسرتو مقر يترؾ الذم الكالديف
 تنقطع كال جدم سبب بغير كذلؾ القانكنية الكصاية أك األبكية السمطة عف المترتبة كالمادية

 الحياة استئناؼ في الرغبة عف ينبئ كضع عمى األسرة مقر إلى بالعكدة إالٌ  الشيريف مدة
". نيائية بصفة العائمية

 التَّخمي مع األسرة لمقر الكالديف أحد ترؾ في تتمثؿ الجريمة ىذه أف نستنتج النص مف   
. أكثر أك شيريف لمدة كذلؾ المعنكية، أك المادية إلتزاماتو كؿ أداء عف

  :الزوجة عن التخمي جنحة: الثانية الصورة 

بالحبس  يعاقب: "يمي كما العقكبات قانكف مف 330 نص المادة مف الثانية الفقرة في   كردت
 الذم الزكج-2 ...:دج200.000 إلى50.000 مف كبغرامة  أشير إلى سنتيف(6)ستة مف

". جٌدم سبب لغير كذلؾ زكجتو عف الشيريف تتجاكز كلمدة عمدان  يتخمى
 الشيريف مدة لزكجتو الزكج ترؾ بمجرد ىنا يتجسد اإلىماؿ فإف النص ىذا عمى كبناءا 

 عف السمبية المترتبة اآلثار ىك الصكرة ىذه تجريـ في كالسبب حامؿ، بأنيا يعمـ كىك أكأكثر
. الجنيف عمى الحامؿ األـ عمى التخمي

 :لألوالد المعنوي اإلىمال جنحة: الثالثة الصورة

:        يمي كما العقكبات قانكف مف 330 المادة مف الثالثة الفقرة في المشرع عمييا     نص
   ...دج، 200.000إلى50.000مف كبغرامة أشير إلى سنتيف (6)ستة مف بالحبس يعاقب"
 لخطر خمقيـ أك أمنيـ يعٌرض أك منيـ كأحدا أك أكالده صحة يعٌرض الذم الكالديف أحد-1

 أكبأف السمكؾ سكء أك السكر عمى لبلعتياد ليـ سيئا مثبل يككف أك معاممتيـ يسيئ بأف جسيـ
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 سمطتو بإسقاط قضي قد سكاء كذلؾ عمييـ الضركرم باإلشراؼ يقـك ال أك رعايتيـ ييمؿ
 ." بإسقاطيا يقضى لـ أك األبكية

 الكالديف أحد إىماؿ عند الصكرة ىذه في يتجسد األسرة إىماؿ أف نجد ىذا النص   مف
 لخطر خمقيـ أك أمنيـ أك األكالد صحة يعٌرض أف شأنو مف فعؿ أم بإتياف كذلؾ لؤلكالد،
 أكالده، إتجاه بالتزاماتو الكالديف أحد قياـ عدـ عف ناتج خطران  ىذا يككف بحيث جسيـ،
.  الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى ىي النص ىذا في المذككرة اإلىماؿ أفعاؿ أف أيضا كنبلحظ
  :قضاءا المقررة النفقة دفع عدم جنحة: الرابعة الصورة
 مف بالحبس يعاقب: "يمي كما العقكبات كذلؾ قانكف مف 331 في نص المادة   أكردىا

 مف كؿ دج300.000 إلى دج 50.000مف كبغرامة سنكات (3) ثبلث إلى أشير( 6)ستة
 أك أسرتو، إلعالة قضاءا المقررة المبالغ تقديـ عف( 2 )الشيريف تتجاكز كلمدة عمدا امتنع
 صدكر رغـ كذلؾ فركعو أك أصكلو أك زكجتو إلى عميو المقررة النفقة قيمة كامؿ أداء عف
 "... إلييـ النفقة بدفع بإلزامو ضده حكـ

 عمى أك األب الزكج عدـ إنفاؽ في يتجسد أف يمكف األسرة إىماؿ أف يتبف النص مف       
 ىذه تقـك كال فركعو، باعتبارىـ أكالده عمى أك أصكلو باعتبارىما كالديو عمى أك الزكجة
 كما ال تقـك إال إذا إمتنع قضائي، حكـ عمى بناءا مقررة لنفقة الترؾ كاف إذا ،إالٌ  الجريمة
 مف ييعفيو لقيمتيا، الجزئي الدفع أف بحيث ىذه النفقة، قيمة كامؿ أداء عف الزكج أك األب

. المسؤكلية

 الفرع الثالث

 األسـرة وآثاره عمى رعاية الطفل إىمال أسباب

 البحث ىذا في سنركز ك كمتداخمة كثيرة كأسباب لعكامؿ ًنتىاج إال األسرة إىماؿ يظير  ال 
 .، ثـ نتطرؽ آلثاره عمى الطفؿ ظيكره في المباشر األثر ليا التي األسباب عمى
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 األســـرة إىمال أسباب- أوال

  :الطـالق -1

 األسرية الكحدة في كانييار األسرم، سببا لمتفكؾ  يعد الطبلؽ عند عمماء االجتماع
 القياـ في أك أكثر عضك يفشؿ عندما بيا المرتبطة اإلجتماعية األدكار بناء كانحبلؿ
 ال لدرجة الزكجية الخبلفات لتعاظـ نتيجة يحدث األسرم التفكؾ ك ميرًضيىة، بصكرة بالتزاماتو

.  1تداركيا يمكف
 المجتمع في األسرم التفكؾ ظاىرة استفحاؿ في ساىمت التي األسباب    فالطبلؽ مف أىـ

 اإلستمرار كالدكاـ، عمى يقـك الزكاج عقد أف الجزائرم األسرة قانكف في األصؿ إذ الجزائرم،
  .2المجتمع في األسرة كظيفة مع يتبلءـ ما كىك
البىٍيف لمزكجيف، حيث أكجب المشرع  ذات إصبلح طرؽ كؿ إستنفاذ بعد يقع الطبلؽ ك

 األسرة قانكف مف 49الجزائرم إجراء جمسات الصمح قبؿ الحكـ بالطبلؽ كذلؾ في المادة 
   .الجزائرم

 فأغمبية األبناء، عمى ثـ األكلى بالدرجة المطمقيف الزكجيف عمى خطيرة آثار    كلمطبلؽ
 السمكؾ بذكر لزرع خصبة تربة يشكؿ الطبلؽ أف عمى تؤكد كالنفسية االجتماعية الدراسات
 لمنمك الضركرية الكالديف كتكجييات رعاية مف األبناء يىحـر فيك. 3األطفاؿ عند اإلجرامي
  .االنحراؼ أك بالتشرد لمطفؿ االجتماعي السمكؾ في يترجـ قد الحرماف كىذا ليـ، العادم

 إذا حٌدة أقؿ يككف فيك كقكعو، أثناء الطفؿ سفِّ  بحسب األبناء عمى الطبلؽ آثار ك تختمؼ
 عمر كاف إذا أنو االجتماع عمماء بعض يرل بحيث األمكر، ىذه يىعي ال صغيرا سنِّو كاف

 كاالجتماعية كالصحية النفسية الناحية مف بالطبلؽ تأثره فإف أعكاـ الخمسة يتجاكز ال الطفؿ
                                                           

 .258، ص1976،مصر، االسكندرية الجامعية، المعرفة األسرية، دار كالعبلقاتالزكاج ، الخكلي  سناء- 1

 كالحضارة كالشريعة الديف أصكؿ كمية المعيار، مجمة ،«الجزائرم في المجتمع األسرم التفكؾ ظاىرة»لريد، أحمد  محمد-2
 .331 ص ،2004 التاسع، العدد قسنطينة، اإلسبلمية، لمعمـك القادر عبد األمير جامعة اإلسبلمية،

  .18 ،17 ص ص ،2008 الجزائر، ، مميمة عيف اليدل دار ، الزكجية الرابطة فؾ آثار ديابي،   باديس- 3
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 يككف لؤلمكر إدراكيـ ألف أكثر سنكات أك العشر عمر في ىـ الذيف األبناء مف أقؿ ككنو
. 1أعمارىـ تقدـ مع يتزايد أبكييـ مع تفاعميـ ك فيما، أكثر

 عجز أماـ االنتباه يمفت بشكؿ العربية المجتمعات في الطبلؽ ظاىرة      ك انتشرت
مف طرؼ  كضعت التي القانكنية النصكص ك التشريعات رغـ منيا الحدٌ  ك ليا التصدم

 اإلنفصاؿ ىذا مخاطر مف التقميؿ كمحاكلة اإلجتماعية األكضاع لتسكية مشرعي ىذه الدكؿ،
 لؤلباء بالنسبة ككاجبات حقكؽ مف كضع ما ظؿ كفي األكلى، بالدرجة كاألطفاؿ األسرة عمى
 .2األخرل العربية التشريعات بعض غرار عمى األسرة قانكف في الجزائرم المشرع فعؿ مثمما
: منيا كثيرة ألسباب الطبلؽ كيككف

 منيما كؿ نظرة تككف بحيث كالثقافي، االجتماعي المستكل في الزكجيف بيف االختبلؼ -أ
 اآلخريف مع عبلقتو في سطحي األكؿ يككف كأف اآلخر، عف مختمفة كالزكجية العامة لمحياة
 الحياة شريؾ اختيار لسكء نتيجة أك الزكجية، منيا خاصة االجتماعية العبلقات يقدس كالثاني

.  كاضحة غير أسس عمى كقيامو ،

 كقمة كالعقمي العاطفي نضجيما كعدـ الزكجيف، مف لكؿ السف فصغر المبكر الزكاج- ب
 3 .كمسؤكلياتو الزكاج أعباء بتحمؿ ليما يسمح ال بالحياة خبرتيـ

  المادية الناحية مف زكجيا عمى اعتمادىا مف أكثر البيت خارج عمميا عمى المرأة اعتماد- ج
 4 .الزكج عف ماديا استغناء ليا يككف بحيث

                                                           

 .234 ص 1994 الرياض، ، الشركؽ دار األسرة، إجتماع عمـ عمر، خميؿ  معف- 1

 مجمة اإلجتياد ،«إنحراؼ األحداث في الكطف العربي بيف البيئة اإلجتماعية كتكجيات األسرة الحديثة»، فريدة بمفراؽ- 2
 247، ص2015لمدراسات القانكنية ك اإلقتصادية، معيد الحقكؽ، المركز الجامعي لتامنغست،العدد الثامف،

 .104 ص ، 2003 مصر، ، اإلسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، كالمجتمع األسرة رشكاف، الحميد عبد حسيف-  3
 .225 ص ، المرجع السابؽ عمر، خميؿ معف  - 

 اإلسبلمية، لمعمـك القادر األميرعبد جامعة مجمة « اإلسبلمي بالفقو مقارنة الجزائرم األسرة قانكف في الطبلؽ »لدرع كماؿ-  4
 .143 ،ص2002 عشر، الثاني العدد الجزائر، ، قسنطينة
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  الزكج إدماف أك مرضيما أك الزكج أك الزكجة كعجز الزكجيف بيف الجنسي التكافؽ عدـ -د

 ذرعا يضيؽ منيما كؿ كتجعؿ الزكجية العبلقات تيسيء األمكر ىذه  كؿ.1الكحكؿ عف
 . الطبلؽ إلى فتؤدم بينيما كالصراعات التكترات كتكثر باآلخر

 مصدر رعايتو عمى القائميف أك الطفؿ كالدا يشكؿ    قد:التربية بأصول الوالدين جيل -2
 عف لتقاعسيما عاتقيما أك عمى الممقاة التربكية الكظيفة بمتطمبات لجيميما تربيتو عمى خطر
. 2الرعاية بكاجب الجسيـ إلخبلليما أك المطمكب الجيد بذؿ

 عمى منيا نذكر الصحيحة التربية بأصكؿ الكالديف جيؿ تيجسد التي الصكر ىي ككثيرة 
 :ما يمي الحصر ال المثاؿ سبيؿ

 اآلباء بيف النفكر يثير ما كىذا أبنائيـ تربية في القسكة، في أك الميف في األباء  إفراط 
 . 3أبكيػػو قبؿ مف  المعنكم باإلىمػاؿ االبف إحساس إلى يؤدم قد الذم ك كاألبناء،

 فاعمػة، أكمعاممة تربكية أداة بأنو العتقادىما الطفؿ، تكجيػو في العنؼ عمى األبكيف إعتماد 
ف فقد الغير، أماـ إىانتو ك بقسكة الصغير   مشارعو كبت ك لديو نفسية عقد ذلؾ ييًككِّ

 .   4جريمة صكرة في المشاعر ىذه تفجير إلى ذلؾ يدفعو قد ك كانفعاالتو

 كمعنكم، مادم إىماؿ مف يعانكف األبناء ىؤالء أف فنجد المعاممة في األبناء بيف التفرقة 
  . األبػكيف مف كالمعنػكم المادم العطاء في العػدؿ عدـ بسبب

                                                           

 .143 ، المرجع السابؽ، ،ص « اإلسبلمي بالفقو مقارنة الجزائرم األسرة قانكف في الطبلؽ »لدرع كماؿ-  1

 اإلجتماعية الدراسات أكادمية مجمة،«الجزائرم التشريع في الشكارع أطفاؿ لحماية القانكنية األليات»الجمعي، ليمى- 2
 73 ، ص2013التاسع، كاإلنسانية، تصدرعف جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ،،العدد

 كالتدريب  األمنية لمدراسات العربي المركز ، الجريمة مف المجتمع حماية في الكريـ القرآف منيج ياسيف، محمد ركضة-  3
  .206 ص ، 1992 األكؿ، الجزء ،الرياض،

 فعاليات ضمف ألقيت مشتركة ،مداخمة«الطفؿ ضد المكجو األسرم العنؼ»،معكشة الحفيظ بكطباؿ،عبد الديف سعد- 
 اإلنسانية العمـك بكمية ،2013،أفريؿ،9،10: يكمي تنظيمو االسرة،تـ في الحياة كجكدة االتصاؿ حكؿ الكطني الممتقى

 12 كرقمة،ص مرباح، قاصدم بجامعة كاإلجتماعية،

 .11 ص ،1997 القاىرة، العربية، النيضة ، دار -مقارنة دراسة -لؤلطفاؿ الجنائية المعاممة الستار، عبد فكزية-  4
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 تككف التي فاألـ لمكالديف، الثقافي المستكل ضعؼ عف ناتج التربية بأصكؿ الجيؿ يككف كقد
 الحتياجاتيـ جيميا بسبب أبناءىا تيمؿ أف يمكف ضعيؼ ثقافي مستكل ذات أك جاىمة
.  كالمادية النفسية

 التربية لنقص نتيجة األسرم اإلىماؿ يككف  أحيانا :انعداميا أو الدينية التربية نقص -3
 تحث التي اإلسبلمية الشريعة ألكامر أحدىما أك الكالديف امتثاؿ عدـ إلى المؤدية الدينية
 عمى أيضا أكجبت كقد. عمييـ كاإلنفاؽ تربيتيـ كحسف كحمايتيـ األبناء رعاية عمى اآلباء
. 1كاالجتماعية كالمادية النفسية أطفالو حاجات يمبي أف المسمـ

  اآلباء  يدفع قد تربيتيـ، كحسف األبناء برعاية المتعمقة اإلالىية األكامر لكؿ االمتثاؿ فعدـ  
 اآلباء عند انعداميا أك الدينية التربية نقص سبب أيضا  يككف كربما. 2أبنائيـ إىماؿ إلى

 لمقياـ تؤىميـ التي الصحيحة العقيدة أصكؿ تمقينيـ عدـ عف ناتج أسرىـ ييممكف الذيف
.  أسرىـ تجاه كجو أكمؿ عمى بمسؤكلياتيـ

 الدينية التربية نقص جرَّاء مف تحدث الجرائـ معظـ فإف األسرم اإلىماؿ غرار     كعمى
 األسرة في الخمؿ ك البشرية التعاسة الديني الكازع ضعؼ يسبب كما الديني، الكازع أكضعؼ

.  الفرد سمكؾ في كاالستقامة االنضباط عدـ ك

 لديو، الدينية التربية تماـ عف الفرد، الناتج قمب في المستقر اإليماف في الديني الكازع كيتمثؿ
 يدعك عندما ا فإف ثىـٌ  كمف المىكريمىات، إلى تدفعو الدنيا في لممؤمف عاصمة قكة فاإليماف
. 3قمكبيـ في المستقر اإليماف ذلؾ مقتضى جعؿ الٌشر، مف يينفِّرىـ أك الخير إلى عباده

 فعؿ عمى كيحثييـ الٌشر فعؿ مف يمنعيـ الناس قمكب في المستقر اإليماف كاف      فإذا

                                                           

 ،2002 األكلى الطبعة ، المتحدة العربية اإلمارات كالثقافة، اإلعبلـ كزارة اإلسبلـ، في الطفكلة مرداف، عمي الديف  نجـ- 1
 .125 ص

 .101 ص السابؽ، المرجع، الجريمة مف المجتمع حماية في الكريـ القرآف منيج ياسيف، محمد  ركضة -2
  .10 ص ،2000 عشر، الرابعة الطبعة ، دمشؽ ، القمـ دار ، المسمـ خمؽ الغزالي، محمد-  3
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 النكاىي ك األكامر ىذه لمثؿ يستجيب ال اإلنساف يجعؿ نقصو أك الديني الكازع فغياب الخير،
ف العاقبة، سكء مف الخكؼ عدـ ك التجٌبر ك األذل إلى يميؿ نجده بؿ  الناس ىؤالء مثؿ كا 

  .لؤلمكر الكاضحة الرؤية مف تمنعيـ غشاكة قمكبيـ عمى

 لنفسو سكاء األساسية الحاجات إشباع عمى الفرد قدرة عدـ في الفقر يتمثؿ :الـــفقـر-4
 فتكثر األبناء عمى اإلنفاؽ الكالديف إىماؿ إلى يؤدم األسرة في الفقر فانتشار أكألسرتو،
 .1العػاـ كالضعؼ التغذية سكء أمراض

 ضيؽ بسبب لؤلسرة، األب ىجر إلى يؤدم كقد كسيككلكجيا اجتماعيا عجزا الفقر    كيخمِّؼ 
حساسو اليد ذات  ترؾ إلى فيضطر كزكجتو، االحاجات المادية ألبناءه تمبية في بالعجز كا 

 أيف مف مالي، مىٍكرد لو ليس الذم البطَّاؿ فاألب البطالة، عف  ناتج فقد يككف الفقر. األسرة
 زاد  ك ،2؟؟...كغيرىػا كتعميـ عبلج مف المادية احتياجاتيـ كيمبي عمييـ ينفؽ أك يىرعى أبناءه

 المشاريع كقمة الخىكصصة نظاـ ظؿ في العمكمية المؤسسات مف العماؿ بتسريح انتشارىا
 مف التخفيؼ في ذلؾ فيساىـ البطالة، عمى كتقضي العاممة األيدم تمتص التي االقتصادية

 الفردم الدَّخؿ ضعؼ عف ناتج يككف كقد أبناءىا، كعمى األسرة عمى الكاقع اإلىماؿ حٌدة
 القدرة مستكل تدىكر مع خاصة لؤلسرة، الضركرية الحاجيات لتمبية كفايتو كعدـ األسرة لرب

 متطمبات يغطي كال يكفي ال دج 20.000 يعادؿ الذم الدخؿ فأصبح المكاطف لدل الشرائية
. لؤلسرة الضركريػة الحياة

 الكالديف أحد غياب يككف يمكف أف  :األسرة عن كالىما أو الوالدين أحد غياب- 5
 اليجر أك الكفاة عف ناتج يككف قد الغياب كىذا األسرة التفكؾ في سبب األسرة عف أككبلىما

: حدا عمى حالة لكؿ سنتطرؽ يمػػػػي كفيما

                                                           

. 105 ص السابؽ، المرجع كالمجتمع، ،األسرة رشكاف الحميد عبد حسيف-  1
،بيركت،لبناف،الطبعة العربية المجتمع، الدار أمراض شككر، كديع جميؿ-  2  .38 ،37ص ،ص1998األكلى، لمعمـك
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 أحد كفاة األسرة، إىماؿ أسباب  مف:الوفاة بسبب كالىما أو الوالدين أحد غياب . أ
 ذلؾ كاف سكاء األبناء نفسية في األثر كبالغة قاسية صدمة ذلؾ يعتبر إذ كبلىما أك الكالديف
 كبلىما أحدىما  أك فيًقدى  فإف الطفؿ، حياة في خاصة مكانة منيما فمكؿ األب أك األـ بكفاة
يما مف يجد كلـ   .1تضطرب سكؼ حياتو فإف يعٌكضى

 التي أب زكجة كجكد الزكاج، ىذا عف كيترتب أخرل، مرة لمزكاج باألب ذلؾ يؤدم األـ فكفاة
 المرحمة ىذه المراىقة، سف في كانكا إذا خاصة ،*األبناء حياة عمى سمبا كجكدىا ينعكس قد

 الزكجة مف باألب إلى إىماؿ أكالده  فالزكاج األب يؤدم .األمكر تعقيد مف تزيد التي الحرجة
 الجك ىذا مف ييرب الطفؿ فيجعؿ كالمعنكم المادم بنكعيو اإلىماؿ يككف كقد األكلى،
  .منحرفة أماكف في كالرعاية كالعطؼ الحناف عف بحثا لو، بالنسبة مريح الغير األسرم

 لؤلسرة، كالتنظيمية االقتصادية الدعامة يعتبر الذم األب لفقداف بالنسبة الحاؿ     كذلؾ
 األبكية الرعاية في دكره إلى إضافة ليا، كالمالي االقتصادم المستكل عمى غيابو كيؤثر
 . األبناء سمكؾ كضبط

 اآلباء أحد بيجر األسرة إىماؿ إلى األبناء يتعرض   قد:باليجر الوالدين أحد غياب . ب
 بسبب الكالديف أحد فيو يغيب الذم فالبيت .الببلد خارج األب كعمؿ المؤقت الغياب أك البيت
 كالحناف الحب كنقص معنكيا أك ماديا إىماال إما األبناء فيو ييمؿ  أمكر أخرل، أك العمؿ
 السبيؿ عف كينحرؼ سمككو معايير كتضطرب التكازف كعدـ بالقمؽ يشعر الطفؿ يجعؿ مما

. 2السكم

                                                           

 .25ص ،2004 األكلى، الطبعة لبناف، بيركت، العربية، النيضة دار اإلجراـ، سيككلكجية العيسكم، الرحماف عبد- 1
 كتجدر اإلشارة أف ليس كؿ زكجة أب تككف سبب في تشرد أبناء الزكج، فقد أثبت الكاقع أف الكثير مف زكجات األب كف  *

 .سببا في لِـّ شمؿ األسرة كاألبناء بعد أف كانت مفككة بسبب حكمتيف كحسف تصرفيف

 الثالثة، الطبعة ، الككيت ، السبلسؿ ذات منشكرات ، اإلجرامي السمكؾ كطبيعة الجريمة أسباب الدكرم،  عدناف- 2
 .123 ص ،1984
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 نسبية آثار ليا أف كما كتفككيا، األسرة إنييار إلى يؤدم أف يمكف  األسباب ىذه أحد   تكفر
 كؿ بأف يقرٌ  ال المعاش فالكاقع ألخرل، أسرة مف تختمؼ  فيي األسرم اإلىماؿ إحداث في
 كرعاية ألسرتيا ميممة عاممة امرأة كؿ كليس ألكالدىا، ميممة( أمٌية )جاىمة أـ أك أب

 األب عنيا غاب  أسرة كؿ كليس كأبناءه، ألسرتو ميمؿ فقير كؿ ليس بأنو يقرٌ  كما أبناءىا،
.   لئلىماؿ تعرضت الطبلؽ أك الكفاة بسبب إما األـ أك

: الطفل رعاية عمى األسرة إىمال آثار -ثانيا

نياء تفككيا إلى األسرة إىماؿ يؤدم      إىماؿ آثار جميان  كتظير أبناءىا، نحك كظائفيا كا 
 كبلىما أك الكالديف أحد فيجر السف، في صغاران  كانكا إذا خاصة األطفاؿ، عمى األسرة
 ظركؼ في خمؿ مف ينتج عف ذلؾ كما باألطفاؿ، كاالىتماـ الرعاية يعني غياب لؤلسرة

. سمككيـ كفي معيشتيـ
 األمر المؤلمة كاالجتماعية النفسية الخبرات الطفؿ نفسية في األسرة إىماؿ يترؾ كما    
 لؤلسرة تركو عند مثبلن  األب فغياب الطفؿ، شخصية عمى سيئة انعكاسات لو يككف الذم

 االجتماعية التنشئة عممية في ميـ عنصر كىك األسرة، في الرجؿ نمكذج غياب فذلؾ يعني
 األب، كمحاكاة تقميد طريؽ عف الرجكلة دكر يتعممكف الذيف الذككر لؤلطفاؿ بالنسبة خاصة
 .1لؤلسرة كتركيا األـ غياب عند األطفاؿ مف لئلناث بالنسبة األمر ككذلؾ

 إلى الغياب سبب عف النظر بغض األسرة في كمييما أك الكالديف أحد غياب كيؤدم     
 المتابعة انعداـ ك لمطفؿ، االجتماعية الرقابة أنكاع أىـ مف تعتبر التي األسرية الرقابة ضعؼ

 . 2االنحراؼ في الكقكع الطفؿ عمى يسيؿ فبذلؾ كالتكجيو،

                                                           

 .62ص نشر، سنة دكف عماف، كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار كرعايتو، الطفؿ حقكؽ الدكيبي، السبلـ عبد-  1
 الطبعة الجزائر، الجامعية، المطبكعات العقاب، ديكاف كعمـ اإلجراـ عمـ منصكر،مكجزفي إبراىيـ  إسحاؽ-

 . 112-110 ص ،ص1991المثانية،
 .72ص ،2012 األكلى، الطبعة بيركت، الحقكقية، الحمبي منشكرات األسرة، حماية باش،  أحمد- 2
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ضطراب خمؿ كؿ  حكؿ األسرة، أف كاألبحاث الدراسات مف العديد أكدت ك قد  يعرقؿ كا 
 إلى غالبا يؤدم األكمؿ، الكجو عمى أبنائيا كتربية تنشئة في كظائفيا أداء عف األسرة

.   1كاإلجراـ اإلنحراؼ

 عمى كالتيذيبية التربكية بكظيفتيا األسرة قياـ يعيؽ لؤلسرة، المعنكم كالتصدع التفكؾ أف كما
،  اإلنسجاـ فقداف الناجـ عف كالترشيد لمتكجيو األطفاؿ إستجابة لعدـ كذلؾ النحك البلـز

 القسكة أك المضيع لئلىماؿ نتيجة كاألماف، باإلستقرار الشعكر كلعدـ العبلقات، في كالترابط
 إلى يمتد أف يمكف الذم األسرم، اإلنتماء الشعكر الطفؿ يفقد ىذا كؿ المعاممة، في كالعنؼ
      .2كالجنكح اإلنحراؼ إلى األحياف مف كثير في كالمؤدم اإلجتماعي باإلنتماء الشعكر فقداف

 كالمعنكية الرعاية المادية غياب ينتج عنو غالبا األسرة إىماؿ يتضح أف سبؽ كمما     
 فقد المستقبؿ، في حياتو كعمى الطفؿ شخصية عمى سمبية كلئلىماؿ آثار. لمطفؿ األسرية
.  كالجنكح االنحراؼ في كقكعو في سببان  يككف

 

                                                           

 . 276-274 ص ،ص2000 طبعة اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة العاـ، اإلجراـ الشاذلي،عمـ  فتكح- 1
 .مابعدىا ك111 ص العقاب، المرجع السابؽ،ص كعمـ اإلجراـ عمـ مكجزفي منصكر، إبراىيـ إسحاؽ_ 

 217 ص ،ص2002 بيركت، الحقكقية، الحمبي منشكرات العقاب، ك اإلجراـ عممي أصكؿ القيكجي، القادر  عبد- 2
 .كمابعدىا
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 األسرة إهمال ضحيَّة للطفل المدنية الحماية: األول الباب

 

     تعدُّ حقوق الطفل من أىم حقوق اإلنسان التي تمتزم الدولة بحمايتيا ووضع 
اآلليات الفعَّالة لتنفيذىا، واىتمت الجزائر بتوفير الحماية القانونية لمطفل، حيث تنقسم ىذه 

 .الحماية إلى قسمين حماية مدنية وأخرى جزائية
لزام األشخاص   تتجسد الحماية المدنية بتكريس المشرع الجزائري لحقوق لمطفل، وا 

وتتميز . بتطبيقيا، وذلك في سبيل توفير حماية حقيقية لمطفل لينمو نموا سميما بدنيا ونفسيا
 :حقوق الطفل عن غيرىا من الحقوق األخرى لإلنسان بأنيا

حقوق مترابطة، أي أنيا غير قابمة لمتجزئة فحرمان الطفل من حق واحد يؤثر ذلك سمبا -1
كما أن اإلىتمام بحق واحد يعزز بقية . عمى باقي الحقوق سواء كانت مادية أو معنوية

 1.الحقوق

تعتبر حقوق الطفل جزء ىام من حقوق اإلنسان، ألن االطفال جزء من المجتمع فيم - 2
واإلىتمام بحقوقيم يعطي ُبعًدا . أمل المستقبل، وىم أضعف الفئات العمرية في المجتمع

ىاما لحقوق اإلنسان، فإذا تمقَّى الطفل اإلىتمام والرعاية الكافية سينعكس ذلك إيجابا عمى 
 .المجتمع بالتطور والنماء

وتتصف حقوق الطفل بأنيا حقوق ال يقابميا واجبات، فيي ال تُقابل بأدنى إلتزامات  - 3
من جانب الطفل، وذلك ألنيا تتعمق بمخموق ضعيف يصعب إلزامو في ىذا السن الصغير 

 . بإلتزامات يؤدىا مقابل ىذا الحجم من الحقوق

ويستثني الفقياء من ىذه الميزة الحقوق الناشئة عن اإللتزامات التعاقدية التي يبرميا الولُّي 
 2 .أو الوصُّي نيابة عن الطفل

                                                           
1
وليد سميم النمر، حقوق الطفل بين الفقو اإلسالمي و القانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، طبعة  - 

 .56ص ،2013
2
محمد كامل المنايمي، حقوق الطفل بين الواقع والمأمول،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، مصر، الطبعة  ىاني - 

 .64،65،ص ص 2010،األولى
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تتميز ىذه الحقوق بأنيا تتطمب قيام الغير بيا نيابة عن الطفل، فبحكم ضعف قدراتو  -4
لتمكينو من - قد يكونوا والديو أو من أقاربو- الجسدية والعقمية فيو بحاجة ألشخاص بالغين

 .التمتع بيذه الحقوق

كما تتميز بأنيا حقوق متطورة ومتجددة، فحقوق الطفل َتَتجدد و تتطور بإختالف - 5
فالحقوق التي يتمتع بيا الطفل حين ميالده تختمف عن الحقوق . المرحمة التي يكون فييا

التي يتمتع بيا عند بموغو سن العاشرة مثال، كما أن الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية 
 .ومدى تطور المجتمع يؤثر في مدى تطور و تجدد ىذه الحقوق

تختمف ىذه الحقوق بإختالف وضعيات الطفل ذاتو، فوضعية الطفل ليا أثر في - 6
إختالف حقوقو، فالطفل المعاق يتمتع بحقوق تختمف عن الطفل السميم، فاإلعاقة سبب في 

إضافة بعض الحقوق لمطفل المعاق لتكريس حماية حقيقية لو في ىذه الوضعية، وكذلك 
 .الحال بالنسبة لمطفل الضحية ، والجانح أيضا

ىذه الحقوق غير قابل التنازل عنيا، بحيث ال يجوز التنازل عنيا أو التفريط فييا ألي -7
سبب كان، ىذه الحقوق  ما ُكرِّست لمطفل إال لتوفير الحماية والرعاية الالزمتين لنموه 

السميم، والتنازل عنيا أو التفريط فييا ُيضِعف من ىذه الحماية  أو يعدميا، ويعرقل أيضا 
 3.النمو السميم لمطفل

    وقد كرس المشرع الجزائري الكثير من الحقوق لمطفل بشكل عام، نذكر منيا عمى سبيل 
 . المثال الحق في الحياة، الحق في النسب، الحق في اإلسم وغيرىا من الحقوق األخرى

إال أننا و في إطار بحثنا ىذا ستقتصر دراستنا عمى الحقوق التي ُتَجسِّد الحماية التي وفَّرىا 
 .  المشرع لمطفل من إىمال األسرة سواء كان إىمال مادي أو معنوي

                                                           
3 

 .67-64، المرجع السابق،ص ص محمد كامل المنايمي، حقوق الطفل بين الواقع والمأمول ىاني -

 .57-54المرجع السابق،ص صوليد سميم النمر، حقوق الطفل بين الفقو اإلسالمي و القانون الوضعي، -
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و في ىذا الباب سأتطرق لدراسة ىذه الحقوق في القانون الجزائري، و اإلتفاقية الدولية 
، ذلك عمى إعتبار أن ىذه اإلتفاقية تمثل الشرعية العامة 1989لحقوق الطفل الصادرة 

 :وعميو فقد قسمت ىذا الباب إلى فصمين حيث خصصت.   لحقوق الطفل

  ضحيَّة اإلىمال المادي لألسرة،        المقررة لمطفللدراسة الحقوق :  الفصل األول

 .   أما الفصل الثاني فقد تناولت فيو الحقوق المقررة لمطفل ضحيَّة إىمال المعنوي األسرة
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يككف إىماؿ الطفؿ بتعريض سالمتو العقمية كالجسمية كالنفسية لمخطر، أك التقصير 
فػػي إشباع حاجاتو النفسية كالمادية، كاإلشراؼ الغير مالئـ عميو، مما يؤدم إلى اإلضرار 

 ك يتخذ  ىذا اإلىماؿ أشكاال عدَّة، منيا اإلىماؿ المعنكم الذم يككف بتعريض الطفؿ 1.بو
لمضرر جراء التقصير في الحاجات المعنكية، كىناؾ اإلىماؿ المادم لمطفؿ الذم ينصب 
عمى تعريض الطفؿ لمضرر جراء التقصير في أداء الحاجات المادية، كمف ىذه الحاجات 

ىذه  المادية، اإلنفاؽ عمى الطفؿ،  كيككف بتكفير المأكؿ كالممبس كالعالج، كتعتبر
 . الحاجات ضركرية لحياتو كنمكه

كمف الحاجات المادية األخرل كالضركرية لنمكه، حاجة الطفؿ لمعيش في الكسط 
األسرم، أك األسرة التي تكفؿ لو التمتع باالستقرار المادم، ك الرعاية المادية كالمعنكية 

 .الالزمة لنمكه نمكا سميما

كألىمية كؿ الحاجات المذككرة سابقا في حياة الطفؿ، نجد أف المشرع الجزائرم أقرَّىا 
كمابعدىا  (75)كحقكؽ يجب أداىا لمطفؿ، حيث نص عمى حؽ النفقة لمطفؿ في المكاد 

مف قانكف  (03)مف قانكف األسرة، بينما أقرَّ حؽ الطفؿ في الكسط األسرم في المكاد
 .المتعمؽ بحماية الطفؿ

ك سأتطرؽ في ىذا الفصؿ لدراسة ىذيف الحقيف، كأبيُّف مدل الحماية التي يكفراىا 
 .لحماية الطفؿ ضحية إىماؿ األسرة

 :   كعميو فقد قسمت ىذا الفصؿ إلى مبحثيف حيث خصصت

المبحث األكؿ لدراسة حؽ الطفؿ في اإلنفاؽ عميو، أما المبحث الثاني فقد 
 .   خصصتو لدراسة حؽ الطفؿ في العيش في الكسط األسرم

                                                           
كاديمية نايؼ العربية لمعمـك أ، -أنكاعو أسبابو ك خصائص المتعرضيف لو-منير بف عبد الرحمف آؿ سعكد، إيذاء الطفؿ، -  1

 63 ص،2005ألكلى، ااألمنية، الرياض، الطبعة 
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األول المبحث 

 حق الطفل في اإلنفاق عميـه

يعد اإلنفاؽ عمى الطفؿ مف المبادئ االجتماعية التي أرستيا الشريعة اإلسالمية     
ف سبب كجكب النفقة عمى الطفؿ ىك القرابة  الغراء فيما يعرؼ بمبدأ التكافؿ اإلجتماعي، كا 
عمى اعتبار أف الفرع جزء مف األصؿ، كاإلنساف كما تجب عميو النفقة عمى نفسو، كذلؾ 

فمتى كجد الفرع كتحققت الحاجة في . تجب عميو النفقة عمى فرعو الذم ىك جزء منو
اإلنفاؽ عميو كجبت النفقة، كىي إلتزاـ يقع عمى عاتؽ الكالديف مادـ الطفؿ صغيرا غير 

 . قادر عمى الكسب  لضعفو، كعجزه عف العمؿ

   ك تعتبر النفقة مف أعظـ الحقكؽ التي يجب أف ُتكفؿ لمطفؿ، ألف بيا ُتصاف حياتو 
كقد أدرؾ المشرع الجزائرم أىمية اإلنفاؽ عمى الطفؿ، حيث . كتكفر لو الرعاية كالحماية

 مف قانكف األسرة األب باإلنفاؽ عمى أبناءه كعند 75كرَّس ىذا الحؽ بمكجب المادة 
 .عجزه، ألـز األـ بكاجب اإلنفاؽ عمى األبناء

     كتبعا لما سبؽ سأتناكؿ في ىذا المبحث مفيـك النفقة المقررة لمطفؿ، ك مدل الحماية 
 .التي تتكفر بإقرار ىذا الحؽ لمطفؿ ضحّية إىماؿ األسرة كذلؾ في المطمبيف التالييف
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 المطمب األول
ة ــالنفقمفهـوم 

      تعتبر النفقة مف الحقكؽ المادية التي أقرَّىا المشرع الجزائرم لمطفؿ بمكجب       
لذلؾ .  مف قانكف األسرة ، كىي ضركرية حيث تكفؿ لمطفؿ النمك السميـ80-75:المكاد

 . كاف البد عمى الكالديف تحمؿ مسؤكلية اإلنفاؽ عميو
نطالقا مف مما سبؽ يمكف طرح التساؤالت التالية ما المقصكد بالنفقة، كفيما تتمثؿ : كا 

مشتمالتيا، كمف ىـ األشخاص الممزمكف بتكفيرىا لمطفؿ، كؿ ىذه التساؤالت كغيرىا سيتـ 
 .   اإلجابة عميا في  مضمكف ىذا المطمب

 الفرع األول

 تعريف النفقـة

 سيتـ تعريؼ النفقة مف خالؿ تحديد المقصكد بيا، ك تحديد مشتمالتيا، ثـ تقديرىا
  :تحديد المقصود بالنفقة: أوال

النفقة ىي مصطمح يطمؽ عمى كؿ ما يحتاج إليو اإلنساف إلقامة حياتو مف طعاـ      
ق االنساف ؽككسكة كسكف ك خدمة ك كؿ اإللتزامات المتعارؼ عميا، بمعنى ىي كؿ ما ينؼ

   1.عمى غيره مف نقكد ك نحكىا مف األمكاؿ
 أك األب عمى عيالو مف طعاـ ك شراب ك اإلنسافكما تعرَّؼ أيضا، بأنيا كؿ ما يصرفو 

اء بحسب المتعارؼ عميو بيف الناس فكؿ ما يحتاج إليو األبك ،كسكة ك مسكف ك خدمة
 2.فعميا

                                                           

 -1
الجزائر،   ديكاف المطبكعات الجامعية،،-الزكاج كالطالؽ– العربي بمحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم  

. 169، ص 1999 طبعة

2
، صبحي محمصاني، المبادئ الشرعية ك القانكنية في الحجر ك النفقات ك المكارث ك الكصية، دار العمـ، بيركت-  

. 241، 240، ص ص 1997، الطبعة الثانية

 .364،ص2009،أحمد محمد عمي داكد، األحكاؿ الشخصية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،األردف- 
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 مف قانكف األسرة 75ك قد أقرَّ المشرع الجزائرم حؽ الطفؿ في النفقة في المادة 
لـ يكف لو ماؿ،  الجزائرم بحيث نصت عمى ما يمي  تجب نفقة الكلد عمى األب ما

  كاف الدخكؿ، ك تستمر في حالة ما إذاإلى سف سف الرشد ك اإلناث إلىفالنسبة لمذككر 
. "  عنيا بالكسبباالستغناءالكلد عاجزا آلفة عقمية أك بدنية أك مزاكال لمدراسة ك تسقط 

 أف المشرع الجزائرم أكجب حؽ نفقة الطفؿ عمى األب كأصؿ يتبيف ىذه المادة مف
  .عاـ، ك قد كضع حدكد تمتع الطفؿ بيذا الحؽ ك سيأتي بيانيا

 مف 79 المادة إلى 75األحكاـ المتعمقة بالنفقة الكاردة في المكاد مف  خالؿ   كمف
كتؼ  كا تعريؼ النفقةإلى أف المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ تبيف ،قانكف األسرة الجزائرم

.  مف قانكف األسرة الجزائرم78 في المادة مشتمالتيابتحديد 

يمكف القكؿ بأف نفقة الطفؿ ىي كؿ ما يصرفو األب أك الشخص الممـز بيا  ك
 ضماف تمتع الطفؿ برفاىية في ىكبحسب الحالة عمى الطفؿ، ك الغرض أك اليدؼ منيا 

العيش ك سدِّ حاجياتو التي يتطمبيا لمعيش، ك تبعا لذلؾ فيي تتنكع بحسب تنكع حاجيات 
إلخ ..الطفؿ، مف نفقة غذاء ك عالج ك كسكة ك سكف

:  ةــمشتمالت النفق- ثانيا

تشمؿ النفقة، الغذاء ك الكسكة ك  " مف قانكف األسرة الجزائرم عمى أنو 78تنص المادة   
مف نص  " ك أجرتو، ك ما يعتبر مف الضركريات في العرؼ ك العادةأالعالج ك السكف 
: يمي ماؾ المشرع جعؿ مشتمالت النفقة فىذه المادة يتبيف أ

ا كن نمك نـمم لمطفؿ، حتى حالص ك يقصد بيا تكفير األكؿ ك الشرب :ة الغذاءـنفق – (1
ىناؾ عالقة كثيقة بيف التغذية ك بيف نمك الشخصية، ؼ ،سميما معافى مف األمراض

فعمَّة إقرار  ك النفسي فاألطفاؿ الذيف يعانكف نقص في التغذية يتأثر تككينيـ العضكم
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النفقة لمطفؿ ىي حماية جسمو، بتكفير الغذاء الصحي الذم يكفؿ الحماية الجسدية 
 1.لمطفؿ

  مف قانكف األسرة نص المشرع الجزائرم عمى الكسكة78في المادة  :ة الكسوةـنفق – (2
 .كأحد مشتمالت النفقة

ك يرل فقياء القانكف أنو يقصد بالكسكة في ىذه المادة ىك تكفير الممبس لمطفؿ الذم 
يقيو مف الحر ك البرد، ك المباس الذم يجب أف يكفر لمطفؿ ىك المباس الذم يمبسو أقرانو 

ك نفقة الكسكة ال تقؼ عند حد المباس فقط، بؿ تتعداه لتشمؿ حتى  .ك أمثالو في العمر
الغطاء ك الفراش الذم يجب أف يكفره الشخص الممـز بالنفقة  لمطفؿ، ك يككف ذلؾ بحسب 

 2.العرؼ ك العادة

 يعتبر العالج أيضا مف مشتمالت النفقة الكاجبة لمطفؿ، ك يقصد بنفقة :نفقة العالج(- 3
العالج ىي تمؾ المصاريؼ التي يدفعيا الشخص الممـز بالنفقة لعالج الطفؿ عند المرض 

 ذلؾ بدفع مصاريؼ األدكية ك األطباء الى حيف شفاء الطفؿ مف مرضو كتشمؿ يككفك
 3.أيضا حتى مصاريؼ التطعيـ لحماية الطفؿ ك كقايتو مف األمراض الُمعدية ك األكبئة

  السابؽ الذكر مف قانكف األسرة الجزائرم78مف خالؿ نص المادة  :نفقة المسكن(- 4
 السكف أك أجرتو ك ُيقصد تىنجد أف النفقة تشتمؿ باإلضافة لمعناصر السابقة تشمؿ ح

بنفقة السكف ىك تكفير المكاف المناسب الذم يأكم الطفؿ، ك يعيش فيو ليحميو مف برد 
كال يشترط في المكاف الذم يكفره الشخص الممـز بالنفقة أف يككف ، الشتاء ك حّر الصيؼ

                                                           

-
، مجمة المعيار، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينو، الجزائر،العدد «حقكؽ الطفؿ في الفقو كالقانكف»العربي بختي،  1

  .249،250، ص ص 2009الرابع عشر،
فضيؿ العيش، قانكف األسرة الجزائرم مدعـ بإجتيادات قضاء المحكمة العميا،ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، - 

 .75،76ص ص ,2006طبعة 
عبد الفتاح تقيو، مباحث في قانكف األسرة الجزائرم مف خالؿ مبادئ ك أحكاـ الفقو اإلسالمي، ديكاف المطبكعات - 2

 .172 ، ص2000الجامعية، الجزائر، طبعة 
العربي بمحاج، قانكف األسرة ك مبادئ االجتياد القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا، ديكاف المطبكعات الجامعية، - 3

 .148، ص 2000طبعة الجزائر، 
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ك حتى يككف المكاف مناسب  .لككا لو، فقد يككف البيت مستأجر مف شخص آخرمـ
لعيش الطفؿ، يجب أف تتكفر فيو جميع الشركط ك الكسائؿ الضركرية لمعيش كالماء 

 1...كالكيرباء

 أحسف المشرع صنعا عند النص عمى حؽ الطفؿ في تكفير السكف أك أجرتو قدك 
تمالت النفقة، ك ذلؾ حتى ال يتيرب الشخص المكمؼ بدفع النفقة مف ش ضمف ـإدراجوك

، ك في حالة عدـ ىا مشتمالتغير مدرج فيتكفير السكف، بحجة أنو غير ممـز بو أك أنو 
 كبذلؾ َضِمف تو ألزمو المشرع بتكفير أجر،قدرة الشخص المكمؼ بالنفقة عمى تكفير السكف
ق، يعيش فيو مع أسرتو التي سيحظى فييا لمطفؿ الحؽ في العيش في مكاف مناسب يأكم

فتكفير السكف لمطفؿ أثر في رعاية الطفؿ،ك ىذا األمر أدركو المشرع . برعاية كالديو
 الذم أقر ضركرة تكفير مأكل لمطفؿ يأكيو ك يحميو، 2.الدكليالجزائرم ك كذا المشرع 

شترط أف يككف مالئما لنمكه البدني ك العقمي ك المعنكم ك االجتماعي، ك تأكيدا  لذلؾ كا 
لسكف المالئـ اأف :  الذم جاء فيو1989صدر منشكر عف منظمة الدكؿ العالمية سنة 

 ركابطالصحة البدنية ك العقمية، ك يكفر لمناس الراحة النفسية كاؿ: ؿ األحكاؿض أؼفييعزز 
 3.كسيمة لتعبير عف فرديتيـكىك ك ثقافتيـ،  المادية مع مجتمعيـ 

 الكسكة ك المسكف ك العالج مصاريؼ أف النفقة تشتمؿ عمى يتضحمما سبؽ ك
 كالغذاء، ك ىذه العناصر تعتبر ىي العناصر األساسية لمنفقة، ألنو يستحيؿ حصر

 ك ترؾ األمر لذلؾنجد أف المشرع الجزائرم تنبو كأكتحديد العناصر التي يحتاجيا الطفؿ، 

                                                           

الشافعي عبيدم، قانكف األسرة مدعـ باالجتياد القضائي لممحكمة العميا، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر، دكف سنة  1-
 .50، 49 الطبع، ص ص

2
تتخذ الدكؿ األطراؼ كفقا لظركفيا الكطنية ك في حدكد : " مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى مايمي 27/3 نصت المادة - 

إمكانياتيا، التدابير المالئمة مف أجؿ مساعدة الكالديف ك غيرىما مف األشخاص المسؤكليف عف الطفؿ عمى إعماؿ ىذا 
 ".الحؽ، ك تقدـ عند الضركرة المساعدة المادية ك برامج الدعـ، كالسيما ما يتعمؽ بالتغذية ك الكساء ك االسكاف

.227، 226المرجع السابؽ، ص ص  ،العاـ الدكلي القانكف في الطفؿ مركز فاطمة شحاتو، - 
3
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مفتكحا بالنسبة لمشتمالت النفقة لتشمؿ كؿ ما يعتبر مف الضركريات بحسب العرؼ 
. كالعادة

األسرة الجزائرم،  مف قانكف 78رل ضركرة تعديؿ المادة أ مك بالرغـ مف ذلؾ فإف
ينص تمالت األساسية لنفقة الطفؿ، أكشبحيث ُيَضمِّف المشرع نفقة التعميـ أيضا ضمف الـ

 تتضمف مشتمالت النفقة بصفة عامة، 78المادة ؼعمى نفقة الطفؿ ضمف قانكف الطفؿ، 
األصكؿ عمى الفركع أك الفركع عمى األصكؿ، لكف عند كضع نص خاص في أم نفقة 

قانكف الطفؿ يتضمف مشتمالت نفقة الطفؿ التي تختمؼ عف نفقة األصكؿ، يككف ذلؾ 
  .لتعميـ أيضاا ،كالكسكة لى الغذاء ك العالج ك السكفإضافة إ ُيَضمُِّنيا يثأحسف، بح

 نجد الكثير مف إذر، ضضركرة ممحة خاصة في كقتنا الحانفقة التعميـ  ت أصبحفقد
ـ فييا األطفاؿ مف إتماـ التعميـ، أك مف التعميـ لعدـ كجكد مف رَ حمُ الحاالت في المجتمع 

ىذه المصاريؼ، ك نجد أيضا الكثير مف األشخاص المكمفكف بنفقة الطفؿ  عنيـ يدفع 
 لـ ينص عميو المشرع نَّويتيربكف مف دفع ىذه النفقة بحجة أنو ليس مف الضركريات أك أ

لكف عند كضع نص خاص يتضمف العناصر األساسية التي  .ضمف مشتمالت النفقة
يجب أف تشتمؿ عمييا نفقة الطفؿ ضمف قانكف الطفؿ، يكفؿ ىذا األمر كجكد أساس 

دفع مصاريؼ التعميـ، عند التيرب مف دفعيا أك تجاىميا ؿقانكني إللزاـ المكمؼ بالنفقة 
. ألم سبب مف األسباب

:  ةـتقدير النفق -ثالثا

يراعي القاضي في تقدير "  : مف قانكف األسرة الجزائرم عمى أنو79 المادة نصت
 ." كال يراجع تقديره قبؿ مضي سنة مف الحكـ  النفقة حاؿ الطرفيف كظركؼ المعاش

لطفؿ لمقاضي، كقد كضع في  افيـ أف المشرع ترؾ أمر تقدير نفقة مبمكجب ىذا النص  

 :يتمثال فػيقاضي عند تقديره لمنفقة كاؿىذه المادة معياريف يجب أف يستند إلييما 
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ر سِ فاألب الُمك. (الُمْنِفْؽ كالُمنَفؽ عميو)ُعسْر الطرفيف كأُيسْر كيقصد بو حاؿ الطرفيف،  -1
ف كاف ُمْعِسرا تجب عميو نفقة المعسريف ككذلؾ األمر بنسبة . تجب عميو نفقو الُمكِسريف كا 

. لمطفؿ المكجب اإلنفاؽ عميو
 األسعار كالخدمات كقت تقدير حالة ك يقصد بياظركؼ المعيشة كقت تقدير النفقة،  -2

 د تقدير النفقة إال بعالمتضمفكقد أكجب المشرع عمى القاضي أف ال يراجع الحكـ  .النفقة
. مركر سنة مف صدكر ىذا الحكـ

 الفرع الثاني

  واألشخاص الممزمون بها الطفل لمنفقةاستحقاقأسباب 

 :أسباب استحقاق الطفل لمنفقة: أوال

 تجب نفقة الكلد عمى األب ما "  أنو مف قانكف األسرة الجزائرم عمى75تنص المادة 
الدخكؿ، ك تستمر في سف لـ يكف لو ماؿ، فالنسبة لمذككر الى السف الرشد ك اإلناث الى 

حالة ما إذا كاف الكلد عاجزا آلفة عقمية أك بدنية أك مزاكال لمدراسة ك تسقط عنيا 
" باإلستغناء عنيا بالكسب

 : المادة نستنتج األسباب التي تجعؿ الطفؿ يستحؽ النفقة تتمثؿ فيق ىذؿ نصمف خال

 سنة كاممة، معنى ذلؾ 19 قب أالَّ يتعدل سفُّ يج ،يستحؽ الطفؿ النفقة ؿ: نـالسِّس - 1
 سنة كاممة بحسب 19 حيف بمكغو سف الرشد كىك إلىأنو يستحؽ النفقة مف الكالدة حيا 

م حالة ما إذا كاف الطفؿ ذكرا،  ػػػػػػػم الجزائرم، ك ىذا ؼػػ مف القانكف المدف40نص المادة 

 1.أما إذا كانت أنثى فإف األمر يختمؼ

                                                           
1
 محمد سمارة، أحكاـ ك آثار الزكجية، شرح مقارف لقانكف األحكاؿ الشخصية، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، األردف، - 

 .418، ص 2008الطبعة األكلى، 
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 ك ىذا ما ، حيف أف تتزكجإلى تستحؽ الطفمة األنثى النفقة مف الكالدة :ةــاألنوث -2
 مف قانكف األسرة الجزائرم، بحيث تبقى األنثى تستحؽ 75يستفاد مف أحكاـ المادة 

  1.النفقة حتى بعد بمكغيا سف الرشد، ك ذلؾ لكجكب النفقة لككنيا أنثى

الدخكؿ بيا، في  كجكب النفقة عمى األنثى حتى استمرارالمشرع الجزائرم كأقر    
حالة عدـ قدرتيا عمى الكسب، أك كانت قادرة لكف لـ تتاح ليا الفرصة لمعمؿ 

كالكسب، أما إذا كانت تقـك بالكسب مف خالؿ عمميا، فإف كاجب النفقة يسقط مف 
 .عاتؽ الشخص الممـز بيا، كذلؾ الستطاعتيا عمى اإلنفاؽ عمى نفسيا 

قد يحدث أف يبمغ الطفؿ سف الرشد لكف يككف عاجزا عمى   :كسبـز عن الـ العج-3
 عمى نفسو، في ىذه الحالة يعتبر العجز عف  اإلنفاؽ عاجزا عفقالكسب، ك مف ثـ

الكسب سببا الستحقاؽ النفقة بعد بمكغ سف الرشد، فقد يككف سبب العجز راجعا لعاىة أك 
آفة عقمية في الطفؿ فإنو يبقى مستحقا لمنفقة حتى بعد البمكغ، ك قد يككف العجز عف 

في ىذه الحالة أيضا سيبقى الطفؿ مستحقا لمنفقة ؼسب بسبب مزاكلة الطفؿ لمدراسة، ؾاؿ
   2. ك إف بمغ سف الرشدلحت
 :يسقط حق الطفل في النفقة عند توفر سببين هماو 

 عف طريؽ اكتسبو ىك أف يككف لمطفؿ ماؿ خاص بو، قد يككف :األول السبب 
ككف مف ماؿ الشخص الممـز ت الكصية أك اليبة، فالنفقة في ىذه الحالة ال أكاإلرث 

 . بالطفؿماؿ الخاصاؿ بؿ تككف مف ،فقة عميوفباؿ
أيضا ىك قدر الطفؿ عمى الكسب، بحيث يككف قادرا عمى العمؿ : السبب الثاني

غير  يكف مزاكال لمدراسة أكلـحالة ما إذا  فيعمؿ الطفؿ ك ينفؽ عمى نفسو، ك ذلؾ في 
. مصاب بمرض يمنعو مف الكسب

                                                           
1
. 419، 418،ص ص  محمد سمارة، أحكاـ ك آثار الزكجية، شرح مقارف لقانكف األحكاؿ الشخصية، المرجع السابؽ- 

عبد الفتاح تقيو، مباحث في قانكف األسرة الجزائرم مف خالؿ مبادئ ك أحكاـ الفقو اإلسالمي، المرجع السابؽ،ص  2-
 .177-170ص
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: األشخاص الممزمون باإلنفاق عمى الطفل -ثانيا

       الطفؿ في النفقة مف أعظـ الحقكؽ المادية التي يجب أف تكفؿ لمطفؿ،حؽيعد 
 1.توك ذلؾ ألف ىذا الحؽ يكفر تمتع الطفؿ بالرعاية المادية التي تصاف بيا حيا

فقة الطفؿ مف مالو إف كاف لو ماؿ، لكف إذا كاف الطفؿ معسرا ىنا فك األصؿ أف تككف 
جزائرم حدد األشخاص الذيف تجب عمييـ نفقة الطفؿ إذا لـ يكف لو ماؿ ؿنجد أف المشرع ا

 مف قانكف األسرة الجزائرم، ك ىؤالء األشخاص ىـ عمى 76، 75ك ذلؾ في نص المكاد 
: التكالي

  مف قانكف األسرة الجزائرم عمى ما75 لقد نصت الفقرة األكلى مف المادة : األب(1
.." لـ يكف لو ماؿ تجب نفقة الكلد عمى األب ما" : يمي

 بصفتو الن  عمى األب أكؿ محمك، عمى الطفؿاإلنفاؽمف النص يفيـ أف كاجب ك 
ت عمى األب أقرَّ العائؿ األكؿ لألسرة، ك ىذا ما أقرتو الشريعة اإلسالمية أيضا، بحيث 

لى كسب قكتيـ ألم سبب مف ع عمى أبنائو الصغار الغير قادريف اإلنفاؽمسؤكلية 
لطفؿ، فإذا كاف ؿ عمى األب متكقؼ عمى شرط كىك عدـ كجكد ماؿ ىاك كجكب، 2األسباب

 مف عاتؽ األب لعدـ تحقؽ الشرط كىك اإلنفاؽلمطفؿ ماؿ، في ىذه الحالة يسقط كاجب 
 . ماؿ لمطفؿدعدـ كجك

 قادرا عمى اإلنفاؽ عمى إبنو ، أم يجب أف يككف  األبف يككفأكما يشترط  
لية فإف كاف األب اقة الطفؿ بحسب قدرتو عمى اإلنفاؽ كاستطاعتو الـؼ ك تككف ف،راكسِ ـُ 

                                                           
1 ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية «مدل الحماية القانكنية لمطفؿ في قانكف األسرة الجزائرم» كماؿ لدرع، -  

. 39، ص 2001، 39كاالقتصادية كالسياسية، الجزائر، العدد 

، مجمة الحقكؽ، «ـ1999الطفؿ ك القانكف معاممتو، ك حمايتو الجنائية في ظؿ القانكف  الككيتي »فايز الظفيرم-  2
 . 138، 137، ص ص 2001الككيت، العدد األكؿ، 

 .59،60صنزيو نعيـ شالال، المرتكز في دعاكل النفقة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، دكف سنة نشر، ص - 
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في ىذه الحالة إف ُكجدت ، معسرا، ك عاجزا عمى اإلنفاؽ عمى أبناءه، أك كاف غير مكجكد
.  عمى عاتؽ األـيصبح ؿ،األـ ك كانت ُمكَسرة فإف كاجب اإلنفاؽ يسقط مف عاتؽ األب

األصؿ في النفقة أنيا كاجبة عمى األب، لكف في حالة عجز األب عمى :  األم(2
ك مرض يمنعو مف أاإللتزاـ بدفع النفقة الناتج عف عدـ قدرتو عمى الكسب بسبب إعاقة 

لطفؿ، أكجب المشرع النفقة عمى األـ، ك ذلؾ في نص ؿحماية كذلؾ، ك في ىذه الحالة 
في حالة عجز األب تجب "  مف قانكف األسرة الجزائرم التي تنص عمى أنو 76المادة 

 1"نفقة األكالد عمى األـ إذا كانت قادرة عمى ذلؾ

لى األـ إذا تكفر شرطاف إفقا لنص ىذه المادة نجد أف مسؤكلية دفع النفقة تنتقؿ ك
 : ىماف كأساسيا

 :عجز األب عن النفقة: الشرط األول- أ
لطفؿ، افقة فب عمى األب أف يثبت عجزه عف دفع جتى تمتـز األـ بالنفقة محبمعنى أنو           

 . إلبنػوالنفقة دفع  األـ أف تثبت عكس ذلؾ إف كاف األب يريد التيرب مف عمىك

 :قدرة األم عمى النفقة :الشرط الثاني هو- ب
 ىذه  يجب أف تككف ، األـ عمىلطفؿادفع نفقة اإللتزاـ بقع محتى  أنو ذلؾب ك نعني 
إف كانت غير مكسرة فميا أف تثبت عدـ ؼنفقة،  ىذه اؿُمكِسرة ك قادرة عمى دفع األخيرة 

فمتى تحقؽ الشرطيف  . القانكنيااللتزاـقدرتيا عمى دفع النفقة ك ذلؾ لمتخمص مف ىذا 
جز األب عف دفع النفقة كميا،  ع فإف كاف،السابقيف كجب عمى األـ أف تنفؽ عمى أكالدىا

عجز عف دفع النفقة جزئيا، ألزمت بمقدار النفقة الذم اؿالنفقة، ك إف كاف بكامؿ ألزمت 
 2.نو األبععجز 

                                                           
 كالمتضمف قانكف 1984 يكنيك9ىػ المكافؽ لػ 1404  رمضاف 9 المؤرخ في 11-84 مف األمر رقـ 76المادة -  1

 . األسرة الجزائرم المعدؿ ك المتمـ
-

2
محمد الشكبكر، أحكاـ الحضانة، دراسة في الفقو المالكي كفي مدكنة األسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار   

 .144، 143، ص ص 2004البيضاء،المغرب، 
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 أف قكانيف العديد مف الدكؿ العربية أقرت كجكب النفقة عمى األـ إلى اإلشارةك تجدر 
كنة األحكاؿ د عمى الطفؿ، ك مف ذلؾ ما نجده في ـاإلنفاؽفي حالة عجز األب عف 

إذا عجز األب كميا أكجزئيا  " : منيا عمى أف199 المادة تالشخصية المغربية بحيث نص
 عمى أكالده، ك كانت األـ مكسرة ك كجبت عمييا النفقة بمقدار ما عجز عنو اإلنفاؽعف 
تحقؽ شرطيف ب عمى األكالد، باإلنفاؽفكفقا لياتو المادة ألـز المشرع المغربي األـ ، "األب
  .الطفؿ كميا أك جزئيا عمى اإلنفاؽعجز األب عف ىك :  األكؿ كىما

 . 1 ىك ُيسر األـؼ: مػػػػػػػػػػ الشرط الثافأما

  عمى الطفؿباإلنفاؽ األـ مطالبة اعتبرت مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية كما نجد
  2 :أيضا ك ذلؾ بحسب إحدل الصفتيف

 عمى الطفؿ، كذلؾ عمى أساس كاجب اإلنفاؽبكاجب  "تكميمية" بصفتها َمِديَنة *
  المشرع التكنسيكردأ ما ىذاالتعاكف القائـ بيف الزكجيف طكاؿ قياـ الرابطة الزكجية، ك 

الزكجاف  ".. : التكنسية كما يمي مف مجمة األحكاؿ الشخصية23صراحة في الفصؿ 
 .."ؼ شؤكنيـميتعاكناف عمى تسيير شؤكف األسرة ك حسف تربية األبناء تصر

يمية ك ج12  الصادر فيك مف أبرز أكجو التعاكف التي أقرىا المشرع التكنسي في التنقيح
، اإلنفاؽ عمى األسرةالكاجب الجديد المحمكؿ عمى الزكجة ك المتمثؿ في ىك  1993

 مف مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية عمى 23حيث نصت الفقرة األخيرة مف الفصؿ 
 ".عمى الزكجة أف تساىـ في اإلنفاؽ عمى األسرة إف كاف ليا ماؿ"..أنو

                                                           

، مجمة الفقة ك القانكف، المغرب، العدد  «نفقة اإلبف ك المكفكؿ، أكجو الشبو ك االختالؼ»  فتيحة الطمحاكم، - 1
 .196، ص 2013التاسع، 

،مجمة القضاء كالتشريع،مركز الدراسات القضائيةك القانكنية،تكنس،العدد «شرح مجمة الطفؿ»محمد الحبيب الشريؼ،-  2
 .120،121،ص ص 2002األكؿ،
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 عسر األب حالة عمى أبناءىا، ك ذلؾ في اإلنفاؽبكاجب " إحتياطية "و بصفتها َمدينة * 
األـ " التكنسية الذم ينص عمى أف ية مف مجمة األحكاؿ الشخص47اـ الفصؿ ػعمال بأحؾ

 كفاة األب حالة ك كذلؾ في ،"حاؿ عسر األب مقدمة عمى الجد في اإلنفاؽ عمى كلدىا
 تمقائية عمال ةكليَّة شرعية عمى الطفؿ بصؼ ك حيث تصبح األـ بقكة القانكف حاضنة

 1 . مف مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية67بأحكاـ الفصؿ 

 األكؿ ىك :ىماكاألـ ال تككف ممزمة بالنفقة عمى الطفؿ إال بتحقؽ شرطيف ؼ عميوك 
يث يقع عبء إثبات العجز عمى بح عمى الطفؿ اإلنفاؽعجز األب عف اإللتزاـ بكاجب 

 ك يقع عبء ،ىك ُيْسر األـ ك قدرتيا عمى اإلنفاؽ عمى الطفؿؼأما الشرط الثاني ، األب
 الطفؿ، عمى اإلنفاؽإثبات ُيسر األـ أيضا عمى األب، إف كاف ىك مف يدَّعي قدرتيا عمى 

ك التكنسي في القكانيف المتعمقة   الجزائرم ك المغربييفك ذلؾ ما أقرَّه كؿ مف المشرع
. باألحكاؿ الشخصية

 بمثابة ، عمى الطفؿ عند تحقؽ الشرطيف السابقيفاإلنفاؽك يعتبر إلزاـ األـ بكاجب 
ضماف لحؽ الطفؿ في النفقة، كما ُيعدُّ تكسيعا في حماية الطفؿ مف الضياع عند عجز 

 .اإلنفاؽ عميواألب عف 
اإلنفاؽ عمى عاجز عف  فييا يككف األب نككف أماـ حالة  يحدث أف قد ك لكف

 في ىذه الحالة ، عمى الطفؿ لإلنفاؽغير مكسرةكالطفؿ، ك يثبت أف األـ أيضا عاجزة 
  عمى مف تجب نفقو الطفؿ؟

:   كىماالتيفػجب أف نفرؽ بيف حمنا ػق

                                                           
1
 المعدؿ ك المتمـ لقانكف األحكاؿ الشخصية 1993 جويلية 12 الصادر في 74 مه القاوون رقم 67 الفصؿ - 

ك تتمتع األـ في صكرة أبناء الحضانة إلييا بصالحيات الكالية فيما يتعمؽ بسفر المحضكف ك دراستو "... التكنسي
كالتصرؼ في حساباتو المالية، ك يمكف لمقاضي أف يسند مشمكالت الكالية الى األـ  الحاضنة إذا تعذر عمى الكلي 

ممارستيا أك تعسؼ فييا أك تعاكف في القياـ بالكاجبات المنجزة عنيا في الكجو االعتيادم، أك تغيب عف مقره أكأصبح 
 ... "مجيكؿ المقر
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ىي عجز الكالديف عف نفقة الطفؿ عند قياـ العالقة الزكجية، ىنا  :الحالة األولى
 مف 77 مف خالؿ أحكاـ المادة  حقو في اإلنفاؽ عميولطفؿضمف ؿنجد أف المشرع قد 

 قانكف األسرة الجزائرم، التي تكجب دفع نفقة الفركع عمى األصكؿ بحسب درجة القرابة
 بمعنى أف نفقة الطفؿ تكَجب عمى أقربائو، ك إف لـ يكف لو أقارب، فتككف 1.كاإلرث

الحماية مف خالؿ تطبيؽ أحكاـ الكفالة، التي تعتبر أحد اآلليات التي أقرَّىا المشرع لحماية 
 انعداـالطفؿ ك تطبؽ في حالة قياـ العالقة الزكجية أك عند انفكاكيا، بؿ تطبؽ حتى عند 

أف يقـك باإلنفاؽ   أف مف كاجبات الشخص الكافؿاعتباركجكد أبكم الطفؿ ك ذلؾ عمى 
 كاجبات أخرل تقرَّىا أحكاـ الكفالة كالتربية ك رعاية إلىعمى الطفؿ المكفكؿ ىذا إضافة 

 .2الطفؿ المكفكؿ

 العالقة انفكاؾ ىي عجز األبكيف عف اإلنفاؽ عمى األبناء عند :الحالة الثانية
 المشرع عالج ىذه الحالة مف خالؿ إنشاء صندكؽ  أفالزكجية أك في حالة الطالؽ، نجد

النفقة بحيث يتكفؿ ىذا الصندكؽ بدفع النفقة لألطفاؿ الدائنيف بيا، ك يككف ليذا الصندكؽ 
اء ىذا الصندكؽ ىك تضامف الدكلة ػُتَعدُّ فكرة إنشك ،حؽ الرجكع عمى الشخص المديف بيا

  .مع الفئات الضعيفة في المجتمع

 2015 يناير 4 المؤرخ في 01-15م القانكف رقـ ػ ىذا الصندكؽ ؼإحداثك لقد تـ 
. كالمتضمف إنشاء صندكؽ النفقة

 يتبيف أف صندكؽ النفقة ال يأخذ صفة المديف ،ك مف خالؿ نصكص ىذا القانكف
. ، ك إنما يأخذ صفة الكسيط بيف الدائف ك المديف بالنفقةبيابالنفقة، ك ال صفة الدائف 

                                                           

  المتضمف قانكف األسرة الجزائرم ك المعدؿ 1984 يوويو 9 المؤرخ في 11-84مه األمر رقم  77تنص المادة  1- 
تجب نفقة األصكؿ عمى الفركع، ك الفركع عمى " عمى مايمي 2005 فبراير 27 المؤرخ في 05-02كالمتمـ باألمر رقـ 

 . "األصكؿ بحسب القدرة كاالحتياج كدرجة القرابة
الكفالة إلتزاـ عمى كجو التبرع بالقياـ بكلد قاصر مف نفقة كتربية " مف األمر السابؽ الذكر عمى أنو 116 تنص المادة  2-

 ".ك رعاية، قياـ األب بابنو ك تتـ بعقد شرعي
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ك عميو فما ىي النفقة التي يتكفؿ ىذا الصندكؽ بدفعيا، كَمْف ىـ األشخاص 
ف مف كساطة ىذا الصندكؽ؟ مالمستفيد
:  النفقة التي يتكفل صندوق النفقة بدفعها-1

 01-15 مف قانكف رقـ2 بحسب ما جاء قي الفقرة األكلى مف نص المادة 
النفقة المحكـك بيا كفقا ألحكاـ قانكف  ..."يميما ا قالمتضمف إنشاء صندكؽ النفقة جاء في

ك األطفاؿ المحضكنيف بعد طالؽ الكالديف، ك كذلؾ النفقة المحكـك أاألسرة لصالح الطفؿ 
بيا مؤقتا لصالح الطفؿ أك األطفاؿ في حالة رفع دعكل الطالؽ ك النفقة المحكـك بيا 

" لممرأة المطمقة

 يفصندكؽ بدفعيا لمدائفاؿيتضح أف ىناؾ ثالث أنكاع مف النفقة يتكفؿ النص مف 
: يمي  كماكىيبيا 

 .ألطفاؿ المحضكنيف في حالة طالؽ الكالديفؿالنفقة التي يحكـ بيا لمطفؿ أك  .1

النفقة التي يحكـ بيا لمطفؿ أك لألطفاؿ أثناء رفع دعكل الطالؽ بمعنى تمؾ المبالغ   .2
 .ك يمكف أف نسمييا أيضا نفقة اإلىماؿ،  قبؿ صدكر حكـ الطالؽبدفعياالتي يمـز األب 

كما يتكفؿ الصندكؽ بدفع تمؾ المبالغ المحكـك بيا كنفقة لممرأة المطمقة، ك يككف إلتزاـ   .3
الصندكؽ بدفع مبالغ النفقة المذككرة آنفا بالقدر المحدد في تمؾ األحكاـ التي أقرَّت النفقة 

نَّص عميو في الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف قانكف رقـ اؿلمدائنيف بيا، ك ذلؾ ما تَـّ 
 . المتضمف انشاء صندكؽ النفقة15-01

 أنكاع النفقة التي يتكفؿ ، القانكف ىذا أف المشرع الجزائرم حدد فييتضحك 
، ك استثنى نفقة الزكجة عند -السالفة الذكر-حدَّدىا بثالث أصناؼؼالصندكؽ بدفعيا، 

 ك لعؿ السبب في ىذا االستثناء ىك ، نفقة الفركع عمى األصكؿكقياـ العالقة الزكجية، 
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أف الغرض مف إنشاء الصندكؽ ىك حماية الطفؿ المحضكف عند عدـ دفع النفقة المقررة 
.  قضاءالو

:  األشخاص المستفيدين من وساطة صندوق النفقة-2

 الكفاء بمبمغيا يستطيع االستفادة ق ليس كؿ دائف بالنفقة تعذر عمى مديف:ةـالدائن بالنفق-أ
-15 مف قانكف رقـ 2مف صندكؽ النفقة، فالمشرع ضبط عمى سبيؿ الحصر في المادة 

 المتضمف إنشاء صندكؽ النفقة، األشخاص المستفيديف مف الصندكؽ بصفتيـ دائنيف 01
 : بالنفقة كىـ عمى التكالي

 لعدـ قدرة  في المرأة الحاضنة ممثمينوااألطفال المحضونين و يكون الطفل أو ،
  التقدـ لممصالح القائمة عمى ىذا الصندكؽ ك المطالبة بالنفقة المحكـك بياىؤالء عمى

 1.قضاءا
 التي كعني ذلؾ أف المرأة الغير مطمقة م ك ،2 المرأة المطمقة المحكوم لها بالنفقة

ك كذلؾ األمر إف . فقة ال تستطيع االستفادة مف ىذا الصندكؽفيصدر حكـ يقضي ليا باؿ
كانت المرأة مطمقة ك لكف لـ يحكـ ليا القاضي بالنفقة فيي أيضا تخرج مف نطاؽ 

 .األشخاص المستفيديف مف ىذا الصندكؽ

متى يستطيع الدائف بالنفقة المطالبة بيذه األخيرة مف :  ىكقطرح فلكف التساؤؿ الذم
المصالح المختصة عمى ىذا الصندكؽ؟ 

 لـ نجد ، المتضمف إنشاء صندكؽ النفقة01-15:نصكص القانكف رقـؿ كبالرجكع 
بؽ اساؿصندكؽ دفع النفقة ليؤالء الدائنيف اؿلى الحاالت التي يتكلى فييا إما يشير صراحة 

                                                           

يناير  4 المكافؽ 1436 ربيع األكؿ عاـ 13: المؤرخ في01-15 مف القانكف رقـ 2  نصت الفقرة الثالثة مف المادة 1-
الطفؿ أك األطفاؿ المحضكنيف ممثميف مف : المستفيد أك الدائف بالنفقة"  كالمتضمف إنشاء صندكؽ النفقة مايمي2015

 ".قبؿ المرأة الحاضنة في مفيـك قانكف األسرة، ك كذلؾ المرأة المطمقة المحكـك ليا بالنفقة
2
 .مف  نفس القانكف  2 المادة - 
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بعكس ما كجدناه في القانكف التكنسي بحيث حدد المشرع التكنسي الحاالت ، ك ذلؾ ذكرىـ
جراية الطالؽ، ك ىذه كلى تدخؿ صندكؽ النفقة  فييا إالتي يمكف لمدائف بالنفقة أف يمجأ

ني مف نص عميو في الفصؿ الثا  ماىك ك ،الحالة ىي عند التمدد مف طرؼ المديف بالنفقة
يمكف لممطمقات : " مجمة صندكؽ النفقة كجراية الطالؽ التكنسية التي نصت عمى أنو

كأكالدىف الصادر لفائدتيـ أحكاـ باتَّو متعمقة بالنفقة أك بجراية الطالؽ كتعذَّر تنفيذىا لتمدد 
المديف،أف يتقدمكا لصندكؽ ضماف النفقة كجراية الطالؽ بمطمب لمحصكؿ عمى المبالغ 
المستحقة، كُيْثبت تمدد المديف إذا تعمقت بو قضية إىماؿ عياؿ طبقا لمقتضيات الفصؿ 

 .."  مف مجمة األحكاؿ الشخصية53

ك يقصد بالتمدُّد في ىذه الفقرة ىك امتناع المديف عمدا عف أداء النفقة المحكـك بيا 
 ىذا االمتناع مدة شير كامؿ، بحيث بعد تمؾ المدة يخكؿ كاستمرلفائدة المطمقة ك األبناء 

 1.لمدائف بالنفقة أف يتابع المديف في القضاء الجزائي

 بعد إثباتو لحالة تمدد إالكال يستطيع الدائف بالنفقة االستفادة مف تدخؿ الصندكؽ 
المديف بالنفقة، ك قد كضع القانكف التكنسي اآلليات التي يثبت بيا الدائف ذلؾ، ك ىي 

 2. ىماؿ العياؿإرفاؽ طمب تدخؿ الصندكؽ بشيادة تقديـ شككل إ

لحاالت التي  اكما سبؽ كأف ذكرنا لـ يذكر صراحةأما بالنسبة لممشرع الجزائرم، ؼ
 مف القانكف 13 المادة باستقراءالصندكؽ، لكف لتدخؿ   فييايستطيع الدائف بالنفقة المجكء

 إشارة ضمنية لياتو الحاالت، بحيث تنص ا المتضمف إنشاء صندكؽ النفقة كجدف15-01
ال َتُحكؿ االستفادة مف أحكاـ ىذا القانكف دكف "  عمى أنو  ىذا القانكف مف 13المادة 

المتابعة القضائية لممديف عف جريمة عدـ دفع النفقة المنصكص كالمعاقب عمييا في 

                                                           

، مجمة القضاء ك التشريع، مركز الدراسات القانكنية ك «حماية األسرة ك الطفكلة في القانكف التكنسي» نيمة الجمكلي 1- 
 .193، ص2005، 8دالقضائية، تكنس العد

2
ص  ،1994 رضا خماخـ، أحكاـ النفقة في مجمة األحكاؿ الشخصية، مركز الدراسات القانكنية ك القضائية، تكنس، - 

 .107،108ص 
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 ك بمفيـك المخالفة لياتو المادة يتضح أنو ال يمكف لمدائف بالنفقة ،"قانكف العقكبات
 إال بعد استيفاء المدة التي تخكؿ لو - دفع النفقةمكه-االستفادة مف أحكاـ ىذا القانكف،

 مف قانكف العقكبات 331المادة  أحكاـ إمكانية المتابعة الجزائية لممديف، ك الرجكع الى 
 تكفر أك قياـ أركاف جريمة عدـ تسديد ، تشترط لمتابعة المديف بالنفقة جزائياانجد أنو

:  النفقة ك المتمثمة في قياـ ركنيف ك ىما

 ىك عدـ دفع المبمغ الكامؿ لمنفقة: األكؿ:  يتككَّف مف عنصريفكالذم :الركن المادي
، 1 لممديفف المتابعة الجزائيةـمنع الدائف م، ألف الدفع الجزئي لمبمغ النفقة المقررة قضاءا

ىك انقضاء ميمة شيريف مف عدـ دفع المديف لمنفقة المحكـك بيا، ك : العنصر الثانيأما 
. لمنفقةالحكـ المقرر بتبدأ سرياف ىذه الميمة مف يـك تبميغ المديف 

 بالرغـ مف أنو  ك بالرغـ مف تبميغو النفقة كىك تعمد المديف عدـ دفع:الركن المعنوي
 2.مكسر ك قادر عمى دفعيا

 أنو حتى يستفيد الدائف بالنفقة مف إستيفاء مستحقاتو المالية مف بيفمما سبؽ يت     
 يجب انقضاء ميمة شيريف دكف تسديد المديف لمبالغ الكاممة لمنفقة ،صندكؽ النفقة

. المقررة بمكجب حكـ قضائيك

 ك ذلؾ بجعؿ في النفقة في ىذه الحالة،الطفؿ ضماف حؽ  قد قصَّر المشرع في 
المدة التي يستطيع فييا الطفؿ المحضكف استيفاء مبالغ النفقة المقررة لو مف الصندكؽ، 

ىذه ،  كتعتبرىي نفسيا المدة التي تخكؿ لو المتابعة الجزائية لممديف، كالمتمثمة في شيريف
 لطبيعة الصندكؽ الذم ،لى الطبيعة المعيشية لمنفقة مف جيةإالمدة طكيمة جدا، بالنظر 

                                                           
أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، الجرائـ ضد األشخاص ك الجرائـ ضد األمكاؿ، الجزء األكؿ، -  1

 .157، ص 2006، 4طدار ىكمة، الجزائر، 
، مداخمة ألقيت ضمف فعاليات الممتقى الكطني حكؿ "جريمة عدـ تسديد النفقة في  التشريع الجزائرم"فؤاد خكالدية، -  2

، بكمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، بجامعة 2010 نكفمبر 4-3الحماية الجنائية لألسرة في التشريع الجزائرم، يكمي 
 .22جيجؿ، ص
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 اسبمفعانة الطفؿ في الكقت اؿإل تفرض عميو سرعة التدخؿ اجتماعيةيعد ذك طبيعة 
.  تركو لميالؾعدـ

 المطمب الثاني

مدى حماية الطفل ضحيَّة إهمال األسرة من خالل تكريس حق 
 اإلنفاق عميه

.  النفقة مف الحقكؽ المقررة قانكنا لمطفؿ، كيمتـز الكالديف أكمف َيُحؿ محميما بتكفيرىا
، كذلؾ 989ك سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى تكريس حؽ النفقة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،

إلبراز مدل اىتماـ المشرع الدكلي بتكفير ىذا الحؽ لمطفؿ، ثـ نتطرؽ لمحماية التي تكفرىا  
 .      النفقة لمطفؿ ضحية إىماؿ األسرة

 الفرع األول

 1989حق النفقة في اتفاقية حقوق الطفل تكريس 

حؽ في المستكل المعيشي المالئـ اؿ ب،عبَّرت اتفاقية حقكؽ الطفؿ عف نفقة الطفؿ
، ك ذلؾ ما نصت عميو الفقرة األكلى مف المادة  لمطفؿلنمك البدني ك العقمي ك الركحي

تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ  ": التي جاء فييا مايمي1989 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ 27
ك   البدني ك العقمي ك الركحي ك المعنكمقكؿ طفؿ في مستكل معيشي مالئـ لنمك

كالرعاية   ك ال يتحقؽ المستكل المعيشي المالئـ إال بتكفير الغذاء، كالسكف"االجتماعي
 1 .الصحية ككؿ ما مف شأنو يكفؿ النمك السميـ لمطفؿ

ؾ يتحمؿ ذؿمف أجؿ ... " أنوا عمىصو بف27ك تستطرد الفقرة الثانية مف المادة 
أك أحدىما أك األشخاص اآلخركف المسؤكليف عف الطفؿ المسؤكلية األساسية  الكالداف 

                                                           

 .141، ص كليد سميـ النمر، حقكؽ الطفؿ بيف الفقو اإلسالمي ك القانكف الكضعي، المرجع السابؽ 1-
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اتيـ بتأميف ظركؼ المعيشة الالزمة لنمك رمكانياتيـ المالية ك قدإعف القياـ في حدكد 
" الطفؿ
حؽ الطفؿ في بقرار اإل عمى  فييا ألزمت الدكؿ األطراؼىذه االتفاقية، أف يتبيف    ك

المستكل المعيشي المالئـ لنمكه، ك ألقت المسؤكلية عمى اآلباء أك األشخاص الذيف َيُحمُّكف 
 الالزمة لنمٍك سميـٍ ةمحميـ بالقياـ في حدكد إمكانياتيـ المالية بتأميف ظركؼ المعيش

لمطفؿ، ك حثت الدكؿ األطراؼ أيضا عمى إتخاذ التدابير الالزمة لمساعدة كالدم الطفؿ، 
ا يتعمؽ بالتغذية ـتقديـ عند الضركرة المساعدة المادية كالسيما اؿإلعماؿ ىذا الحؽ ك 
 1.كالكساء ك اإلسكاف

 الفرع الثاني

لطفل ضحيَّة إهمال األسرة التي يكفمها حق النفقة لحماية ال

 لمطفؿ مف المذلة حماية فيو ،تكريس حؽ النفقة لمطفؿ كاإللتزاـ بو مف طرؼ الكالديف
، كما أف لمنفقة األثر الكبير عمى حياة الطفؿ فيي  لإلنفاؽ عميولغيراكالميانة كسؤاؿ 

  2. األسرمكاستقراره  سميـ،تساىـ في بناء نفسي

 ككؿ ما يعتبر مف الضركريات بحسب ،العالج كف،ستشمؿ الغذاء، الكسكة، الـ كىي 
إلىماؿ ت لمطفؿ تضمف عدـ كقكعو ضحية ؿ تكفر إذاالعرؼ كالعادة، فيذه العناصر

كف الذم يأكم سفالتغذية الصحية، كالكسكة التي تقي الطفؿ مف البرد كالحر، كالـ .المادم
 مف الخاليسميـ اؿنمك اؿ كالعالج الذم يعالج بو عند مرضو، كميا عناصر تكفؿ ،الطفؿ

. غيرىا األمراض الناتجة عف سكء التغذية، أك

                                                           
1
 - Jane FORTIN, Childrens rights and the developing law, Butterworks, London, Edinburgh, 

Dublin,1998,, pp88et 94. 

 مركز الدراسات كالبحكث األكاديمية، جامعة نايؼ العربية د أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو،كمحـ- 2
. 204 ص،1999لمعمـك األمنية ، الرياض، السعكدية، الطبعة األكلى، 
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. المأكل إنعداـ في الشكارع نتيجة تشرده عدـ يضمفكما أف تكفير المسكف لمطفؿ، 
 عندلحاضنة ا معائمة بيف األبكيف، كؽ عائمتو إف كانت العالقة الزكجية حيث يسكف مع

.  بالطالؽاالنفصاؿ

الذم عدـ اإلنفاؽ عميو نكعا مف التخمي ؼ ،حؽ النفقة مف أىـ الحقكؽ الكاجبة لمطفؿك 
 لمخطر، لذلؾ نجد أف المشرع الجزائرم تدخؿ بأحكاـ جزائية لضماف ق أف يعرِّضقمف شأف

 تطبؽ عمى كؿ شخص لـ يمتـز بدفع  جزاءاتقر في قانكف العقكبات،فأ، بوتمتع الطفؿ 
 1.النفقة المقررة لمطفؿ أك إلعالة األسرة

 األخيريتكلى ىذا  ، "صندكؽ النفقة" خاص سمَّاه ا صندكؽأكما نجد أف المشرع أنش
ياعلمطفؿذلؾ حماية  في لطفؿ، كؿ ادفع النفقات المقررة قضاء كخطر عدـ ،  مف الضَّ

اإلنفاؽ عميو، في حالة إىماؿ األب أك الشخص الممتـز بالنفقة دفعيا، أك في حالة 
  .ارىـسإع

ق ألىمية اإلنفاؽ عمى الطفؿ، فعدـ ؾكؿ ىذه المساعي لممشرع جاءت مف خالؿ إدار
ت لمبحث عف العمؿ لتمبية حاجاتو المادية، كىنا مبؿ مف اقخركجإلى اإلنفاؽ عميو يؤدم 

أف يقع في يد  فيمكف أمَّف عمى الطفؿ الذم ال َيعي سبؿ الحياة جيدا، فُ ال نستطيع أف 
 األعضاء أكاألشرار الذيف يستغمكف األطفاؿ في أعماؿ غير مشركعة، كتجارة المخدرات

 أك يقع في بمثالب اإلجراـ، كيتعمـ أساليب مجرَّمة لمحصكؿ عمى الماؿ ، كغيرىاالبشرية
 .كالسرقة

 

 

 

 

                                                           

- 
1
 المتضمف قانكف 1966 يكنيك سنة 8 المكافؽ 1386 صفر18 المؤرخ في 156-66:  مف األمر رقـ331المادة  

 .  الجزائرم المعدؿ ك المتمـالعقكبات
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 الثاني مبحثال
  الوسط األسري فيحق الطفل في العيش

يؤمِّف الحاجات الضركرية أف يعيش في كسط  إلى حاجةبالطفؿ كائف إجتماعي، 
التقدير، كالحب، ككاألمف،  يكفر لو االستقرار ك.لعيشو مف مأكؿ كممبس كرعاية صحية

 .  لسمككوالُمَكجيةككلسمطة الضابطة 

ف ، ألنيا ُتشكِّؿ سمكؾ الطفؿلحاجات، ىذه اءىيت فاألسرة ىي التي  اتجاىاتو ك تككِّ
كألىمية ىذا الكسط في حياة الطفؿ نجد  .، ك تحدد عالقتو بالمجتمع الخارجيتوك شخصي

  أقرت حؽ الطفؿ في األسرة حيث جاء في 1989أف اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة في 
رفاىية جميع كاألسرة ىي الكحدة األساسية لممجتمع ك البيئة الطبيعية لنمك  أف: ديباجتيا

كمكاءمة لنصكص ىذه االتفاقية،     أقرَّ المشرع  ،....أفرادىا ك بخاصة األطفاؿ
 12-15 : مف القانكف رقـ(03)المادة الجزائرم ىك أيضا ىذا الحؽ لمطفؿ، كذلؾ في 

يتمتع  " : عمى أنوتصحبث ف ك المتعمؽ بحماية الطفؿ 2015 يكليك 15الصادر في 
 أشكاؿ غيرىا مفأك رأمكؿ طفؿ، دكف تمييز يرجع الى المكف أك الجنس أك المغة أك اؿ

 االتفاقيات التمييز، بجميع الحقكؽ التي تنص عمييا اتفاقية حقكؽ الطفؿ كغيرىا مف
ؽ عمييا، ك تمؾ المنصكص عمييا في التشريع الكطني السيما لمصداكالدكلية ذات الصمة 

 . "....الحؽ في الحياة ك في االسـ ك في الجنسية ك في األسرة

ك قد ُيحَرـ الطفؿ ألم سبب مف األسباب العيش في الكسط األسرم الطبيعي، 
 .ىؿ كفَّر القانكف الجزائرم حماية لمطفؿ في ىذه الحالة؟: فيمكف أف نتساءؿ ىنا

كعميو سنتناكؿ في ىذا المبحث حؽ الطفؿ في الكسط األسرم الطبيعي، كالكسط 
 .األسرم البديؿ، كذلؾ في المطمبيف التالييف
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 المطمب األول

  حق الطفل في الوسط األسري الطبيعـي

 يقصد باألسرة الطبيعية ىي األسرة التي يكلد كيعيش الطفؿ في كنفيا، ك التي 
 .1يرتبط بيا الطفؿ برابطة الدـ بيف جميع أفرادىا

طبيعي ؿالكسط اىي األسرة اعتبر كؿ مف المشرعيف الجزائرم ك الدكلي، أف   لقدك
  الطبيعيسرماألكسط اؿحؽ الطفؿ في  في ىذا المطمب ؿ سنتطرؽك عميو . لنمك الطفؿ

. 1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ ثـ في ،في القانكف الجزائرم أكال

 الفرع األول

 في القانون الجزائري  الطبيعيحق الطفل في الوسط األسري

مف الحقكؽ التي أقرَّىا المشرع الجزائرم لحماية الطفؿ مف اإلىماؿ المادم لألسرة، 
إذ تعتبر األسرة الكحدة األساسية ك البيئة الطبيعية ، الحؽ في العيش في الكسط األسرم

 فمكي تنمك شخصية الطفؿ نمكا كامال ك ،لنمك ك رفاىية جميع أفرادىا ك خاصة األطفاؿ
 مف السعادة امتناسقا مع أنظمة المجتمع، ال بد مف كسط عائمي أك بيئة طبيعية تكفر جك

 . ترعرع فييا الطفؿمك المحبة ك التفاىـ 

 ألىمية الكسط األسرم في حياة الطفؿ نجد أف المشرع الجزائرم كرس حؽ الطفؿ ك
 2015 يكليك 15 الصادر في 12-15 مف القانكف رقـ (03) في نص المادة األسرةفي 

 إلىيتمتع كؿ طفؿ، دكف تمييز يرجع  " :ك المتعمؽ بحماية الطفؿ التي تنص عمى أنو
 أشكاؿ التمييز، بجميع الحقكؽ التي تنص ك غيرىا مفأ رأمالمكف أك الجنس أك المغة أك اؿ

ؽ عمييا، لمصداك االتفاقيات الدكلية ذات الصمة عمييا اتفاقية حقكؽ الطفؿ كغيرىا مف
                                                           

1
 .83، ص 2008عبد اليادم فكزم العكضى،الحماية القانكنية لحقكؽ الطفؿ المدنية، دار النيضة العربية، القاىرة،-  
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كتمؾ المنصكص عمييا في التشريع الكطني السيما الحؽ في الحياة ك في االسـ ك في 
 ك المساكاة ك التربية ك التعميـ ك الثقافة الجنسية ك في األسرة ك في الرعاية الصحية

عمى  مف نفس القانكف (04) المادة نصتك " ....كالترفيو ك في إحتراـ حياتو الخاصة
ال يجكز فصؿ الطفؿ عف أسرتو إال إذا .طبيعي لنمك الطفؿؿتعد األسرة الكسط ا" : أنو

استدعت مصمحتو الفضمى ذلؾ كال يتـ ذلؾ إال بأمر أك حكـ أك قرار مف السمطة 
" نصكص عمييا قانكناـالقضائية ك كفقا لألحكاـ اؿ

 األسرة ىي الكسط الطبيعي اعتبر أف المشرع الجزائرم نص المادتيف يتضحمف 
لنمك الطفؿ، كال يجكز فصمو عف األسرة إال إذا كانت مصمحتو الفضمى تقتضي ذلؾ، 

 حتى ال ُيسيء األشخاص القائميف عمى ،كأخضع فصؿ الطفؿ عف أسرتو لرقابة القضاء
 ك قد أحسف المشرع ، ىذه السمطة بحجة المصمحة الفضمى لمطفؿاستعماؿرعاية الطفؿ 
، إذ أف خضكع فصؿ الطفؿ عف أسرتو لرقابة القضاء يعد ضمانا لحقو في ذلؾصنعا في 

.  كىك األسرةالعيش في كسطو الطبيعي
دكر فّعاؿ في تنمية شخصية الطفؿ نفسيا ك جسديا، ك لو آثار  لكسط األسرمكؿ

 عند االيجابية عمى الطفؿ ق آثاركتككفعمى الطفؿ قد تككف إيجابية ك قد تككف سمبية، 
  1.تعاكف الكالديف عمى القياـ بمسؤكلياتيما تجاه الطفؿ
 ك أكجب عمى الزكجيف عند الزكاج ،ك نجد أف المشرع الجزائرم تنبَّو ليذا األمر

 36 ك ذلؾ في نص المادة ، ك رعاية األكالد ك حسف تربيتيـ،التعاكف عمى مصمحة األسرة
 : بيا  ُيقصدك تككف تربية الطفؿ عف طريؽ التنشئة االجتماعية التي، مف قانكف األسرة

تشكيؿ كعي الفرد ك مشاعره ك سمككو، بحيث يصبح عضكا  يتـ العممية التي مف خالليا 
 2.قمتفاعال ك منسجما في مجتمع
                                                           

1
 ،2009، 1ط عركبة جبار الخزرجي، حقكؽ الطفؿ بيف النظرية ك التطبيؽ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، األردف، - 

. 55،56ص ص 
2
عبد العزيز خزاعمة، أمف الطفؿ العربي، مركز الدراسات ك البحكث األكاديمية،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  - 

 .71، ص 1998الرياض، 
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 يخرج لنا فردا متكافقا أك غير متكافقا مع فبيا تنشئة الطفؿ، كتقـك األسرة بكظيفة  
فإذا اكتسب الطفؿ مف أسرتو القيـ االجتماعية ،  1 األنظمة السائدة فيومعالمجتمع ك

و  لى كؿ سمكؾ صالح لو ك لمجتمعو، ىنا إالصالحة، ك الضمير اآلمر الناىي الذم يكجِّ
تنشئة االجتماعية لمطفؿ، ك إف كاف اؿت في القياـ بدكرىا في عممية ؽتككف األسرة قد كؼِّ 

ك ما يساعد األسرة عمى  .العكس فنقكؿ أنيا أخفقت في القياـ بدكرىا في ىذه العممية
معاممة الحسنة لمطفؿ اؿ ؾة،ساليب التربية الناجحأل ىا إتباع، عمى أكمؿ كجوبذلؾالقياـ 

فيي عبارة عف سمكؾ إنساني يعتمد عمى التكجيو ك التشجيع ك التعامؿ المتكازف مع 
عمى  أيضا ك تقـك المعاممة الحسنة  .الطفؿ ككنو كائف يحس ك يشعر ك ينفعؿ ك يتأثر

يس عمى القسكة ك الغمظة كالترىيب في تنشئة الطفؿ نفسيا ؿالترغيب، ككالرفؽ ك الميف 
 2.اجتماعياكخمقيا ك 

 أسمكب إلىرعاية الطفؿ المجكء بكما ال ينبغي عمى الكالديف أك األشخاص القائميف 
 تؤثر مف مخاطر ك نتائج سمبية قالقسكة ك العنؼ في تكجيو ك تربية الطفؿ، ِلَما ينتج عف

ِلو البيئة األسرية التي يسكدىا ؼ ،لى فرد غير نافع في المجتمع إعمى نفسية الطفؿ ك تحكِّ
 العنؼ ك القسكة ك الشدَّة، يشب فييا األطفاؿ ك في طبائعيـ العنؼ كالكراىية،

 3.حتى لمجنكف ذلؾ االضطرابات النفسية ك قد يعرِّضيـ ك
 يكفؿ ،فالطفؿ عندما يعيش في كسط أسرم سميـ يسكده الحب كالرفؽ في المعاممة

، ك في ذلؾ ضماف لحسف تكيُّفو مع المجتمع الذم يعيش االجتماعية ئةتنشاؿ حسف لو
 ك بالتالي يصبح فردا نافعا في ،فيو، ك ما يستتبع ذلؾ مف حسف سمككياتو داخؿ الجماعة

 4.المجتمع
                                                           

1
 عبد المجيد سيد أحمد منصكر، دكر األسرة كأداة لمضبط االجتماعي في المجتمع العربي، المركز العربي لمدراسات - 

 .105،106، ص ص 1987األمنية ك التدريب، طبعة 
 .55،56 عركبة جبار الخزرجي، حقكؽ الطفؿ بيف النظرية ك التطبيؽ، المرجع السابؽ، ص ص  2-
3
 .179 محمكد سميماف مكسى، قانكف الطفكلة الجانحة كالمعاممة الجنائية لألحداث، المرجع السابؽ، ص - 

 .209 ص ، محمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو، المرجع السابؽ 4-
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  الفرع الثاني  

 1989اتفاقية حقوق الطفل في  الطبيعيحق الطفل في الوسط األسري

 أف الكسط العائمي 1989 في ة األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ الصادراتفاقيةاعتبرت 
ك ذلؾ إيمانا مف ، 1يعيش في كنفو ىك الكسط الطبيعي األمثؿك لطفؿ االذم يكلد فيو 

مباشرة في التككيف الجسدم كالنفسي لمطفؿ، اؿ المؤثركاضعي االتفاقية بأف ىذا الكسط ىك 
ياِتو ك مكانتو في مستقبؿ حياتو بالسمب  .أك باإليجاب ك مف ثـّ يحدد َتكجُّ

األسرة ىي الكحدة األساسية لممجتمع ك البيئة  ":قد كرد في ديباجة االتفاقية أفك 
ماية حرفاىية جميع أفرادىا ك بخاصة األطفاؿ، ك مف ثـّ يجب أف ُتَكلَّى اؿكالطبيعية لنمك 

 . "طالع الكامؿ بمسؤكلياتيا داخؿ المجتمعضك المساعدة الالزمتيف لتتمكف مف اال

الطفؿ كي تترعرع شخصيتو ترعرعا كامال ك متناسقا ينبغي أف :"ك تقرُّ كذلؾ بأف
 2".ينشأ في بيئة عائمية كجك مف السعادة ك المحبة ك التفاىـ

 نمكا كامال كسِكيا إال بتعاكف الكالديف عمى تحمؿ ة الطفؿشخصي ال تنمكك
 ألزمت الدكؿ أنيا مف االتفاقية 18المادة  ىذا األمر نجد في، كا نحك الطفؿـمسؤكلياتو

 إف كال الكالديف ...":األعضاء ببذؿ قصارل جيدىا لضماف االعتراؼ بالمبدأ القائؿ
يتحمالف مسؤكليات مشتركة عف تربية الطفؿ ك نمكه ك تقع عمى عاتؽ الكالديف 

ك نمكه ك تككف  حسب الحالة المسؤكلية األكلى عف تربية الطفؿب، فمماألكصياء القانكفأك
" . األساسياىتماميـمصالح الطفؿ الفضمى مكضع 

                                                           

، مجمة «حقكؽ الطفؿ في تكنس بيف االتفاقية األممية لحقكؽ الطفؿ ك مجمة حماية الطفؿ»محمد الحبيب الشريؼ، 1- 
. 17، ص2002القضاء ك التشريع، مركز الدراسات القانكنية ك القضائية لكزارة العدؿ لجميكرية تكنس، العدد األكؿ، 

2
 - Francois MONEGER, Droit de l'enfant, Repertoire de droit international, Dalloz, Tome II., P 6. 
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 ، إلزاـ الدكؿ األعضاء مف االتفاقية18 الفقرة الثانية مف المادة كما َتضمَّف نص
األطفاؿ،  تقديـ المساعدة الالزمة لمكالديف أكاألكصياء القانكنييف لقياـ بمسؤكلياتيـ نحك

 1.ريمة لمطفؿؾكتكفير الدخؿ المالئـ لألسرة الذم يكفؿ حياة 

قد يحدث أف تقع بعض االنشقاقات داخؿ الكسط األسرم بحيث يككف إبعاد أك فصؿ ك 
الطفؿ عف ىذا الكسط األسرم المضطرب ىك مف صميـ المحافظة عمى مصالح الطفؿ 

 نجدىا تعرضت 1989الفضمى، ك مف خالؿ البحث في نصكص اتفاقية حقكؽ الطفؿ 
 الالزمة لتكفير الرعاية اإلجراءات اتخاذليذه الحاالت ك ألزمت الدكؿ األعضاء عمى 

ك في األحكاؿ أف عف رعاية الطفؿ، م تخمِّى الكالدعند ،البديمة عف رعاية الكسط األسرم
 .        التي يككف فييا الكسط األسرم منشؽ ك فاسد، بحيث ال يكفر التنشئة الصالحة لمطفؿ

 مف 20 المادة بحسبآليتي الكفالة ك الحضانة ك ذلؾ  عمى  الرعاية البديمة،      تشمؿ
لمطفؿ المحرـك -  1: "  التي نصت عمى أنو 1989 حقكؽ الطفؿ الصادرة في اتفاقية

بصفة مؤقتة أك دائمة مف بيئتو العائمية أك الذم ال يسمح لو حفاظا عمى مصالحو 
 الفضمى بالبقاء في تمؾ البيئة،الحؽ في حماية ك مساعدة خاصتيف تكفرىما الدكلة،

 تضمف الدكؿ األطراؼ كفقا لقكانينيا الكطنية، رعاية بديمة لمثؿ ىذا الطفؿ، .2

يمكف أف تشمؿ ىذه الرعاية في جممة أمكر،الحضانة أك الكفالة الكاردة في القانكف .3
   " اإلسالمي أك التبني أك عند الضركرة اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ

كألىمية الكسط األسرم لنمك الطفؿ،  لـ يقتصر المشرع الدكلي عمى تكريسو  كحؽ 
مـ فقط، بؿ تعداه ليقّره  لمطفؿ حتى في حالة الحرب، حيث نجد قكاعد  لمطفؿ في حالة السِّ
القانكف الدكلي اإلنساني أكلت عناية كبيرة لحؽ كؿ فرد مف أفراد األسرة كالسيما األطفاؿ 

                                                           
1
في سبيؿ ضماف ك تعزيز الحقكؽ المبينة : " أنو على989 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ18 تنص الفقرة الثانية مف المادة -

عمى الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية أف تقدـ المساعدة المالئمة لمكالديف ك األكصياء القانكنييف في , في ىذه االتفاقية
   تربية الطفؿ ك عمييا أف تتكفؿ بتطكير مؤسسات كمرافؽ ك خدمات رعاية األطفاؿتاالضطالع بمسؤكليا
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في جمع شمؿ أسرتو المشتتة بسبب الحرب، كذلؾ عمى اعتبار أف أحد الجكانب المأساكية 
ألم نزاع مسمح أف أفراد العائمة الكاحدة قد يتعرَّضكف لالنفصاؿ كالتَّشتت، كمنيـ األطفاؿ 
الذيف ينفصمكف عف أسرىـ كعف كالدييـ بسبب الحرب فقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني تقرُّ 

 .بأىمية األسرة، كتسعى جاىدة لصيانة الكحدة العائمية أثناء النزاعات المسمحة

 منيا عمى أنو في حالة قياـ دكلة 49فنجد في اتفاقية جنيؼ الرابعة كالتي تتضمف المادة 
االحتالؿ بإخالء جزئي لمنطقة معينة، فعمييا أف تضمف عدـ التفريؽ بيف أفراد العائمة 

 األكؿ التفاقية جنيؼ الرابعة عمى ىذه الفكرة مزيدا مف ؿالكاحدة، كيضيؼ البرتككك
، أنو في حالة ؿ مف ىذا البرتككك75التطكير بحيث تضمنت الفقرة الخامسة مف المادة 

القبض عمى األسر كاعتقاليا كاحتجازىا يجب قدر اإلمكاف أف يكفر ليا ككحدات عائمية 
كأقرَّ أيضا عمى ضركرة بذؿ الجيكد بكؿ طريقة ممكنة لتسييؿ جمع شمؿ , مأكل كاحد

 1.األسرة المشتتة مف جراء النزاعات الدكلية المسمحة

 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، أف يككف تجمع أفراد العائمة الكاحدة 82كما أكجبت المادة 
كبخاصة الكالديف كاألطفاؿ معا في معتقؿ كاحد طكاؿ مدة االعتقاؿ، إال في الحاالت التي 
تقتضي غير ذلؾ كاحتياجات العمؿ أك ألسباب صحية، كيجب تكفير التسييالت الالزمة 

  2.ليـ لمعيش في كسط عائمي مكحد كغير مشتت

  ك عميو يتضح أف كؿ مف المشرع الجزائرم كالدكلي كرَّسا حؽ الطفؿ في العيش في 
 .كسط عائمي كاعتبراه ىك الكسط الطبيعي لرفاىية الطفؿ كنمكه السميـ

كقد , فتكريس ىذا الحؽ لمطفؿ يعد شكال مف أشكاؿ حماية الطفؿ مف إىماؿ األسرة
 ألزمت الدكؿ األعضاء فييا 1989كجدنا أف االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ الصادر في 

                                                           
1
 كرار صالح حمكدم، الحماية الدكلية لألطفاؿ كالنساء في حالة النزاعات المسمحة، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، - 

 .57 ,56، ص ص2015، 1لبناف، ط
 .58 المرجع نفسو، ص 2-
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عمى تكفير الرعاية البديمة عف رعاية الكسط األسرم كذلؾ في الحاالت التي يعجز ىذا 
الكسط عف القياـ بالرعاية الالزمة لمطفؿ، كيككف مف خالؿ أليتي الكفالة كالحضانة التي 

 . بيما تكفؿ رعاية بديمة لمطفؿ

كالجزائر باعتبارىا أحد الدكؿ المصدِّقة عمى ىذه االتفاقية، قامت بتكريس حؽ 
الطفؿ في التمتع بالكسط األسرم البديؿ مف خالؿ نظاـ الكفالة، كعميو سنتطرؽ لحؽ 

 .الطفؿ في الكفالة في المطمب الثاني

 المطمب الثاني

 حق الطفل في الوسط األسري البديـل

ال يحظى كؿ طفؿ بالجك العائمي المناسب لنمكه، إذ ليس باستطاعة كؿ أسرة أف 
تحضف أطفاليا، كليس كؿ طفؿ يتسنى لو العيش في كنؼ كالديو، فيناؾ أطفاؿ 

 . محركمكف مف البيئة العائمية الطبيعية بسبب ظركؼ عديدة حالت دكف ذلؾ

 كلحمايتيـ مف التشرد كاالنحراؼ كاإلىماؿ يقتضي األمر البحث ليـ عف بيئة أسرية 
, بديمة، تعكضيـ عف الكسط العائمي المفقكد، ك يككف ذلؾ عف طريؽ آليتي التبني كالكفالة

كىذا ما سيتـ تناكلو في ىذا المطمب، كنظرا ألف آلية التبني محّرمة في الشريعة اإلسالمية 
يمنع : "مف قانكف األسرة الجزائرم التي تنص عمى أنو (46)كممنكعة قانكنا كفقا لممادة 

 ، فإننا سنكتفي في ىذا المقاـ بالتطرؽ إلى نظاـ الكفالة ألف المشرع "التبني شرعا كقانكنا

، دكف التطرؽ لنظاـ التبني اعتبارا لتحريمو شرعا كمنعو 116الجزائرم أقّره بمكجب المادة 
 .قانكنا
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 الفرع األول

 مفهوم الكفالـــــة

تيدؼ الكفالة إلى رعاية الطفؿ، كتربيتو كتعميمو كالقياـ بشؤكنو، كسنتطرؽ في ىذا الفرع 
 .إلى تعريفيا،  كطبيعتيا القانكنية، كالشركط الكاجب تكفرىا لصحتيا

 :تعريف الكفالة:أوال

 مف قانكف األسرة الجزائرم حيث نص عمى 116عرؼ المشع الكفالة في المادة 
الكفالة ىي إلتزاـ عمى كجو التبرع بالقياـ بكلد قاصر مف نفقة كتربية كرعاية قياـ : "أنو

 "األب بإبنو كتتـ بعقد شرعي

مف المادة يتبيف، أف الكفالة ىي عبارة عف إلتزاـ تطكعي مضمكنو التكفؿ برعاية 
 .طفؿ قاصر كتربية كحمايتو، بنفس العناية التي يبذليا األب إلبنو القاصر

كتعدُّ الكفالة إحدل صكر الرعاية البديمة التي أقرَّىا المشرع الجزائرم لحماية الطفؿ 
مف إىماؿ األسرة، ذلؾ أف الكفالة ال تقرر إال لألطفاؿ الذيف ليس ليـ أسر، أك ليـ أسر 

 .لكف ال تتكلى تكفير العيش المناسب لمطفؿ، لنمكه نمكا سميما، كأف تككف األسرة فقيرة

كتككف الكفالة لمطفؿ مجيكؿ النسب أك معمـك النسب، لكف ستنصب دراستنا عمى 
متكفيف - األبكاف-الكفالة لألطفاؿ معمكمي النسب، كىـ األطفاؿ الذيف لدييـ أبكيف، لكنيما

أك فاقدم األىمية أك عاجزيف عف رعاية أكالدىما، إما ألسباب اقتصادية كالفقر أك أخرل 
اجتماعية كفساد أخالؽ األبكيف، أك غيرىا مف األسباب، فُيعتداف بالطفؿ إلى شخص آخر 

 1.لمتكفؿ بو

                                                           

، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك «-دراسة فقيية تربكية-أحكاـ المقيط في الشريعة اإلسالمية، » محمد ربيع الصباىي، 1-
. 793، ص2009، العدد األول، 25االقتصادية كالقانكنية، جامعة دمشؽ، المجمد 
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 :مف التعريؼ السابؽ الذكر يتضح أف لمكفالة عدة خصائص نذكر منيا 

 .الكفالػػػة ىي إلتزاـ تبرعي مف الكفيؿ بدكف مقابؿ .1

 .الكفالة ال تقـك إال إذا أبرمت أماـ الجيات القضائية أك المكثؽ .2

الكفيؿ كالمكفكؿ، كالشخص أك الييئة التي تبـر ىذا : الكفالة عقد ذك ثالث أطراؼ ىـ .3
 .العقد مع الكفيؿ أماـ المكثؽ أك المحكمة

الكفالة ىي إحدل صكر الرعاية البديمة التي أقرىا المشرع الجزائرم كبديؿ عف نظاـ  .4
 .التبني 

 :الطبيعة القانونية لمكفالة :ثانيا
 نجد أف المشرع إشترط أف تتـ  الكفالة في عقد رسمي، 116   مف خالؿ نص المادة 

يعني أف تككف في محرر رسمي متكافقا  مع مقتضيات كأحكاـ القانكف، في شكمية معينة 
 1.أماـ الجيات القضائية المختصة أك أماـ المكثؽ كتتـ برضا مف لو أبكاف

فالكفالة، عبارة عف عقد شكمي، أك محرر رسمي يتضمف القياـ بالتزاـ مصدره النص 
ال يقـك عمى مبدأ سمطاف اإلرادة، كال عمى حرية المتعاقديف كذلؾ - العقد-القانكني، لكنو

راجع لمغرض الذم ُأقرت مف أجمو الكفالة، كىك رعاية الطفؿ، كقد تكلى المشرع تنظيـ ىذا 
 .العقد بحيث حدد شركطو، كآثاره، كأسباب انقضائو كىذا حفاظا عمى مصمحة الطفؿ

 :شروط الكفالـة : ثالثا

حتى تصح الكفالػة كتصرؼ قانكني البد مف تكفر شركط، كقد تعّرض ليا المشرع 
في قانكف األسرة كىي تتعمؽ بَطَرفِي الكفالػة، فيناؾ شركط تتعمؽ بالكافؿ كأخرل تتعمؽ 

 .بالمكفكؿ
                                                           

 .55، ص2008، 1طرشيد بف شكيخ، شرح قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ، دار الخمدكنية ،الجزائر،-  1
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 :الشروط الخاصة بالكافل .1
 نجدىما قد 1 مف قانكف األسرة الجزائرم 118، 117بالرجكع إلى أحكاـ المادتيف 

 كالتي يجب عمى الجية المكمفة بإسناد الكفالة أف تتحقؽ ،حددتا شركط عامة في الكافؿ
مف تكافرىا، كباإلضافة إلى الشركط العامة الكاردة في قانكف األسرة ىناؾ شركط أخرل 

في الكاقع العممي ىي ليست شركط إلزامية غير أنيا تؤخذ بعيف اإلعتبار مراعاة لمصمحة 
 .الطفؿ المكفكؿ

  كردت ىذه الشركط في نص المادتيف :الشروط الواردة في قانون األسرة الجزائري.أ
 كىي شركط إلزامية يجب مراعاتيا مف الجية التي تسند الكفالة كسمطتيا 118 ك117

 :فييا مقيدة حيث ال إجتياد في كجكد النص كنكردىا فيما يمي
أكجب قانكف األسرة أف يككف الكافؿ مسمما كذلؾ في نص الفقرة : شرط اإلسـالم*- 

، بمعنى ..."يشترط أف يككف الكافؿ مسمما" حيث نصت عمى أنو 118األكلى مف المادة 
. أنو يجب عمى الكافؿ أف ُيديَف ِبِديف اإلسالـ حتى يستطيع أف يتكفؿ بالطفؿ القاصر
فاإلسالـ ىك الديانة الفضمى في تربية الفرد كفي تككيف أخالقو كذلؾ مصداقا لقكلو 

يهَن  ﴿:تعالى مُۗم    ِإنَّن  لدِّد
لَن  ِإ ِإۡل ِإ  ٱِإۡل ىدَن  ٱَّن  2﴾"عِإ

كاعتبر المشرع الجزائرم شرط اإلسالـ شرطا ضركريا، كعميو فإف غير المسمـ سكاء 
مسيحي أك ييكدم الديانة أك الممحد عندما يقدـ طمب كفالة طفؿ قاصر يرفض طمبو، 
فإسالـ الكافؿ يعتبر قرينة بسيطة عمى حسف خمقو إلى حيف إثبات العكس مف خالؿ 

 .التحقيؽ االجتماعي الذم تقـك بو الجية المكمفة بإسناد الكفالة

                                                           
1
 كالمتضمف 1984 يوويو9هـ الموافق لـ 1404  رمضان 9 المؤرخ في 11-84 رقماألمر مه 117 تنص المادة - 

يجب أف تككف الكفالة أماـ المحكمة، أك أماـ المكثؽ كأف يتـ برضا :"قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ ك المتمـ،عمى مايمي
يشترط أف يككف الكافؿ مسمما عاقال، أىال لمقياـ بشؤكف : "مف نفس األمر عمى أنو 118، كتنص المادة "مف لو أبكاف

 "المكفكؿ كقادرا عمى رعايتو
2
 .19 سكرة آؿ عمراف، اآلية - 
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 كنجد أف المشرع ىنا أغفؿ شرط األمانة في شخص الكافؿ، بخالؼ الكصاية التي 
اشترط فييا المشرع أف يككف فييا الكصي إضافة إلى إسالمو أف يككف أمينا، لكف في 

ف كاف في 118نص المادة   مف قانكف األسرة نجد أف المشرع سكت عف ىذا الشرط، كا 
األصؿ أف اإلسالـ ىك ديف مكاـر األخالؽ بمجرد أف يككف الكافؿ مسمما، فيفترض أف 

 .يككف أمينا كصادقا، كحسف الخمؽ إلى أف يثبت عكس ذلؾ 
عمى اعتبار الكفالة عقد، فإف مباشرة ىذا العقد يتطمب أف يتمتع : شرط العقـل*- 

مف القانكف المدني كقد أكرد المشرع الجزائرم 401الكافؿ بأىمية األداء كفقا لنص المادة 
:  مف قانكف األسرة، كيقصد بيذا الشرط ىك118شرط العقؿ في الفقرة الثانية مف المادة 

أف يككف الكافؿ بالغا راشدا غير محجكر عميو بسبب الجنكف أك العتو، كىك شرط إلزامي 
كبدييي في الكقت نفسو، بحيث ال يتصكر لشخص معنكم أك مجنكف أف يقـك برعاية 

 2.طفؿ قاصر، كىك أصال يحتاج إلى مف يرعاه كيقـك بشؤكنو

 المادة نص مف الثالثة الفقرة في القدرة شرط الجزائرم المشرع كرد أ:قدرةـال شرط*- 
 كالقدرة الجسدية القدرة، منيا أشكاؿ عدة المكفكؿ الطفؿ رعاية عمى القدرة كتأخذ 118
 . المادية

 ُيعيقو أف يمكف بعجز ُمصابا الكافؿ يككف ال أف ك ُيقصد بيا: ةـالجسدي قدرةـال*- 
حتما  عجزسي الكافؿ فيذا َأَصـْ  أك أعمى يككف كأف، التربية ك الرعاية بكاجب القياـ عف
 .كتأديب كتكجيو ةػكنظاؼ ػةذمغت مف المستمرة احتياجاتػو ةػكتمبي المكفكؿ بشؤكف اـػالقي عف

  .3 الحضانة شأف شأنيا الطفؿ مصمحة تحقيؽ ىي الكفالةمف تكريس  فالعبرة
                                                           

 المتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ 1975  بتمبر 26 المؤرخ في 58-75 مه األمر رقم 40 تنص المادة  1-
كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعا بقكاه العقمية كلـ يحجر عميو يككف كامؿ األىمية لمباشرة حقكقو كسف "عمى ما يمي 

" سنة كاممة19الرشد 
،  عمى ضكء الفقو كالقضاء، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األكلىاألسرةالغكثي بف ممحة، قانكف  2-

 .169، ص2005
 رسالة دكتكراه في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة ،حقكؽ الطفؿ المدنية في القانكف الجزائرمخيرة العرابي، - 3

  .162، ص2013، 2012كىراف، السنة الجامعية 
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 نص عمى ىذا الشرط صراحة في المغربي القانكف نجد المقارنة التشريعات فيك
 مف القانكف المتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف، حيث أكجب أف يككف الكافؿ 09المادة 

  1.سميما مف كؿ مرض ُمعدم أك أم مانع يحكؿ دكف تحممو المسؤكلية الناشئة عف الكفالة

 كيقصد بيا قدرة اإلنفاؽ عمى الطفؿ المكفكؿ، إذ يجب عمى :القدرة المادية*-
الكافؿ أف يككف لو مكرد رزؽ ثابت، حتى يستطيع تكفير الحاجيات المادية لممكفكؿ 

كتحرص الجيات المعنية بالكفالة عمى التحقؽ مف تكفر ىذا الشرط كذلؾ بتقديـ كشؼ 
الراتب الشيرم لمكافؿ أك تقديـ أم كثيقة تثبت ذلؾ، كذلؾ مراعاة لمصمحة الطفؿ، كما 

 .يجب أف يككف لمكافؿ سكف الئؽ ك صحي ليعيش فيو الطفؿ المكفكؿ 

 :الطفل المكفول مصمحة لمبدأ تكريسا مراعاتها الواجب الشروط .2

 بتحديد ةلؽالمتع النصكص في عنيا ينص لـك المشرع عنيا سكت شركط ىناؾ
المكفكؿ،  الطفؿ مصمحة لتحقيؽ مراعاتيا تجب لكف ،األسرة قانكف ضمف الكفالة شركط
 : في كتتمثؿ لمطفؿ الكفالة حؽ ُكرِّس ألجمو الذم الغرض كتحقيؽ

 بالنسبة الزكاج يشترط خاص نص يكجد ال الكفالة أحكاـ خالؿ مف :الزواج شرط . أ
 الكفالة مف جعؿ المشرع أف نجد، األسرة قانكف مف 116 لممادة بالرجكع  كلكف لمكافؿ
 الكفالة"  العبارة مف كيتضح ،األب أم كحده الزكج عمى فقط يقتصر شخصي إرادم التزاـ
 تككف أف يجب التي لمكفكؿؿ فؿاالؾ رعاية شكؿ حددت بحيث" ..بابنو األب قياـ...التزاـ

 .البنو األب كرعاية

 الطفؿ أف إذ ،السابقة المادة مف الفقرة ىذه صياغة في ُيَكفؽ المشرع لـنرل أف  ناقك 
  ناجحة تربية الطفؿ تربية تككف كال، األـ لرعاية أيضا يحتاج األب لرعاية إضافة يحتاج

                                                           
1
 المتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف حيث  15-01:  كرد ىذا الشرط في الفقرة األكلى مف المادة التاسعة مف قانكف رقـ- 

 ... " أف يككنا سميميف مف كؿ مرض معدم أك مانع مف تحمؿ مسؤكليتيا :"... نصت عمى أنو
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 الشرط ىذا لتشمؿ المادة ىذه صياغة إعادة نقترح لذلؾيتو، ترب في الزكجيف باشتراؾ إال
". الكالديف أك األبكيف"بػ" األب "لفظ باستبداؿ كذلؾ

 الكفالة بطمب الزكجيف أحد يتقدـ عندما :الكفالة طمب في الزوجين موافقة شرط.ب
، المكفكؿ لمصمحة حماية اآلخر، كذلؾ الزكج مكافقة اشتراط يجب أيضا المعنية لمجيات
 داخؿ كجكده يرفض أك، نبذهم قأفراد أحديككف  ،ليئعا كسط في عيشو عدـ كضماف
 ،الكفالة ىدؼ تحقيؽ المكفكؿ، كيعيؽ الطفؿ نفسية عمى سمبا يؤثر الرفض ىذاؼاألسرة، 

.  1الطفؿ رعاية كىك،
: مكفولـبال ةـالخاص الشروط.3
 باستقراء لكف ،لممكفكؿ بالنسبة شرط أم لتحديد الجزائرم المشرع يتطرؽ لـ 
 جبم ضمنية شركط ىناؾ أف نجد األسرة قانكف مف 119 المادة ك 116 المادتيف
: كىي المكفكؿ في مراعاتيا

 في يحدد لـ لكنو، قاصر عمى الكفالة  تنصبأف المشرع أكجب :المكفول نس - أ
الفقرة  إلى بالرجكع أقصاىا، لكف كأ أدناىا يفيب كلـ، القاصر المكفكؿ سف األسرة قانكف

 الشخص بمكغب المدني الرشد سف حددت التي، المدني قانكف مف 40/2 المادةالثانية مف 
التاسعة  قسفُّ  يبمغ لـ شخص كؿ عمى طمؽم ك بناء عميو فإف لفظ القاصركاممة،  سنة 19

  .كاممة سنةعشرة 
 تسع  مف أقؿ المكفكؿالطفؿ  سف يككف أفلصحػة الكفالة  يشترط مف ذلؾ فإنػوك      
 .2 ةػػػػػػػػسفعشرة 
 الذم النسب المعمـك بالمكفكؿ فقط خاص الشرط كىذا :المكفول أبوي رضا شرط - ب
 الشرط النسب، كىذا المعمـك المكفكؿ أبكيف رضا تكفر المشرع أكجب بحيثأبكاف،  لديو

                                                           
  .169 الغكثي بف ممحة، قانكف األسرة عمى ضكء الفقو كالقضاء، المرجع  السابؽ، ص-  1
 .166-160 المرجع  السابؽ ، ص،حقكؽ الطفؿ المدنية في القانكف الجزائرم خيرة العرابي، -2

 .170الغكثي بف ممحة، المرجع  السابؽ،ص - 
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 كفالة تتـ ال األسرة، فحيث قانكف مف 117 المادة في الكفالة صحة شركط ضمف كرد
 عف التعبير عف عاجزيف كانا كأ كفاتيما حالة كفي، قأَبَكمْ  برضا إال النسب معمـك الطفؿ
 الحضانة إليو إنتقمت الذم لمشخص أك العائمة لمجمس إما القكؿ ما، يككف ألسباب إرادتيا

. 1 الكالديف كفاة بعد

: التبني عن الكفالة تمييز :رابعا 
  :التبني تعريف .1

 بحسب يعرفو مف كمنيـ مضمكنو بحسب يعرفو مف فمنيـ، التبني تعاريؼ تعددت
 . التعريفات ىذه بعض نكرد يمي كفيما غايتو

 مف صمبو، ك ك عرفو أنو ليس كلده، فينسب ليس كلدا لو الرجؿ يتخذ أف ىك :يـ التبن *
 ال مبففالمت ،الكلد حقكؽ بِنيالُمتَ  ىذا عمى -الطفؿ-لو  كيككف2تبنَّاه، مف إلى بنَّىالُمت ىذا
لتـز إبنو منزلة أنزلو كلكنو صمبو مف إبنو مبفالمت الطفؿ  ىذا أف يقكؿ  كقطع، بحقكؽ لو كا 
. غيره إلى نسبو

 النسب المعركؼ- غيره كلد الشخص فيو يتخذ تصرؼ بأنو  :أيضا ُعّرؼ  كقد 
 عدـ رغـ ،الشرعي الكلد حقكؽ كؿ إعطائو يقـك بك إليو نسُبومك ككلده -النسب مجيكؿأك

  3.بينيما دـ صمة كجكد

: كىما فانكع لو التبني مضمكف بحسب: يـالتبن واعـنأ. 2

 يبقى ، بؿالُمَتبنية العائمة إلى لالمتبف الطفؿ ضـ يتـ ال النكع ىذا في  :البسيط التبني.أ
. األصمية عائمتو مع بعالقتو محتفظا لالمتبف الطفؿ

                                                           

 .170 الغكثي بف ممحة، قانكف األسرة عمى ضكء الفقو كالقضاء، المرجع  السابؽ، ، 1- 
محمد صبحي نجـ، محاضرات في قانكف األسرة، سمسمة دركس العمـك القانكنية، ديكاف المطبكعات الجامعية، 2- 

 .55، ص1992الجزائر، الطبعة الثالثة، 
 أشرؼ عبد العميـ الرفاعي، التبني الدكلي كمبدأ إحتراـ مصمحة الطفؿ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية مصر، - 3

 . 19،20، ص ص 2015الطبعة األكلى، 
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 كتنقطع المتبنية العائمة إلى تماما لالمتبف الطفؿ ضـ فيو يتـ النكع كىذا :الكامل التبني.ب
 1 .النسب معركؼ كاف إف األصمية عائمتو كبيف بينو العالقة

: ةـوالكفال ـيالتبن بين الفرق.3

 التبني كمنع بتحريـ كذلؾ  في التبني،اإلسالمية الشريعة أحكاـ الجزائرم المشرع اتبع
 "كقانكنا شرعا التبني يمنع "أنو عمى بحيث نصت األسرة قانكف مف 46 المادة نص في

  لوأف كما لقبو فيأخذ لو شرعيا إبنا كاعتباره ،المتبني بنسب قاصر طفؿ إلحاؽ ىك فالتبني
  .الطفؿ مصمحة مراعاة مع قضائي حكـ بمكجب التبني كينتيي، الميراث في الحؽ

عمى الطفؿ -ماؿاؿ كعمى نفساؿ عمى -تامة كالية المتبني كالية ككفت التبني كفي
الُمتبَنى  كيمارس السمطة األبكية الكاممة عميو، أما في الكفالة فال يمحؽ الطفؿ المكفكؿ 
ثو، بؿ  بنسب الكافؿ، كال يضعو ضمف أكالده في سجالت الحالة المدنية، كال يرثو كال يكرِّ

 . يجكز لو فقط أف يكصي لو، أك ييبو شيئا مف مالو كيككف ذلؾ في حدكد الثمث
كأقرَّ المشرع الجزائرم نظاـ الكفالة، كنظاـ بديؿ عف التبني، فال يجكز ألم مسمـ 

 .جزائرم أف يدَّعي أف ىذا الكلد ابنو بالتبني، كال يجكز نسبتو إليو

، 1989ككما ذكرنا سابقا، أف اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف األمـ المتحدة عاـ 
أقرت نظاـ التبني كاعتبرتو نظاـ الرعاية البديمة لمطفؿ المحرـك مف البيئة األسرية بصفة 

 مف نفس 21 منيا، كفي المادة 20دائمة أك مؤقتة، كىك ما نصت عميو في المادة 
االتفاقية، كأكردت أحكاـ تنظـ فييا التبني كأقرت بكجكب إعطاء األكلكية لمصالح الطفؿ 

 2.الفضمى عند القياـ بالتبني

                                                           

  .23 ،22 أشرؼ عبد العميـ الرفاعي، التبني الدكلي كمبدأ إحتراـ مصمحة الطفؿ، ص ص - 1
 .57-55 محمد صبحي نجـ، محاضرات في قانكف األسرة، سمسمة دركس العمـك القانكنية، المرجع السابؽ،ص ص- 
 محمد عبد الجكاد محمد، حماية األمكمة كالطفكلة في المكاثيؽ الدكلية كالشريعة اإلسالمية، منشأة المعارؼ، - 2

 .65، ص1991اإلسكندرية، 
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كما أنيا نصت عمى الكفالة كاعتبرتيا ىي أيضا نظاـ لمرعاية البديمة لمطفكلة 
المحركمة مف األسرة، لكف أشارت إلى أف الكفالة ىي نظاـ كارد في القانكف اإلسالمي، 

 . كىك بديؿ عف نظاـ التبني الذم يعتبر ُمحرَّما في الشريعة اإلسالمية

لتعمقيا  (21)كتبعا لذلؾ تحفظت العديد مف الدكؿ اإلسالمية عمى نص المادة 
، فنظاـ التبني معمكؿ بو في قكانيف 1بالتبني الذم ىك نظاـ يخالؼ الشريعة اإلسالمية 

 .الدكؿ الغربية، بينما نظاـ الكفالة معمكؿ بو في قكانيف الدكؿ اإلسالمية

 الفرع الثانـي

 انقضاء الكفالـة ومدى الحماية المقررة لمطفل ضحيَـّة إهمال األسرة بهذا الحق

تنقضي الكفالة بأسباب عديدة، سنتطرؽ ليا في ىذا الفرع، مع تبياف مدل الحماية التي 
 .تكفرىا لمطفؿ

 انقضاء الكفالـة:  أوال

رأينا سابقا أف الكفالة تنشأ بمكجب عقد أماـ القضاء أك أماـ المكثؽ، كيبقى ىذا       
العقد منتجا لكؿ آثاره ماداـ غير محدد المدة كلـ يقـ عمى شرط كاقؼ أك فاسخ، لكف قد 
َـّ انقضاء الكفالة  يككف ىذا العقد عرضة ألم سبب مف األسباب المؤدية النقضائو كمف ث

 .الكاقعة لمطفؿ

 كقد أكرد المشرع الجزائرم حاالت خاصة تؤدم بكقعيا إلى انقضاء الكفالة، باإلضافة 
 مف قانكف األسرة، 118إلى الحالة العامة كىي تخمؼ أحد الشركط الكاردة في المادة 

 :كسيتـ تعرض ليذه حاالت في العناصر التالية

                                                           

- 1 ، مجمة دراسات قانكنية، مركز البصيرة لمبحكث «حماية الطفؿ بيف العالمية كالخصكصية »  عقيمة خرباشي 
 .53، ص2012، 5العددكاالستشارات كالخدمات العممية، الجزائر، 
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 من قانون 118انقضاء الكفالة لتخمف أحد الشروط الواردة في المادة - 1
يشترط أف يككف الكافؿ مسمما عاقال أىال " مف األسرة عمى أنو 118نصت المادة : األسرة

 ".لمقياـ بشؤكف المكفكؿ كقادرا عمى رعايتو
ك بما أف الكفالة تتضمف القياـ بشؤكف القاصر ك رعايتو، فال بدَّ مف الشخص القائـ 

األىمية، اإلسالـ، كالقدرة عمى القياـ  بشؤكف المكفكؿ، كطالما ىذه : بذلؾ أف تتكفر فيو
لكف قد يحدث طارئ . الشركط متكفرة في الكافؿ، فعقد الكفالة يبقى قائما ك منتجا آلثاره

 :عمى الكافؿ ك ُيفقده أحد  ىذه الشركط ك مف ذلؾ
 قد تُفقد األىمية بسبب العتو أك الجنكف أك السفة أك الغفمة، فإذا حدثت :فقدان األهمية. أ

إحدل ىذه العيكب عمى الكافؿ، أبطؿ عقد الكفالة ك أكقفت كؿ آثاره كالحجة في ذلؾ أف 
ىذه العيكب تجعؿ مف إرادة الكافؿ َمعيبة كال يقدر عمى القياـ بشؤكف نفسو، فكيؼ سيقـك 

 1.برعاية طفؿ قاصر

 اشترط المشرع أف يككف الكافؿ دينو اإلسالـ، حتى يككف العقد صحيحا :اإلسالم. ب
كذلؾ ألف الكافؿ سيقـك برعاية الطفؿ المكفكؿ فبدييي أف يأخذ الطفؿ كؿ العادات 
. 2كاألخالؽ كالتقاليد التي يراىا مف الكافؿ، كبما أف ديف الدكلة الجزائرية ىك اإلسالـ

قرار ىذا الشرط  رعاية لمصمحة المكفكؿ، فإذا حدث أف يككف الكافؿ مسمما أثناء قياـ  كا 
العقد ثـ غيَّر بعد ذلؾ ديانتو، في ىذه الحالة تنقضي الكفالة بقكة القانكف لتخمؼ شرط 

 .اإلسالـ في الكافؿ

 مف االلتزامات الكاقعة عمى عاتؽ الكافؿ :القدرة عمى القيام بشؤون القاصر المكفول. ج
ىي القياـ بالعناية كالرعاية الالزمة بالمكفكؿ، كذلؾ باعتباره كلينا عميو، فإذا اعترض ىذه 
الكالية أم تغيير َيُحدُّ مف قدرة الكافؿ عمى العناية كالرعاية بالمكفكؿ، كإصابتو بمرض 

                                                           

 .57صدكف سنة نشر، .، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر-مصادر اإللتزاـ-عمي عمي سميماف، النظرية العامة لاللتزاـ 1- 
المتضمف التعديؿ  2016 مارس 06:ػ المكافؽ ؿ1437جمادم األكلى  26 المؤرخ في 01-16: القاوون رقم المادة الثانية مف - 2

 ". اإلسالـ ديف الدكلة : " التي تنص عمى أف،الدستكرم
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مزمف، أك مرض خطير ُيفقده ىذه القدرة، ىنا تنقضي الكفالة لتخمؼ شرط القدرة في 
 .الكافؿ

 :انقضاء الكفالـة بطمب من والدي المكفول المعموم النسب- 2
 مف قانكف األسرة أف الكفالة تنقضي بالنسبة  لممكفكؿ 124أكرد المشرع في المادة 

كعكدتو إال - المكفكؿ-المعمـك النسب إذا ما أبدل كالديو نيتيما في استرجاع ابنيما
إذا طمب األبكاف أك أحدىما عكدة الكلد  :"كاليتيما، حيث نصت المادة السابقة عمى أنو

ف لـ يكف مميزا  المكفكؿ إلى كاليتيما، يخير الكلد في االلتحاؽ بيما إذا بمغ سف التمييز، كا 
 " ال يسمـ إال بإذف مف القاضي مع مراعاة مصمحة المكفكؿ

 : كمف ىذا النص يتضح أف المشرع ميَّز بيف حالتيف في ىذا الشأف كىما

 : طمب عودة المكفول بعد بموغـه سن التمييز: الحالـة األولى* 

، فإذا بمغ الطفؿ المكفكؿ 1 سنة 13يتحقؽ سف التمييز في التشريع الجزائرم ببمكغ القاصر
سف التمييز كطمب كالداه استرجاعو لكاليتيما،  فالمشرع لـ يترؾ ليما الحرية المطمقة في 
نما ترؾ األمر لمطفؿ المكفكؿ، ك في ذلؾ مراعاة لمصمحتو، فالطفؿ في  االسترجاع، كا 
ىذه السِّف يستطيع التمييز كاالختيار بيف ما ينفعو كما يضره، فإف كاف يعيش في راحة 
كطمأنينة مع الكافؿ، كيككف قائما بشؤكنو خير قياـ، في ىذه الحالة قد ال يختار الرجكع 
إلى كالديو، كيفضؿ البقاء مع الكافؿ، نظرا لعالقتو الكطيدة بو، فيصبح ىنا إبعاد الطفؿ 

 .عف الكافؿ مضرا بمصمحتو

    كقد أقرَّت الشريعة اإلسالمية ىذا المكقؼ عندما نزلت اآلية الكريمة عمى الرسكؿ 
ـ التبنِّي، حيث َخيَّر النبي(صمى ا عميو كسمـ) زيد بف  (صمى ا عميو كسمـ) التي ُتحرِّ

                                                           
1
 المتضمف 1975  بتمبر 26 الموافق ل1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75 مه األمر رقم 42 تنص المادة - 

ال يككف أىال لمباشرة حقكقو المدنية مف كاف فاقد التمييز أك لصغر : " القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ عمى أنو
 ".في السف أك عتو، أك جنكف، يعتبر غير مميز مف لـ يبمغ ثالثة عشرة سنة
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صمى ا عميو )الحارث بيف التحاقو بأبيو أك البقاء معو، فاختار البقاء مع رسكؿ ا 

 .لعطفو كحنانو عميو (كسمـ

 :التمييز طمب عودة المكفول قبل بموغه سن: الحالـة الثانيـة* 

ف لـ يكف : "...مف قانكف األسرة عمى أنو124 جاء في الفقرة الثانية مف نص المادة  كا 
 "مميزا ال ُيسمَّـ إال بإذف مف القاضي مع مراعاة مصمحة المكفكؿ

سنة، كطمب أبكاه عكدة ابنيما  (13)فيذه الحالة تتعمؽ بالطفؿ الذم لـ يبمغ ثالث عشرة
، كالمشرع في 1 مميز إلى كاليتيما، ىنا سِّف الطفؿ ال يسمع لو باالختيار لعدـ تمييزه رالغي

ىذه الحالة أيضا لـ يترؾ الحرية المطمقة لكالدم المكفكؿ، كأسند أمر إرجاعو لمقاضي 
الذم يعتبر حامي الحقكؽ كالحريات، بإعماؿ سمطتو التقديرية بالنظر في الكقائع 

كالظركؼ المحيطة بالمكفكؿ كالكافؿ، كالظركؼ المحيطة بكالدم المكفكؿ، ثـ يقرر بناء 
كالقاضي عند تقديره لمظركؼ يقـك . عمييا عكدة المكفكؿ لكالية كالديو أك بقائو مع الكافؿ

 .بالبحث عف مصمحة المكفكؿ في ىاتو الظركؼ كيقرر حكمو بناء عمييا 

كقد ُكفِّؽ المشرع في كمتا الحالتيف بتقييد األكلى برأم المكفكؿ كرغبتو، كالثانية قيدىا 
بالمجكء إلى القاضي، ك في ذلؾ ضماف الستقرار حياة المكفكؿ،  مما يؤثر ذلؾ إيجابا 

 .عمى نمكه النفسي كالجسدم

كتتـ عكدة الطفؿ المكفكؿ أماـ الجية القضائية التي أقرت الكفالة، كأف يككف التخمي 
 مف 125عف الكفالة بعمـ مف النيابة العامة كذلؾ بحسب نص الفقرة األكلى مف المادة 

 .2قانكف األسرة 

                                                           

 . 171 الغكثي بف ممحة، قانكف األسرة عمى ضكء الفقو كالقضاء، المرجع السابؽ، ص 1-
 المتضمف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ عمى 11 –84 مه األمر رقم 125 تنص الفقرة األكلى مف المادة  2-
 "التخمي عف الكفالة يتـ أماـ الجية التي أقرت الكفالة كأف يككف بعمـ النيابة العامة: " أنو
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 إنقضـاء الكفالـة بوفاة الكافل أو المكفول- 3

 انقضاء الكفالة بوفاة المكفول - أ

ُيعدُّ كفاة المكفكؿ سببا مف أسباب إنقضاء الكفالة، كذلؾ ألفَّ محؿ عقد الكفالة ىك 
القياـ بشؤكف القاصر، كبكفاتو ينعدـ محؿ العقد، لعدـ كجكد الطرؼ الذم ستقع عميو  

 .أعماؿ الرعاية كالعناية كالتربية أيضا، كبذلؾ تنقضي الكفالة

 انقضاء الكفالة بوفاة الكافل- ب

تنقضي الكفالة أيضا بكفاة الكافؿ الذم ُيعدُّ الممتـز األساسي في عقد الكفالة، 
 . مف عقكد التبرع الُممزمة لجانب كاحد-الكفالة-باعتبارىا 

، كبذلؾ يرجع الطفؿ 1ا الكافؿ الستحالة تنفيذهتفبكفاتو ُيفسخ العقد كتنقضي التزاما
المعمـك النسب إلى كالديو، أك تقـك في حقو كفالة جديدة مف شخص آخر، كحفاظا عمى 

 مف 125مصمحة الطفؿ المكفكؿ في ىذه الحالة نص المشرع في الفقرة الثانية مف المادة 
الَّ :   "... قانكف األسرة ما يمي كفي حالة الكفاة تنتقؿ الكفالة إلى الكرثة إف التزمكا بذلؾ كا 

،  فينا نجد المشرع  "فعمى القاضي أف يسند أمر القاصر إلى الجية المختصة بالرعاية
  :ميَّز بيف حالتيف عند كفاة الكافؿ

 كىي كفاة الكافؿ، ثـ إنتقاؿ الكفالة إلى كرثتو بناء عمى تصريح :الحالة األكلى*-
كرثتو، أك أحدىـ بالحمكؿ محؿ مكرثيـ في عقد الكفالة، بذلؾ تنتقؿ إلييـ كؿ االلتزامات 

ك تنتقؿ الكفالة إلى . الكاردة في ىذا العقد، كيصبح أحد الكرثة ىك الكافؿ الجديد لمطفؿ
 .      الكرثة دكف إنشاء عقد جديد، كذلؾ لسككت المشرع عف ذلؾ في قانكف األسرة الجزائرم

- الكافؿ-  ىي عدـ إلتزاـ الكرثة بالتكفؿ بالطفؿ عند كفاة مكرثيـ:الحالة الثانية*- 
ىنا نص المشرع عمى أف القاضي ىك الذم يممؾ سمطة التصرؼ في شؤكف القاصر، 

                                                           

، 2007عبد العالي الدليمي، الحماية القانكنية لمطفؿ، الجزء األكؿ، مكتبة المنارة، مراكش، المغرب، الطبعة األكلى،  1- 

 .199ص



 األسرة إهمال ضحيَّة لمطفل المدنية الحماية: الباب األول

 

 
105 

 

ككفقا لسمطتو التقديرية يقدِّر، إمَّا رجكع القاصر إلى كالية أبكيو إف كاف معمـك النسب 
 .أكَكضعو في مؤسسة مختصة برعاية الطفكلة إف كاف مجيكؿ النسب

 مدى حماية الطفل ضحية إهمال األسرة من خالل تكريس حق الكفالــة: ثانيا

بقتضى الكفالة يصبح الطفؿ بمثابة االبف الشرعي لمكافؿ، كتنتقؿ سمطة الكالية مف 
كىي كالية قانكنية مخكلة -  بالنسبة لمطفؿ المعمـك النسب–أبكم المكفكؿ إلى الكافؿ

 مف قانكف األسرة الجزائرم، كتتضمف 121لمكافؿ بقكة القانكف كىك ما نصت عميو المادة 
ىذه الكالية، الكالية عمى النفس كالكالية عمى الماؿ إف كاف لمطفؿ ماؿ، كما ييمنا في ىذا 
البحث ىك الكالية عمى النفس التي تتضمف القياـ بشؤكف الشخصية لممكفكؿ كاالىتماـ بيا 

كتكلي أمر تدبيرىا، ك ألـز المشرع الجزائرم أف يقـك الكافؿ بشؤكف الطفؿ المكفكؿ قياـ 
األب بابنو، ك نرل أف المشرع قد أحسف صنعا في ذلؾ، ليضمف الصدؽ كاإلخالص في 

 .رعاية الطفؿ المكفكؿ كالصدؽ في البذؿ لتمبية حاجاتو

كبمجرد إنشاء عقد الكفالة تنشأ التزامات عمى الكافؿ تجاه الطفؿ المكفكؿ التي يجب 
كفي حقيقة األمر أف ىذه االلتزامات التي سيأتي بيانيا تعتبر تجسيدا )عميو تأديتيا، 

كقد أكرد المشرع ىذه االلتزامات في نص المادة  (لحماية الطفؿ ضحية إىماؿ األسرة
 :   مف قانكف األسرة ك تتمثؿ في116

 فالنفقة ىي أكؿ التزاـ لمكافؿ تجاه :االلتزام باإلنفاق عمى الطفل المكفول . أ
 مف قانكف األسرة، كتشمؿ النفقة الغذاء كالكسكة كالعالج 116المكفكؿ، كذلؾ كفقا لممادة 

كالسكف أك أجرتو كما يعتبر مف الضركريات بحسب العرؼ كالعادة كىذا كفقا لنص المادة 
 . مف نفس القانكف78

 بحيث يمتـز الكافؿ بتمقيف المكفكؿ :اإللتزام بالتربية والعناية بالطفل المكفول . ب
قكاعد التربية كاألخالؽ الحسنة، كما يمتـز برعاية المكفكؿ في كؿ مراحؿ حياتو، كالعناية 
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بو، بحيث تشمؿ العناية كؿ جكانب حياة الطفؿ مف خالؿ متابعتو في صحتو الجسدية 
كالنفسية كالعقمية، كما يجب عميو أيضا أف يمتـز بتعميـ المكفكؿ، حتى يتمكف مف اكتساب 

 .المعارؼ كالكصكؿ إلى مستكل عممي معيف يمّكنو مف التكفؿ بنفسو مستقبال

مف خالؿ االلتزامات الكاقعة عمى عاتؽ الكافؿ، نالحظ أنيا تكسب الطفؿ المكفكؿ 
حقكقا مادية كأخرل معنكية، ك تتجسَُّد فييا حماية المشرع لمطفؿ ضحية إىماؿ األسرة، إذ 
أف االلتزاـ بالنفقة، يكفر لممكفكؿ التمتع بمستكل معيشي مالئـ لنمكه نمكا سميما كخاليا مف 
األمراض، كما أف االلتزاـ بالتربية كالتعميـ كالعناية بالطفؿ عناية األب بابنو تكفؿ تنشئة 

 .سكية لمطفؿ، مما ينتج عنيا طفؿ سكم يفيد نفسو كيفيد المجتمع في المستقبؿ 

 كمسؤكلية القياـ بشؤكف الطفؿ المكفكؿ ك رعايتو، تحمي الطفؿ مف الضياع في 
متاىات الحياة، فال يكبر كنفسو تطفح بالُعَقد كاالضطرابات النفسية، كتحميو مف التشرد 

    1.كالكقكع في االنحراؼ 

فالكفالة ُتحقؽ الرعاية لمطفؿ المكفكؿ، كتييئة الجك العائمي البديؿ لمطفؿ المحرـك 
 .مف األسرة نتيجة اإلىماؿ

 لكف بالرغـ مف حرص المشرع عمى تكفير الرعاية األسرية لمطفؿ المحرـك مف 
العائمة، بتكريسو لحؽ الكفالة، ُيأخذ عميو بعض التقصير في تنظيـ ىذا الحؽ كمثاؿ عمى 

 مف قانكف األسرة التي تتضمف أنو بعد كفاة األـ أكاألب 125ذلؾ ما كرد في نص المادة 
المَّذيف تقدما بطمب الكفالة فإف اإلبقاء عمى الطفؿ المكفكؿ ضمف العائمة يرجع إلى الكرثة، 

كىذا غير سائغ، بأف يحدد مصيره بحسب أىكاء الكرثة، دكف مراعاة مستقبمو ككضعو 
 . النفسي

                                                           

 .95، ص2002 محمد زرماف، حقكؽ الطفؿ في الشريعة اإلسالمية، دار إقرأ، سكريا، الطبعة األكلى،  1 -
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 الكفالة ينبغي أف تككف دائمة كليست مؤقتة أك بحسب الظركؼ، كذلؾ حفاظا عمى 
االستقرار النفسي لمطفؿ المكفكؿ، خاصة إذا كاف في عائمة ترعاه الرعاية الجيدة كتمده 

بالعطؼ كالحناف، كما يجب أيضا العمؿ عمى تكفير ىيئات مختصة تقـك بمتابعة المكفكؿ 
مف الناحية النفسية كالمادية مف يـك تسميمو لمعائمة إلى حيف بمكغو السِّف التي تمكنو مف 

 .االستقالؿ بأمكره كاالعتماد عمى نفسو

 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 

الحقوق المقررة للطفل ضحية اإلهمال 

 المادي األسرة
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تمثؿ الطفكلة مرحمة َضعؼ بالنسبة لئلنساف، يحتاج فييا كبشكؿ دائـ إلى رعاية 
كاحتياجات الطفؿ األساسية ال تقتصرعمى األمكر البيكلكجية  . كعناية في كافة شؤكنو

كالمأكؿ كالممبس فقط، بؿ تتعدَّاىا لتشمؿ الحاجات النفسية كاالجتماعية التي ليا دكر 
فيـ بحاجة إلى إشباعيا أثناء نمكىـ، ألنيا تحقؽ ليـ . بارز في حياة أكالئؾ األطفاؿ

التكازف النفسي كالعقمي كالجسمي، كمف بيف ىذه الحاجات حاجة الطفؿ لمتربية ك لحفظ 
نفسو ك أخبلقو، ككذلؾ الحاجة لحضانة كالديو أك أحدىما، ليستقر عاطفيا كيشعر باألماف 

 .الداخمي الذم يحميو مف كؿ األمراض النفسية التي قد تنجـ عند الحرماف منيا

كباعتبار األسرة ىي المحضف األكؿ كاألساسي لمطفؿ فيي ُمَكمفة بتكفير ىذه 
ذا قصَّرت . االحتياجات لمطفؿ، حتى ينمك بشكؿ سميـ كيككف فردا نافعا في المستقبؿ كا 

كألىمية تكفيرىذه االحتياجات . األسرة في ذلؾ تعرَّض الطفؿ لئلىماؿ المعنكم لؤلسرة
لمطفؿ نجد المشرع الجزائرم أقرَّىا لو  بمكجب نصكص قانكنية في قانكف األسرة، فقد أدرج 

فالكالية عمى الطفؿ تنقسـ إلى قسميف . ىذه الحاجات ضمف حقي الكالية كالحضانة لمطفؿ
الكالية عمى الماؿ كالتي تشمؿ حماية ماؿ الطفؿ كحفظو، أما القسـ الثاني فيك الكالية 

أما عف حؽ الحضانة . عمى النفس التي تشمؿ تربية الطفؿ كتعميمو األخبلؽ الحميدة
 . فيشمؿ التربية ككؿ أنكاع الرعاية المعنكية

كلذلؾ سكؼ نخصص ىذا الفصؿ لدراسة حقي الكالية كالحضانة لمطفؿ عمى اعتبار 
فيذه الحقكؽ ذات طابع معنكم غير مممكس لكف . أنيما يشمبلف الحاجات المعنكية لمطفؿ
 . تأثيرىا قكم كبالغ األثر عمى حياة الطفؿ

كعميو فقد قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف فقد تناكلنا في المبحث األكؿ حؽ الكالية 
لمطفؿ، أما المبحث الثاني فقد تناكلنا فيو حؽ الطفؿ في الحضانة، ك تعرَّضنا في كبل 

 . المبحثيف لمدل الحماية المكفكلة لمطفؿ ضحية إىماؿ األسرة في إقرار ىذيف الحقَّيف



 األسرة إهمال ضحيَّة لمطفل المدنية الحماية: األول الباب

 

 
110 

 المبحث األول  

 حؽ الطفل فػي الواليػػػػػة

إف الطبيعة الفسيكلكجية لؤلطفاؿ، تحتـ أف ُتكفَّر ليـ رعاية مناسبة ككاممة، 
 .بحسب مراحؿ نمكىـ كذلؾ لعجزىـ عف القياـ بحكائجيـ

فالطفؿ بحاجة لمف يتكلى رعايتو طيمة فترة الطفكلة، كيتحقؽ ذلؾ بالقياـ 
بتربيتو كتعميمو كرعايتو صحيا إلى أف يصير يافعا كقادرا عمى القياـ بشؤكنو 

كتبعا لذلؾ أقرَّ المشرع الجزائرم حؽ الطفؿ في الكالية التي شرّْعت . بنفسو
فأكرد أحكاميا في المكاد . لحمايتو كرعايتو كليس لئلضرار بو أك التسمط عميو

 .  مف قانكف األسرة91 إلى المادة 81

ك تنقسـ الكالية إلى قسميف كالية عمى شؤكف الطفؿ الشخصية كالتربية 
 . كالتعميـ كالرعاية الصحية، ككالية عمى ماؿ الطفؿ

ك ستقتصر دراستنا في ىذا المبحث عمى الكالية التي تتعمؽ بقياـ الكلي 
بالشؤكف الشخصية لمطفؿ، عمى اعتبار أنيا تتضمف حماية لمطفؿ مف إىماؿ 

  .األسػػػرة

ك عميو سنتطرؽ في ىذا المبحث لدراسة مفيـك الكالية في المطمب األكؿ، 
 .  كأسباب انتيائيا، كمدل الحماية التي يكفمياىذا الحؽ لمطفؿ في المطمب الثاني
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 المطمب األول

  مفهػوم الواليػػػػػة

   مف الحقكؽ التي أقرَّىا المشرع، لحماية الطفؿ مف اإلىماؿ المعنكم، حؽ الكالية الذم 
 .ييدؼ إلى حفظ الطفؿ في خمقة، كتربيتو

كسنتطرؽ في ىذا المطمب لتحديد مفيـك الكالية مف خبلؿ تعريفيا،ك بياف أنكاعيا، 
 . كالتعرض لترتيب األكلياء فييا

 الفرع األول

 تعريؼ الوالية و أنواعها

 .سنتطرؽ لتعريفيا في المغة ك االصطبلح، ثـ تحديد أنكاعيا

َ  ﴿: الكالية تعني المحبة كالنصرة كما في قكلو تعالى:تعريفها لغة: أوال َوَمن يَتََىلَّ ٱَّللَّ

َ   ِذ ُسىوَ  ِذ  ُس ُس ٱوۡز َ  ٱَّللَّ يَن َ وَم ُسىوْا  َ ِذوَّ  ِذ ۡز   1 ﴾َوَ  ُسىوَ ُس  َوٱوَّ ِذ

ديؽ   2.كما تعني أيضا السمطة كالقدرة، كالكليُّ ىك الُمحب كالصَّ

ىي  القدرة عمى مباشرة التصرؼ مف :  الكالية في اإلصطبلح الفقيي:إصطالحا:  ثانيا
يُسمۡز ِذلۡز َووِذيُّ ُس  ﴿:كمنو قكلو تعالى" الكلي"كيسمى متكلي العقد . غير تكقؼ عمى إجازة أحد   َ ۡز

لِذ   َ  ۡز فيا الحنيفية بأنيا تنفيذ القكؿ عمى الغير شاء أكَأَبى، كىي أيضا تدبير 3﴾ ِذ وۡز ، كعرَّ
 .الشخص الكبير الراشد شؤكف القاصر الشخصية كالمالية

                                                           

-
1
 .56 سكرة المائدة، اآلية  

 .1344 ص،1998، مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة، لبناف، طبعة- 2
 .282 سكرة البقرة، اآلية - 3
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ىك الطفؿ الذم لـ يستكمؿ أىمية األداء، سكاء أكاف فاقد ليا كغير المميز    : كالقاصر
 1.أك ناقصيا كالمميز

  مف 81فقد أكرد المشرع الجزائرم الكالية في المادة : أمػا في اإلصبلح القانكني

مف كاف فاقد األىمية أك ناقصيا لصغر السف، : "قانكف األسرة، التي نصت عمى أنو
أكجنكف أكعتو أك سفو، ينكب عنو قانكنا كلّْي، أك كصّْى أك مقدّْـ طبقا ألحكاـ ىذا 

:  مف القانكف المدني، التي تنص عمى أنو44كنص عمييا أيضا في المادة " . القانكف
يخضع فاقدكا األىمية، كناقصكىا، بحسب األحكاؿ ألحكاـ الكالية أك الكصاية أك الِقكامة، "

 ." ضمف الشركط ك كفقا لمقكاعد المقررة في القانكف

مف نص المادتيف السالفتي الذكر نجد أف المشرع لـ يقـ بتعريؼ الكالية، لكف 
 مف قانكف األسرة، يتبيف أف الكالية ىي عبارة عف سمطة يقرّْىا القانكف 81باستقراء المادة 

 .لشخص معيف لمباشرة التصرفات القانكنية لحساب شخص آخر كامؿ األىمية

بأنيا سمطة شرعية تسكغ لصاحبيا الكالية عمى النفس كالماؿ، : كما عرَّفت الكالية
 2.كيترتب عمييا التصرؼ النافذ

ك ُكرّْس حؽ الكالية عمى القاصر، لحماية مصالحة الشخصية كالمالية، حتى ال 
 .تضيع كال تيدر بسبب عجزه كضعفو

ؿ لشخص بالغ  كمف التعريفات السابقة يتضح أف الكالية ىي عبارة عف سمطة ُتخكّْ
 .كراشد القياـ بتدبير الشؤكف الشخصية ك المالية لمقاصر

                                                           
1
، ص ص 2000 كىبة الزحيمي، األسرة المسممة في العالـ المعاصر، دار الفكر، دمشؽ، سكريا، الطبعة األكلى، - 

161 ،162  .
العربي بختي، أحكاـ الطبلؽ كحقكؽ األكالد في الفقو اإلسبلمي، دراسة مقارنة بقانكف األسرة الجزائرم، مؤسسة كنكز  2-

  .275، ص2013لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة األكلى، 
حميد سمطاف عمى الخالدم، الحقكؽ المصيقة بشخص الطفؿ، منشكرات حمبي الحقكقية، بيركت بناف، الطبعة األكلى -

 .334، ص 2013
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ك ُأصطمح عمى الكالية التي يككف مضمكنيا مقتصرا عمى سمطة التدبير في الشؤكف 
الشخصية لمقاصر باسـ الكالية عمى النفس، أما عف تمؾ التي يككف مضمكنيا مقتصرا 

 .عمى التدبير في الشؤكف المالية لمقاصر، بإسـ الكالية عمى الماؿ

كقد أكرد المشرع حؽ الكالية في الكتاب الثاني مف قانكف األسرة الجزائرم الذم 
 مف القانكف السالؼ الذكر كفي 81يتعمؽ بالنيابة الشرعية، كنظـ أحكاـ الكالية في المادة 

 مف نفس القانكف، كقد حاكؿ المشرع مف خبلؿ ىذه المكاد 91 إلى المادة 87المكاد مف 
تنظيـ كضبط أحكاـ الكالية عمى القاصر، لكف عند النظر في مضمكف ىذه المكاد كجدنا 

أف ىذا التنظيـ فيو شيء مف الغمكض كعدـ الشمكلية، مقارنة بتنظيـ كضبط أحكاـ 
الكصاية، الذم كاف كاضحا كشامبل لكؿ أحكاميا، كما أنو في أحكاـ الكالية لـ ُيميّْز 

 .المشرع بيف الكالية عمى الشؤكف الشخصية لمقاصر، كبيف الكالية عمى الشؤكف المالية لو

 : أنواع الواليػة: ثالثػا

لـ يرد نص صريح في قانكف األسرة يتعمؽ بتقسيـ الكالية، لكف عمبل بأحكاـ المادة 
 المتضمنة إحالة إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث نجد أف فقياء الشريعة قسمكا 2221

 :الكالية إلى نكعيف كىما

 :  الواليػة عمى النفس-1

  ك يقصد بيا اإلشراؼ عمى شؤكف القاصر الشخصية، كالتأديب، كالتعميـ، كالتربية، 
. كالتطبيب، كالتشغيؿ ك غيرىا مف األمكر األخرل، كىي تثبت لؤلب كالَجّد كسائر األكلياء

تو،  فكاجبات كلّْي النفس بالنسبة لمقاصر ىي القياـ بالتأديب كالتيذيب، كرعاية صحَّ
 2.كالحرص عمى نمكه الجسمي، كالتعميـ أيضا، كاإلشراؼ عمى الزكاج

                                                           

-
1
 المعدؿ كالمتمـ عمى 1984 يىنيى 9 وومىو ق وـ1404  مضاو 9 مؤ خ  ي11-84 من وألمر  ق 222 تنص المادة  

 ". كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانكف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية: " ما يمي
  .166-162كىبة الزحيمي، األسرة المسممة في العالـ المعاصر، المرجع السابؽ، ص ص 2- 
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 :  الوالية عمى المال2 -

نفاؽ في            كيقصد بيا تدبير شؤكف القاصر المالية، مف استثمار كتصرؼ كحفظ كا 
كالكالية عمى الماؿ في حقيقتيا ىي سمطة يممكيا الكليُّ عمى ماؿ مف . ماؿ القاصر

ؿ لو التصرؼ في ماؿ القاصر نيابة عنو، كالبيع أكالشراء،  ثبتت عميو الكالية فُتخكّْ
 1.أكاإلجارة أك غيرىا

    كمنو يتضح أف الكالية عمى النفس تتضمف القياـ بشؤكف القاصر المتعمقة بشخصو 
أما الكالية عمى الماؿ فيي تتضمف . بما يحقؽ حمايتو كرعايتو كالحفاظ عميو في نفسو

 .سمطة التصرؼ في ماؿ القاصر، لحماية مالو مف الضياع

دراسة الحماية التي كرَّسيا المشرع الجزائرم لمطفؿ :       كفيما يخص بالبحث كىك
ضحية اإلىماؿ المعنكم لؤلسرة، ستقتصر دراستي عمى الكالية عمى النفس فقط، دكف 
الكالية عمى الماؿ، ألف النكع األكؿ في اعتقادم ىك الذم ُيجسّْد حماية المشرع لمطفؿ 

 .ضحية إىماؿ األسرة

 الفرع الثػانػػػػػػػي

 شروط الواليػػػػػػة

لـ ينص المشرع الجزائرم عمى شركط الكلّْي، بؿ نص فقط عمى الشركط الكاجب 
 مف قانكف األسرة، ككاف عمى المشرع أف يضع شركط 93تكفرىا في الكصي في المادة 

 :الكلي أكالن ثـ يتـ إسقاطيا عمى الكصي، كذلؾ العتباريف

 ىك أف الكالية يتـ تطبيقيا عمميا قبؿ الكصاية، ذلؾ أف الكصي يعيف عند عدـ :أولهما
ـْ تتكلى أمر القاصر عند عدـ كجكد األب  .كجكد األب أك عدـ كجكد ُأ

                                                           

العربي بختي، حقكؽ الطفؿ في الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقيات الدكلية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  1- 
 .94، ص2013
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 ىك مراعاة الترتيب في تنظيـ األحكاـ لكبل النظاميف، حيث أف المشرع نظـ :ثانيهما
أحكاـ الكالية في الفصؿ الثاني مف الكتاب الثاني، بينما نظـ أحكاـ الكصاية في الفصؿ 

 .الثالث مف الكتاب الثاني مف قانكف األسرة الجزائرم

، فذلؾ يعتبر  كسككت المشرع في النَّص عمى الشركط الكاجب تكفرىا في الكليّْ
 . إحالة ضمنية ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في تنظيـ ىذا األمر

:                    كبالرجكع إلى أحكاـ الشريعة، نجد أف الشركط الكاجب تكفرىا في الكليّْ تتمثؿ في
كذلؾ بأف يككف بالغا عاقبل حرنا، فبل تثبت الكالية لمصبي كلك : أن يكون كامل األهمية-أ

، فميس 1كاف مميزا، كال لممجنكف كال لممعتكه كال لمعبد المممكؾ،ألف ىؤالء ناقصي األىمية
 .ليـ سبلمة التفكير حتى يتَكلَّْكف أمر أنفسيـ، فكيؼ سيستطيعكف أف يتكلُّكا أمر غيرىـ؟

ك بحسب القانكف الجزائرم فإف الشخص يككف كامؿ األىمية إذا كاف عاقبل كبالغا 
 .  مف القانكف المدني40 سنة، كفقا لنص المادة 19سف الرشد كىك تسع عشرة

كاألىمية التي يجب أف تتكفر في الشخص لكي يككف كليِّا عمى القاصر ىي أىمية األداء، 
كيقصد بيا صبلحية الشخص لممارسة األعماؿ القانكنية باسمو كلحساب نفسو، بقصد 

  2.إحداث آثارىا في شخصو أك ذمتو المالية

كعميو فإنو ال يجكز لمكلّي مباشرة كاجب حماية، كرعاية القاصر في نفسو، إاّل إذا 
كاف متمتعا باألىمية البلزمة التي ُتمكّْنو مف رعاية نفسو أكال كحمايتيا، ثـ حماية كرعاية 

فإذا كاف الكلي ال يصمح أك ال يستطيع رعاية نفسو، فمف باب أكلى أنو ال يصمح . غيره
 .أف يككف أىبل لرعاية غيره

                                                           

 -
 .347 -344حميد سمطاف عمي الخالدم، الحقكؽ المصقة بشخصية الطفؿ المرجع السابؽ، ص ص 1
 إسحاؽ إبراىيـ منصكر، نظرية القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القانكف الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، - 2

 .229 ،228، ص ص 2001ووج وئر، ط  ة 
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كيقصد باألمانة أف يتحمَّى الكلي بالصدؽ كحسف الخمؽ : أن يكون الولي أمينا-ب
فبل كالية لفاسؽ َمِاجف ال يبالي . كأف ال يككف فاسقا بفعؿ أمكر ُيخشى منيا عمى القاصر

 1.بما يفعؿ، ألنو يضرُّ بأخبلؽ القاصر كبمالو

 يشترط إتحاد الديف بيف الكلي كالقاصر :أن يكون الولي متحدا في الدين مع القاصر-ج
 .الُمكلَّى عميو، فمك كاف األب غير مسمـ، فبل ُيَكلَّى أمكر ابنو المسمـ

كيقصد بذلؾ القدرة عمى تربية : أن يكون الولي قادرا عمى تولي شؤون القاصر-د
فبل كالية لميمؿ القاصر، كأف يتركو مريضا . القاصر كرعاية صحتو الجسمية كالنفسية

دكف أف يعالجو مع قدرتو عمى العبلج، أك يحرمو مف التعميـ، ألف ذلؾ ضار بمصمحة 
القاصر، كتنتقؿ الكالية حينئذ إلى الشخص األصمح الذم يميو في ترتيب األكلياء عمى 

 2.القاصر

 إف الشركط السابؽ ذكرىا، ىي مجمؿ الشركط التي إتفؽ عمييا عمماء الشريعة 
اإلسبلمية، ك ىي كفيمة لحماية القاصر، فتكفر األىمية الكاممة كاألمانة في شخص الكلي 

 . يكفؿ كضع القاصر في يد أمينة مؤىمة لحماية أخبلقو ك تكفر القدكة الصالحة لمطفؿ
أما عف شرط اإلتحاد في الديف بيف الكلي كالُمكلَّى عميو، فيك شرط يضمف حماية 
القاصر مف استغبلؿ الكلي لسمطتو عميو كدفعو لتغيير دينو، لذلؾ فبل كالية ألب غير 

 . مسمـ عمى أكالده المسمميف
ك شرط القدرة عمى تدبير شؤكف القاصر، فإنو يضمف لمقاصر أف يحظى كخاصة 
في السنكات األكلى مف عمره بالرعاية كالعناية البلزمتيف لنمكه نمكا سميما، فالكلي الذم 
تتكفر فيو الشركط السابقة دكف شرط القدرة ال يصمح ألف يككف كليَّا عمى نفس القاصر، 

 .ألف أساس قياـ ىذه الكالية ىك القدرة عمى الرعاية المادية كالمعنكية لمقاصر
                                                           

-
، دار الجامعو الجديدة، اإلسكندرية، طبعة - دراسة مقارنة-إيماف محمد الجابرم، الحماية الجنائية لحقكؽ الطفؿ 1

 .68، ص2014
 .165 كىبة الزحيمي، األسرة المسممة في العالـ المعاصر، المرجع السابؽ، ص 2-
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 الفرع الثالث

 ترتيب األوليػػػػػػاء

لمكالية عمى النفس ترتيب معيف، لدل فقياء الشريعة اإلسبلمية، كفي القانكف 
 : الجزائرم، ك سنتطرؽ لذلؾ في النقاط التالية

 :ترتيب األولياء عمى النفس لمقاصر من منظور فقهاء الشريعة اإلسالمية- أوال

    اختمؼ الفقياء في ترتيب األشخاص األحؽ بالكالية عمى نفس القاصر ككانت ليـ 
 :أقكاؿ كاآلتي

األكؿ ىك العصبة :  يشترط في ترتيب أكالياء النفس عندىـ أمراف:عند الحنفية -1
 .سكاء كانت قريبة أـ بعيدة، ألنيا شرط ثبكت أىؿ الكالية

. ىك قرب القرابة، فيقدـ األقرب عمى األبعد سكاء كاف في العصبات أك غيرىا:والثاني
البنكة، :فالكالية عندىـ ىي كالية إجبار فقط، تثبت ألقارب العصبة عمى النحك التالي

 1.األبكة، األخكة، ثـ العمكمة ثـ السمطاف
تثبت كالية اإلجبار عندىـ لمسيد المالؾ كاألب، أما كالية : عند المالكية- 2

اإلختيار فتثبت لمبنكة ثـ األبكة المباشرة، ثـ األخكة ثـ الجدكدة، فالكافؿ، فالقاضي، ثـ أحد 
 .مف عامة المسمميف

ف عبل : عند الشافعية- 3 أحؽ الناس بالكالية عمى النفس عندىـ األب ثـ الجد كا 
ف نزؿ، ثـ العـ  الختصاصيما بالكالية، ثـ األخ الشقيؽ أك ألب ثـ إلبف كؿ كاحد منيما كا 

 2 .الشقيؽ ثـ العـ ألب، ثـ ابف كؿ كاحد منيما، ثـ الُمعِتؽ ثـ السمطاف

                                                           

. 747، ص1985كىبة الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الجزء السابع، دار الفكر، دمشؽ، سكريا، الطبعة الرابعة، -  1

  .111، ص1950محمد أبك زىرة، األحكاؿ الشخصية، دار الفكر العربي، بيركت، لبناف، الطبعة الثانية، -  2
محمد محدة، الخطبة كالزكاج، دراسة مدعمة باألحكاـ كالقرارات القضائية، دار الشياب، الجزائر، الطبعة الثانية، - 

 .235، ص2000
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األب ثـ أبكه :  أحؽ الناس بالكالية عمى النفس عند الحنابمة ىـ:عند الحنابمة-4
ف نزؿ ثـ  ف عبل أم الجد العصبي الذم ال تفصؿ بينو كبيف القاصر أنثى، ثـ االبف كا  كا 
ف نزلكا، ثـ العمكمة، ثـ عمكمة األب، ثـ المعتؽ  األخ الشقيؽ ثـ األخ ألب ثـ أكالدىـ كا 

 .1كعصبتو، ثـ السمطاف كككيؿ كؿ كاحد مف ىؤالء يقـك مقامو

اختمؼ الفقياء في ترتيب األشخاص األحؽ بالكالية عمى النفس، فمنيـ مف قدـ 
األبكة عمى البنكة مثؿ الحنابمة، ك منيـ مف قدـ البنكة عمى األبكة مثؿ المالكية ك الحنفية، 
أما الشافعية فتنحصر الكالية عندىـ في األب ثـ الجد ك إف عبل، ثـ بعد ذلؾ لمذم يميو 

 .في الترتيب ك لـ تعطي لمبنكة الحؽ في الكالية

 : الجزائرياألسرةلقاصر في القانون لنفس الترتيب األولياء عمى - ثانيا

يككف األب "  :نوأ الجزائرم التي تنص عمى األسرةمف قانكف  87 المادةبمقتضى       
 غياب  األب ةكالده القصر،  كبعد كفاتو  تحؿ األـ محمو قانكنا، كفى حاؿأ كليَّا عمى 

 باألكالد المستعجمة المتعمقة  باألمكرحصكؿ  مانع لو،  تحؿ األـ محمو في القياـ أك   
 " األكالدحضانةسندت لو أ لمف الكاليةالطبلؽ،  يمنح القاضي ة كفي حاؿ
 لؤلشخاص ةنسبباؿ الترتيب الذم كضعو المشرع الجزائرم يتضح أف المادةمف نص 
:    يشمؿ كضعيتيف،لقاصرؿنفس اؿ عمى بالكالية األحؽ  

ب كأصؿ العاـ لؤل الكالية بحيث تككف :الزوجية العالقة عند قيام :األولى      الوضعية
 :  كىما العاـ كقد  استثنى  المشرع  حالتيف يخرج فييما عف األصؿ

 . لؤلـالكالية  تثبت الحالةىذه في  األب،  بحيث ة كفاعند:  األكلىالحالة
  ػػة سمطػػػػةع يحكؿ بينو كبيف  ممارسػػػػػػػك حصؿ لو مافأ غياب األب، عند:  الثانية الحالة

                                                           

 ،1967 بدراف أبك العينيف بدراف، الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصية، الجزء األكؿ، دار النيضة العربية، لبناف ، 1-
 .149ص
 .162، 161كىبة الزحيمي،األسرة المسممة في العالـ المعاصر،المرجع السابؽ، ص ص - 
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 باألمكرألـ لتتكلَّى القياـ ؿ الكاليةيضا تثبت  أىنا   كالمرض المزمف مثبل،الكالية
  مف قانكف 87ة  مف  المادالثانية الفقرة المتعمقة  بالقاصر كذلؾ بحسب نص  المستعجمة

 . الجزائرماألسرة

  تمنح الكضعية في ىاتو :(الطالؽ) الزوجية العالقة انحاللعند : الثانية       الوضعية
 تثبت ذيفحد األشخاص اؿأك أك  األـ  أقد يككف األب  ،الحضانةسندت لو  أ  لمف الكالية

 . القاصرحضانةأحقيتيـ  في 

  تثبت   الزكجية العبلقة عند قياـ الكاليةف أ نستشؼ، الذكر السالفة المادةمف نص    ك 
عمى  أك األب كليَّا   لتعييف األـالمحكمةلى قرار مف إ ةب  أك األـ،  دكف الحاجلؤل

 . عمى صمة الدـمقامة ىنا  فالكاليةالقاصر، 
 لمف الكالية،  بحيث تمنح  المحكمةضائي مف ؽ تثبت بحكـ  الكاليةف إما عند الطبلؽ ؼأ

 األسرة مف قانكف 87 المادة مف الثالثة  الفقرة  كذلؾ بحسب نص الحضانة،أسندت لو 
 .الجزائرم

 

 

 

 

 

 

 

 



 األسرة إهمال ضحيَّة لمطفل المدنية الحماية: األول الباب

 

 
120 

 المطمب الثاني

 أسباب انتهاء الواليػة و مدى الحمايػة المكفولة لمطفل 
 بهذا الحؽ

، كمنيا ماىك       تنتيي الكالية عمى نفس القاصر ِبعدَّة أسباب، منيا ما ىك متعمؽ بالكليّْ
متعمؽ بالقاصر، كسيتـ بياف ىذه األسباب في الفرع األكؿ، أما الفرع الثاني فسنبيف فيو 

 .كيؼ يكفؿ حؽ الكالية حماية الطفؿ مف خطر إىماؿ األسرة

 الفرع األول

 أسباب انتهاء الواليػػػػػػػػػػة

 : انتهاء الواليػة  بأسباب متعمقة بالولي- أوال

   ىناؾ مف يطمؽ عمى انتياء الكالية ألسباب تتعمؽ بالكلي، باالنتياء الغير التاـ لمكالية 
ألف الكالية في ىذه الحالة قد تنتيي بالنسبة لشخص الكلي الذم طرأت عميو ىذه األسباب 

بينما تبقى الكالية سارية في حؽ القاصر، ك تنتقؿ لمكلي الذم يميو في المرتبة بينما، 
كقد نصت . انتياء الكالية ألسباب تتعمؽ بالقاصر، يطمؽ عمييا باالنتياء التاـ لمكالية

 :تنتيي كظيفة الكلػػػػػي: "  مف قانكف األسرة الجزائرم عمى أنو91المادة 

 "بإسقاط الكالية عنو- 4بالحجر عميو، - 3بمكتو، - 2بعجزه،  -1

    مف المادة يتبيف أف ىناؾ أربعة أسباب لنياية الكالية عمى القاصر بصفة عامة سكاء 
تعمؽ األمر بالكالية عمى نفسو أك عمى مالو، فالمشرع لـ يضع أسباب خاصة تنتيي فييا 

كعميو سنتطرؽ لؤلسباب التي تتعمؽ بالكلي الكاردة في المادة . الكالية عمى نفس القاصر
 . السالفة الذكر91
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 :عجز الولي عن ممارسة الوالية عمى النفس لمقاصر - أ

 المذككرة سابقا، ىؿ يقصد بو 91    لـ يحدد المشرع، ما المقصكد بالعجز في المادة 
العجز المادم الذم يشمؿ القدرة الجسمانية لمكلي كقدرتو المالية، أـ يقصد العجز 

 .المعنكم، كىك نقص القدرات الفكرية كالممكات العقمية لمكلي؟

 كنعتقد أف عدـ تحديد المقصكد بمفظ العجز،  قد يقصد بو المشرع العجز بنكعيو المادم 
كالمعنكم،كقد َحُسف ما فعؿ المشرع، كذلؾ حماية لنفس القاصر التي تحت إشرافو كحماية 

 .المصالح الشخصية لمقاصر التي تتأثر بالعجز المادم كالمعنكم الذم يصيب الكلي

    كعميو فإنو يمكف لمكلي الذم يجد نفسو عاجزا عف القياـ بشؤكف القاصر، ك رعايتو 
بسبب المرض أك الكبر في السّْف، أف يتقدـ لممحكمة بطمب إنياء الكالية عمى القاصر 

 الفقرة األكلى منيا، فعجز الكلي َيُحكؿ بينو 91الذم كاف متكليا شؤكنو كىذا كفقا لممادة 
كبيف القياـ بإلتزاماتو ، إضافة إلى أنو عند العجز يصبح ىك شخصيا بحاجة لمف يتكلى 

 . رعايتو، فكيؼ يستطيع رعاية غيره

 : موت الولػي-   ب

.    تنتيي الكالية عمى النفس لمقاصر بمكت الكلي، سكاء كاف المكت طبيعيا أك حكميا
تنتيي كظيفة "  مف القانكف األسرة الجزائرم، 91كذلؾ كفقا لمفقرة الثانية مف المادة 

 ..."بمكتو  (2... الكلي
الكالية عمى النفس لمقاصر تشمؿ رعاية القاصر كالقياـ عمى شؤكنو الشخصية، كىذه 

األعماؿ تتطمب كجكد الكلي كحضكره لمقياـ بيا، كعند مكتو يستحيؿ كجكد الكلي بجنب 
القاصر لرعايتو كتكلي شؤكنو، فالغاية مف تكريس حؽ الكالية لمطفؿ القاصر يستحيؿ 

تحقيقيا في ىذه الحالة، لذلؾ تنتيي الكالية بالنسبة لمكلي المتكفي كتنتقؿ لمكلي الذم يميو 
 .في المرتبة 
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في حالة المكت الحكمي لمكلي قد يطرأ، أف يعكد الكلي المفقكد الصادر في حقو حكـ 
 بمكتو، ك يجد أف الكالية قد انتقمت لمذم يميو بالمرتبة، فيؿ ىنا ترجع الكالية لو؟

، نجد المشرع لـ يتكمـ عف ىذه الحالة 1 مف قانكف األسرة الجزائرم115بالرجكع لممادة 
كاكتفى بأف بيَّف أنو في حالة رجكع المفقكد يسترجع ما بقي عينا مف أمكاؿ تركتو  التي 

 .قسمت بعد الحكـ بمكتو، كيسترجع قيمة ما بيع منيا

 لكف بعض أساتذة القانكف يركف بأف المفقكد إذا عاد قبؿ الحكـ بمكتو عادت الكالية لو، 
ذا عاد بعد صدكر الحكـ بمكتو فبل تعكد لو الكالية ألف ىذا الحكـ كضع حدِّا ليا بصفة  كا 

 2.مؤبدة كدائمة

     كنرل أنو في ىذه الحالة يجب النظر لمصمحة القاصر، فإف كانت تقضي رجكع 
الكالية لمشخص الذم كاف مفقكدا كالصادر في حقو الحكـ بمكتو، نعتقد أنو يمكف أف 

يطمب مف المحكمة ذلؾ، بعد إثبات أنو ىك األجدر بالقياـ بشؤكف القاصر كرعايتو أكثر 
فمصمحة الطفؿ القاصر ىي المعيار الذم يجب أف يطبؽ في رجكع أك عدـ . مف غيره

. رجكع الكالية لمشخص الذم كاف مفقكدا كأسقطت عنو الكالية بسبب الحكـ القاضي بمكتو
 القاضي لسمطتو التقديرية ألعماؿ، يعتبر مجاؿ المسألة  ىذهسككت المشرع عف تنظيـؼ

تحقيؽ ك  الطفؿ ة  مراعاة مصمحل يحرص عؿاألخير أف ىذا بحيث يجب عمىفي ذلؾ 
 .الكاليػػػػػػػػػػػةمف غاية  اؿ
 : بسبب الحجر عمى الوليإنتهاء الوالية- ج

لى الشركط  التي  يجب تكفرىا  في الشخص حتى يككف لو إ سابقا اإلشارةلقد تمت    
 في الكاممة األىمية تكفر ،الشركط ىذه  كمف ،لقاصرؿنفس اؿ عمى الكالية في األحقية 

                                                           
1

 المتضمف 1984يكنيك سنة 9 المكافؽ لػ 1404 رمضاف 9 مؤرخ في 11-84: مف األمر رقـ 115تنص المادة -  
ال يكرث المفقكد كال تقسـ أمكالو إال بعد صدكر الحكـ بمكتو، كفي حالة :"  عمى أنو  كالمتمـ،قانكف األسرة المعدؿ

" رجكعو أك ظيكره حيا يسترجع ما بقي عينا مف أمكالو
مطابع ، -دراسة مقارنة - كتطبيقات المذىب المالكياإلسبلميةعبد السبلـ الرفيعي، الكالية عمى الماؿ في الشريعة -  2

 .  467، ص 1996إفريقيا الشرؽ، دكف مكاف نشر، 
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كالتي تككف ببمكغو  سف الرشد القانكني مع عدـ كجكد أم عارض مف عكارض  ،الكلي
األىمية كالمتمثمة في السفو كالجنكف كالعتو، فإذا حدث أف كاف الشخص سميما كقت تكلي 

 :الكالية،  ثـ اعتراض أىميتو أحد ىذه العكارض كىي
 كىك عارض يصيب الشخص فيفقده عقمو كيسمبو تمييزه، فبل يعتد بأقكالو : الجنون

 .1كأفعالو، كلك كاف بالغ سف الرشد

  2 . ك أعتبر المشرع المجنكف عديـ التمييز لزكاؿ عقمو، فيصبح ىك كالصبي سكاء

 يقصد بالعتو ما يعترم العقؿ مف اختبلؿ يجعؿ الشخص قميؿ الفيـ مختمط :العته  
الكبلـ فاسد التدبير، كيختمؼ الجنكف عف العتو، بأف الجنكف يؤدم إلى فقداف العقؿ، بينما 

، بما يؤثر سمبا عمى 3العتو يؤدم إلى اختبلؿ في القدرة العقمية لمشخص دكف زكاليا
 .مستكل نطاؽ تصرفات الكلي

 بكجو عاـ يقصد بو خفة تعترم اإلنساف فتحممو عمى العمؿ عمى خبلؼ :السفه  
فو الفقو بأنو تبذير الماؿ عمى غير مقتضى مف العقؿ            مقتضى العقؿ، كقد عرَّ

نما يصيب الشخص في تدبيره، 4أك الشرع ،  فالسفو ال يصيب العقؿ كالجنكف كالعتو، كا 
فبل ُيقدّْر عكاقب تصرفاتو كيستمر في تبذير مالو، كىذا كضع غير عادم كمف شأنو 

شرافو  . االضرار بذكم الحقكؽ كمف بينيـ القاصر الذم ىك تحت كاليتو كا 

 يمكف تعريفيا عمى أنيا سذاجة ال يعرؼ صاحبيا ما ينفعو كما يضره  :ذو الغفمة  
فيي كضعية ليا عبلقة بالتدبير كالتصرؼ ال بالحالة العقمية لمشخص، فإذا كاف الشخص 

                                                           
عمار بكضياؼ، النظرية العامة لمحؽ كتطبيقاتيا في القانكف الجزائرم، دار جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة -  1

.  61،60، ص ص 2010األكلى، 
المعدؿ كالمتمـ  المتضمف القانكف المدني  1975 سبتمبر 15 المؤرخ في 58-75مف األمر رقـ  42تنص المادة -  2

 ."ال يككف أىبل لمباشرة حقكقو المدنية مف كاف فاقد التمييز لصغر في السف أكعتو أك جنكف :"أنوعمى 
 .61عمار بكضياؼ، المرجع السابؽ، ص-  3
، 1984مختار لبنى، كجكد اإلرادة كتأثير الغمط عمييا في القانكف المقارف، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر، -  4

 .90ص 
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يعاني مف خمؿ أصاب تدبيره كتصرفو، فمف المؤكد أنو سيقع في غبف الغير، حيث يستغؿ 
 . 1ىؤالء كضعيتو كيمحقكف بو الضرر الذم قد يمتد حتى إلى ذكم الحقكؽ

 مف القانكف 43    ك اعتبر المشرع السفيو كذك الغفمة ناقصي األىمية كذلؾ كفقا لممادة 
كؿ مف بمغ سف التمييز كلـ يبمغ سف الرشد، ككؿ :" المدني الجزائرم التي تنص عمى أنو

 ".مف بمغ سف الرشد ككاف سفييا أك ذا غفمة يككف ناقص األىمية كفقا لما يقرره القانكف

     فإذا اعترض أىمية الكلي أحد ىذه العكارض، تنعدـ أىميتو التي كانت شرطا لتكلي 
شؤكف القاصر، كما أف كجكد أحد ىذه العكارض يؤدم إلى إنعداـ القدرة عمى تكلي رعاية 

101كبتطبيؽ نص المادة . كتدبير شؤكف القاصر
 مف قانكف األسرة نجد أف الشخص 2

كالشخص المحجكر عميو ليس . الذم أصابو أحد العكارض المذككرة سابقا ُيحجر عميو، 
لو القدرة عمى تكلي شؤكف نفسو، فمف باب أكلى أنو غير قادر عمى تكلي شؤكف الغير، 
لذلؾ ُيعد الحجر سببا مف أسباب انتياء الكالية عمى القاصر، كتنتقؿ لمشخص الذم يميو 

 .في المرتبة

    ك يطرح إشكاؿ حكؿ ىذه المسألة كىك عند زكاؿ أسباب الَحجر، بحيث أجاز المشرع  
 .         3لممحجكر عميو أف يطمب رفع الحجر مف المحكمة

كفي حالة قبكؿ الطمب كتـ رفع الحجر، ىؿ يستطيع الكلي الذم سقطت عنو الكالية 
 بسبب الحجر، ثـ رفع عميو  لزكاؿ أسبابو، أف يسترجع الكالية عمى القاصر أـ ال ؟  

 بشكؿ دائـ كليس الكالية يعني انتياء المسالةف تنظيـ ىذه عف سككت المشرع أنعتقد 
 .مؤقت

                                                           

 .65 ، المرجع السابؽ، ص عمار بكضياؼ، النظرية العامة لمحؽ كتطبيقاتيا في القانكف الجزائرم-  1
 المتضمف 1984 يكنيك 9 المكالفؽ لػ 1404 رمضاف 9 المؤرخ في 11-84 مف األمر رقـ 101تنص المادة -  2

مف بمغ سف الرشد كىك مجنكف أك معتكه، أك سفيو، أك طرأت عميو :" قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ عمى أنو 
 ."احدل الحاالت المذككرة بعد رشده يحجر عميو 

" يمكف رفع الحجر إذا زالت أسبابو بناء عمى طمب المحجكر عميو:" نو أ عمى نفس القانكف مف 108 تنص المادة - 3
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: عن الولػػػػي الوالية بإسقاط الواليةنتهاء إ - د
ف أ الجزائرم عمى األسرة  مف قانكف 91ة  مف الماداألخيرة ة الفقر في المشرع    أكرد 

   . عمى القاصرالكاليةسباب انتياء أ عف  الكلي  يعد  سببا مف الكاليةسقاط إ
 مف  لو  مصمحو في ذلؾ، عند ثبكت سكء يقدموطمب الذم  اؿ:  يشمؿ كاإلسقاط

  كنفسة يعرّْض  صح، إلى الحد الذم  القاصررعايةك تقصيره في أ تصرؼ الكلي 
.   لمخطركأخبلقو القاصر

 في تتمثؿ  تكميمية  بعقكبةيضا اإلسقاط الناتج عف الحكـ عمى الكلي  أيشمؿ ك  -
 09ة كضَّحت  الماد بحيث .1كالعائمية كالمدنية الكطنية  الحقكؽ ة الحرماف مف ممارس

يتمثؿ الحرماف " : ل أنو منيا عؿالسادسة الفقرة مف قانكف العقكبات الجزائرم في 1 مكرر
سقكط حقكؽ الكالية كميا -...6...: فيكالعائمية كالمدنية الكطنيةمف ممارسو الحقكؽ 

 " أكبعضيا 
    كعميو فالحكـ عمى الكلي بعقكبة جنائية تكميمية يككف سببا في إسقاط الكالية كميا       

 .أك بعضيا عمى الكلي

    كمما سبؽ يتبيف أنو بمجرد قياـ سبب مف األسباب المذككرة آنفا، يؤدم ذلؾ إلى 
فتنتقؿ الكالية إلى . نياية الكالية أك كما عبَّر عنو المشرع يؤدم إلى إنتياء كظيفة الكلي

األـ، كفي حالة عدـ أىميتيا يجكز لمقاضي أف يعيّْف شخصا آخر يككف مؤىبل لمقياـ 
 مف قانكف األسرة الجزائرم 92برعاية شخص القاصر كتدبير شؤكنو، أك تطبيؽ المادة 

 .التي تجيز لمجد تعييف كصيّْ لمقاصر في حالة عدـ أىمية األـ أك عدـ كجكدىا

 : إنتهاء الواليػة بأسباب متعمقة بالقاصر: ثانيا
     عند الرجكع لممكاد القانكنية المتعمقة بالكالية ك المندرجة في الفصؿ الثاني مف الكتاب 

الثاني المتعمؽ بالنيابة الشرعية، لـ نجد أم نص قانكني يكضح فيو المشرع األسباب 
                                                           

 المتضمف قانكف 1966يكنيك 8 المكافؽ لػ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156-66 مف األمر رقـ 9المادة -  1
 .العقكبات  الجزائرم المعدؿ كالمتمـ
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المتعمقة بالقاصر النتياء الكالية، بؿ اكتفى المشرع  بالنص عمى أسباب انتياء الكالية مف 
 مف 96لكف عند النظر في نص المادة . جانب الكلي فقط، ك ذلؾ كما بيناه سابقا

التي أكرد فييا المشرع األسباب التي تنتيي فييا الكصاية بذكر أسباب تتعمؽ . ج.أ.ؽ
، فإستقراء  نص ىذه المادة كجدنا أف -القاصر–بالكصي كأخرل تتعمؽ بالمكصى عميو 

المشرع الجزائرم ينيي الكصاية عند بمكغ الُمكَصى عميو سف الرشد، أك عند مكت القاصر 
المكَصى عميو، فقمنا بإسقاط ىذه األسباب عمى إنتياء الكالية مف جانب القاصر، كذلؾ 

ف كبلىما أ، كالشرعية النيابةنظمو أكمييما  ُيعدُّ مف الشتراؾ نظاـ الكصاية كالكالية في أف 
 يتعمؽ فيما سكاء كاف في مالو ، القاصرةالغرض منيما ىك حمامكمحميما القاصر، 

  . عمى النفسبالكالية فيما يتعمؽفي نفسو  كأ  ، الكصاية ك عمى الماؿبالكالية
لذلؾ أسقطنا أحكاـ انتياء الكصاية ألسباب متعمقة بالقاصر، عمى انتياء الكالية ألسباب 

 : متعمقة بالقاصر بحيث عند تكفرىا تنتيي الكالية، كىي كالتالي

  :انتهاء الوالية بسبب بموغ القاصر سن الرشد-أ

 :تنتيي ميمة الكصي" :ج عمى أنو.أ. ؽ96 جاء في الفقرة الثانية مف نص المادة 

ببمكغ القاصر سف الرشد ما لـ يصدر حكـ مف القضاء بالحجر - 2،..... -1
كتممت أىميتو، فإنو تنتيي بذلؾ "....عميو،   كعميو إذا بمغ القاصر سف الرشد، كا 

 . ، إذ ال كالية عمى راشد(عمى شخصو أك عمى مالو)أسباب قياـ الكالية عميو 

 مف قانكف المدني، أف 40كبحسب أحكاـ القانكف الجزائرم، ك كفقا لما كرد في المادة 
 سنة كاممة كيككف متمتعا بكامؿ قكاه العقمية 19سف الرشد يككف ببمكغ الشخص سّْف 

كغير محجكر عميو، كقد ربط المشرع في ىذه المادة كماؿ األىمية عند القاصر بتكفر 
 :  شرطيف ىما

 . كاممة(19)بمكغ سف القاصر تسعة عشر سنة  *



 األسرة إهمال ضحيَّة لمطفل المدنية الحماية: األول الباب

 

 
127 

تمتع القاصر بكامؿ قكاه العقمية، بمعنى عدـ إصابتو بأم عارض مف عكارض  * 
فبتكفر ىذيف الشرطيف يتمتع الشخص بأىمية األداء التي تتكلد عنيا آثار قانكنية . األىمية

كذلؾ باعتبار الغرض مف الكالية ىك حماية ، (1)انقضاء الكالية بقكة القانكف: التي مف بينيا
القاصر كرعاية شؤكنو، كبمجرد بمكغو سف الرشد، فقد أصبح مؤىبل لرعاية نفسو كتكلي 

شؤكنو كشؤكف غيره أيضا، ك يسرم ىذا االنقضاء مف تاريخ بمكغ القاصر سّْف الرشد كىذا 
 .ووسا ق ذكر اما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة 

 :انتهاء الوالية بسبب موت القاصر -ب   

 :      الكصيّ  ميمةتنتيي" نو أج  عمى .أ. ؽ96ة  األكلى مف المادالفقرة  نصجاء في
"  أك بزكاؿ أىمية الكصي أك مكتو،بمكت القاصر،-  1

الكصاية، كعند  انتياءسباب أيعدُّ سببا مف  ف مكت القاصر المادة أع فيرالمش     أكرد 
نجد أف مكت القاصر ىك أيضا يعدُّ سببا النتياء ، إسقاط أحكاـ ىذا النص عمى الكالية

الكالية عمى القاصر، النعداـ محؿ كقكعيا ك ىك القاصر، كبذلؾ تنتيي كظيفة الكلّي الذم 
 .كمؼ بالقياـ بمراعاة شؤكف القاصر كحمايتو

 –      ك يتضح أف الكالية تنتيي بتكفر العديد مف األسباب، منيا ما ىك متعمؽ بالكلي 
، أك عند عجزه عف ممارسة سمطات المتعمقة بالكالية كرعاية -كمكتو أك الحجر عميو

القاصر كتدبير شؤكنو، أك بإسقاط الكالية عنو، عند ثبكت قياـ األسباب التي تؤدم 
 .لئلسقاط كتقصيره في رعاية الطفؿ كغيرىا مف األسباب األخرل المؤدية إلسقاط الكالية

   كما كجدنا أيضا أف الكالية يمكف أف تنتيي بأسباب أخرل تتعمؽ بالقاصر، كىي بمكغ 
سنة كاممة، كيككف متمتعا بكامؿ قكاه العقمية،  فببمكغ ىذه  19القاصر سف الرشد كالمقدر بػ

                                                           
، الجزء الثاني، دار برتي لمنشر كالتكزيع، الجزائر، طبعة - نظرية الحؽ - الجبللي عجة، مدخؿ لمعمـك القانكنية، -  1

. 151، ص 2009
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السّف تنتيي الغاية المرجكة مف تطبيؽ نظاـ الكالية، ألف القاصر أصبح مؤىبل في نظر 
 .القانكف لمقياـ بتكلي شؤكف نفسو كأمكالو كحمايتيا

 الفرع الثاني

 الحماية التي يكفمها حؽ الوالية لمطفل من إهمال المعنوي لألسرة

  الطفؿ شخص ال يقكل عمى تكليّْ شؤكف نفسو، فيك يحتاج إلى شخص بالغ يقـك 
 . باإلشراؼ عميو كعمى شؤكنو الشخصية إلى حيف بمكغو سف الرشد

   كُيعدُّ تكريس حؽ الكالية لمطفؿ، أحد الضمانات التي تكفؿ تمتع الطفؿ بالرعاية المادية 
المحتاج إلييا، خاصة في المراحؿ األكلى مف عمره، كما تضمف الكالية عمى كالمعنكية 

فكؿ شخص ثبتت لو الكالية عمى الطفؿ، ممـز ببذؿ العناية .  النفس تربية الطفؿ كتنشئتو
الكافية لرعاية الطفؿ، خاصة األبكيف فكبلىما ممزَمْيف بالتعاكف عمى مصمحة األسرة 

 مف قانكف 36كرعاية األكالد كحسف تربيتيـ، كذلؾ ما نصت عميو الفقرة الثالثة مف المادة 
التعاكف عمى مصمحة األسرة كرعاية األكالد ك -3....يجب عمى الزكجيف: " األسرة الجزائرم
 ..." حسف تربيتيـ، 

     كقياـ الكلي سكاء كاف ُأْما أك َأبا أك شخصا آخر، بتغذية الطفؿ كرعاية صحتو 
فيذه االلتزامات أكالكاجبات . كنفسيتو، كتربيتو كاإلحساف في تنشئتو، كتيذيبو كتقكيـ سمككو

الكاقعة عمى الكليّْ بمقتضى الكالية عمى النفس كفيمة بحماية الطفؿ مف التشرد، كالضياع 
ىماؿ األسرة  .  كا 

 

 

 



 األسرة إهمال ضحيَّة لمطفل المدنية الحماية: األول الباب

 

 
129 

 المبحث الثانػي 

 حؽ الطفل في الحضانػػػػة

      يكلد الطفؿ عاجزا يحتاج إلى عناية كالديو كأسرتو، لذلؾ كرَّس المشرع حؽ 
 . الحضانة لمطفؿ، ليتمتع بالعناية كالرعاية البلزمة لنمكه نمكا سميما

   كتككف حضانة الطفؿ عند قياـ العبلقة الزكجية بيف األبكيف بالتشارؾ بينيما، أم أف 
كؿّّ حسب كظيفتو داخؿ األسرة،  (الطفؿ)األـ كاألب كبلىما يقـك بكاجب الحضانة لبلبف 

 . مف قانكف األسرة الجزائرم36كذلؾ كفقا لنص المادة 

     أما عف حضانة الطفؿ عند انحبلؿ الرابطة الزكجية بيف َأَبكْم الطفؿ، ففي ىذه 
الحالة تُثار العديد مف اإلشكاليات كالمسائؿ حكؿ حضانة الطفؿ، ك سيتـ تكضيحيا 

 . كبيانيا في ىذا المبحث

 :حيث قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف

 تناكلنا مفيـك الحضانة:  المطمب األكؿ

 .تعرضنا  لبياف األحكاـ المتعمقة بالحضانة:  أما المطمب الثاني
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 المطمب األول

 مفهوم الحضانػػػة

براز الحكمة منيا، ثـ تبياف طبيعتيا  سيككف تحديد مفيـك الحضانة، مف خبلؿ تعريفيا كا 
 :القانكنية،  كمضمكنيا كذلؾ في الفركع التالية

 الفرع األول

 تعريؼ الحضانػػػػػػػػػػة

 ىي مأخكذة مف الُحْضْف، ك ىك الَجْنب أك الَصْدر كَحَضَنْت األـ :تعريفها  لغػة: أوال
 1. َكَلدىا، أم َضمَّتو إلى صدرىا ك قامت بتربيتو، كتسمى حينئذ َحاِضَنُتو

 : تعريفها إصطالحا:   ثانيا

تحديد مفيـك   إختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في:الحضانة في الشريعة اإلسالمية-   أ
 .2بأنيا إلتزاـ القياـ بالطفؿ بتربيتو كتدبير شؤكنو: الحضانة فمنيـ مف عّرفيا

بأنيا تربية مف ال يستقؿ بأمكر نفسو، كطفؿ صغير أك مجنكف :  كعّرفيا فقياء آخركف
أكمعتكه، كذلؾ برعاية شؤكنو، كتدبير طعامو كممبسو كنكمو كتنظيفو كغسمو كغسؿ ثيابو 

   .3كنحكىا
فيا المشرع في نص المادة :الحضانة في قانون األسرة الجزائري-ب مف القانكف  62 عرَّ

الحضانة ىي رعاية الكلد كتعميمو كالقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو :" السالؼ الذكر عمى أنيا 
 ..."كالسير عمى حمايتو كحفظو صحتا كخمقا

                                                           

  ما ي يها278 ،ص صالعرب لساف منظكر، بف مكـر بف محمد الديف جماؿ - 1

 حقكؽ الطفؿ، دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية كالتشريعات » مخمد طراكنة، -2
 .308، ص 2003 مجمة الحقكؽ، الككيت، العدد الثاني، «المدنية

عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الرابع، دار الكتب - 3
   .40،ص1974العممية، بيركت، لبناف،الطبعة الثانية،
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    مف المادة يتضح أف المشرع عّرؼ الحضانة مف خبلؿ أىدافيا، المتمثمة في الرعايػة    
ك التربية ك حماية الطفؿ ك حفظ صحتو كخمقو، محددا بذلؾ نطاؽ الحضانة كالكاجبات 

 .األساسية لمحاضنيف
    ك يتعيف عمى المحكمة عندما تحكـ بالطبلؽ، كتفصؿ في حؽ الحضانة أف ُتراعي 

  .1السابؽ ذكرىا 62كؿ ىذه الجكانب التي َتضمَّنيا التعريؼ الكارد في المادة 
 يعتبر أحسف تعريؼ عمى 62كيرل األستاذ عبد العزيز سعد أف التعريؼ الكارد في المادة 

الرغـ مف احتكائو عمى أىداؼ الحضانة كذلؾ لشمكلو عمى أفكار لـ يشمميا غيره مف 
مف مدكنة 163القكانيف العربية، حيث نجد المشرع المغربي عرَّؼ الحضانة في المادة 

الحضانة حفظ الكلد مما قد يضره، كالقياـ بتربيتو :" األحكاؿ الشخصية المغربية عمى أنيا
كمصالحو، عمى الحاضف أف يقـك قدر المستطاع بكؿ اإلجراءات البلزمة لحفظ 

 ، ...", المحضكف كسبلمتو في جسمو ك نفسو
فيذا التعريؼ اقتصر الحضانة في حفظ الكلد مف الضرر كتربيتو فقط، بينما التعريؼ 

الكارد في القانكف الجزائرم جمع في عمكمياتو عمى كؿ ما يتعمؽ بحاجيات الطفؿ الدينية 
    2 .كالصحية كالتربكية كالمادية

 : الحكمة من الحضانة: ثالثا

لى مف يقـك بأمره كيحافظ عميو    بعد كالدة الطفؿ يككف في حاجة إلى مف يعتني بو كا 
 . كيربيو، كيقـك بكؿ ما يمزمو في حياتو، لككنو عاجزا كغير مدرؾ لمصمحتو

فكاف البد مف إسناد مصالحو كالنظر في أمكره إلى غيره، كلما كاف أبكاه أقرب الناس إليو 
كأكثرىما شفقة عميو كرعاية لمصالحو، أسندت كالية مصالحو إلييما، ُترؾ أمر تربيتو 

                                                           

، تخصص فقو االجتياد القضائي في الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتو في قانكف األسرة الجزائرممحفكظ بف صغير،  - 1
. 666، ص 2009،2008كأصكؿ، كمية العمـك االجتماعية كالعمـك اإلسبلمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 عبد العزيز سعد، الزكاج ك الطبلؽ في قانكف األسرة، دار البحث لمنشر كالتكزيع، قسنطينة، دكف سنة نشر، –2
  .293ص
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كالعناية بو في المرحمة األكلى مف حياتو إلى أمو كُفكضت إلييا الحضانة ، ألنيا األقدر 
عمى تحمؿ مشاؽ الرعاية كالتربية في ىذه المرحمة مف حياة الطفؿ، كما أنيا األرفؽ 

كُجعمت كالية التصرؼ في نفسو كمالو إلى األب، ألنو . كاألشفؽ عمى الصغير مف غيرىا
 .1األقدر عمى ذلؾ، ككجبت عميو نفقة الصغير

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية لمحضانػػػػة

     اختمؼ فقياء القانكف في الطبيعة القانكنية لمحضانة فمنيـ مف يرل أنيا حؽ كمنيـ 
لذلؾ سنتطرؽ لآلراء التي قالت بأف الحضانة حؽ، ك األخرل التي . مف يرل أنيا التزاـ
 :تراىا بأنيا إلتزاـ

 : الحضانة حؽ. أوال

اختمفت كتباينت أراء الفقياء في ىؿ الحضانة حؽ لمصغير أكحؽ لمحاضف؟، أك أنيا 
 .حؽ لمصغير كالحاضف معا؟

 باعتبار أف لمصغير الحؽ في البقاء كالنمك، كالحضانة تحقؽ :الحضانة حؽ لمصغير-1
كينتج عف اعتبار الحضانة . الرعاية كالعناية لبقاء الصغير كنمكه، فيي إذنا حؽ لمصغير

 :   حؽ لمصغير ما يمي

إذا خالعت األـ زكجيا عمى أف يبقى عنده  كلدىا الصغير الذم في سف الحضانة في  -
المدة المقررة لحضانة النساء، فالخمع صحيح كالشرط باطؿ ال يعمؿ بو، ألف بقاء 

 .                                                                                                                                                                                        الصغير في يدىا مدة حضانة النساء حؽ لو، فبل يجكز االتفاؽ عمى إسقاط ىذا الحؽ

                                                           

، دار - دراسة مقارنة مع قانكف األسرة –نصر سمماف، سعاد سطحي، أحكاـ الطبلؽ في الشريعة اإلسبلمية -  1
 .206، ص2003اليدل، عيف مميمة، الجزائر، طبعة 
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إذا تعينت إمرأة لحضانة الصغير،  بأف لـ تكجد حاضنة سكاىا مف محارمو، كامتنعت  -
كىذا اإلجبار جاء حفاظا عمى حؽ . عف حضانتو أجبرت عمييا محافظة عمى الصغير

 .   1الصغير في الحضانة

باعتباره  امتداد  كحفظو الصغير تربية في الحؽ لمكالديف  إف:الحضانة حؽ لمحاضن-2
عميو،  كأشفقيـ إليو الناس أقرب ألنيا بحضانة كلدىا الناس أحؽ ىي األـ أف ليما، كالشؾ

 الحضانة اعتبار عف كيترتب.الشفقة في مثميا ليس إالَّ أبكه، كلكنو القرب في يشاركيا كال
 :لمحاضنة ما يمي  حؽ

دكنيا  لمف يعطيو ك في الحضانة الحؽ صاحبة مف الصغير أف يأخذ لؤلب ليس أنو -
 .شرعي بمبرر  كال يككف ذلؾ إال لحقيا، مف تفكيت ذلؾ في لما الرتبة، في

أنو ليس لؤلب أف ينقؿ الصغير مف البمد مكاف الحضانة الذم تقيـ فيو صاحبة الحؽ  -
 . 2في الحضانة، ألف ذلؾ  قد يترتب عنو تفكيت لحقيا في الحضانة

ىناؾ مف الفقياء مف رأل أف الحضانة حؽ لمصغير كلمحاضنة معا، كأف أقكل الحقَّْيِف في 
ك مصمحتو مقدمة عمى مصمحة أبكيو، كيجب العمؿ بما ىك . الحضانة ىك حؽ الصغير

 .3أصمح كأنفع لمصغير في مسائؿ الحضانة

 :الحضانػة إلتزام.ثانيا

    بعض الفقياء اآلخريف يركا بأف الحضانة ىي إلتزاـ، كذلؾ عمى اعتبار أف الحضانة 
في حدّْ ذاتيا عبارة عف َضـْ كتربية كرعاية لمصغير، فيذه الكظائؼ ىي إلتزاـ لمحاضف 

ا َلُو أك صاحب الحؽ، كيعتبركف أف سمطة  أكالحاضنة، بينما يككف الصغير ُممَتَزمن
                                                           

، دار -دراسة تحميمية مقارنة – ميف، الحضانة في األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية أىدل عصمت محمد -  1
 .60،59، ص ص 2013الكتب القانكنية، مصر، طبعة 

إبراىيـ عبد الرحماف إبراىيـ، الكسيط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، الزكاج، الفرقة كحقكؽ األقارب، دار -  2
 .356، ص1999الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، 

 .355 -354المرجع نفسو، ص ص -  3
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. الحاضنة أك األب عمى الصغير ىي أثر لئللتزاـ بالحضانة كليست ىي الحضانة ذاتيا
مزدكجا ك متبادال بيف األب كاألـ،  كما  ال يمنع ىذا مف أف يككف اإللتزاـ بالحضانة

 .1فؤلحدىـ كالية التربية، كلآلخر كالية الحفظ
  كتعتبر الحضانة بحسب ىؤالء الفقياء بأنيا كاجب أكثر مما ىي حؽ، كتتحدد بيف 

الكاجب الكفائي كالكاجب التعييني، فمك كجد األب أك كجدت حاضنة أخرل غير األـ التي 
ذا لـ يكجدكا -الغير راغبة في الحضانة- لـ ترغب بالحضانة، إكتفينا بيما عف األـ  ، كا 

 . 2تعينت األـ لتعييف الكاجب عمى عاتقيا، أما األب فيك كاجب تعييني عميو حتما
يمكف القكؿ بأف الحضانة حؽ ك إلتزاـ في نفس الكقت، أم أنيا حؽ لمحاضنة    كعميو 

ف كاف في جانب المحضكف أقكل، ألنو يجب الحرص عمى تكفيره لمطفؿ  كالمحضكف كا 
 .سكاء كجدت حاضنة كاحدة أك تعدد الحاضنيف لو

يككف حؽ في جانب الحاضنة في حاؿ تعددت الحاضنات ىنا تككف الحضانة حؽ لممرأة 
التي في المرتبة األكلى، كتككف الحضانة التزاـ ككاجب في حالة كجكد حاضف أك حاضنة 
كاحدة لمصغير، ىنا َيتعيَّف عميو أك عمييا  إلزاما القياـ بحضانة الصغير ألنيا أصبحت 

 .   إلتزاـ

 الفرع الثػػػػػػػػػػػالث

 مضمون الحضانػػػػػػػػة
 مف قانكف األسرة، التي تنص 62  مف التعريؼ الذم أكرده المشرع لمحضانة في المادة 

الحضانة ىي رعاية الكلد كتعميمو كالقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو كالسير عمى :" عمى أنو
، يتضح أف الحضانة تتضمف الرعاية كالتعميـ، كالتربية، ..."حمايتو كحفظو صحة كخمقا

كالحرص عمى حفظ الطفؿ في صحتو كخمقو، كنفس الكقت تعتبر ىذه العناصر عبارة عف 
                                                           

صبلح الديف جماؿ، مشكبلت حضانة األطفاؿ في زكاج األجانب، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  - 1
. 30، ص 2004طبعة 

 .284، ص2010محمد عميكم ناصر، الحضانة بيف الشريعة كالقانكف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، -  2
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كاجبات تقع عمى عاتؽ الحاضف، فكؿ مف ثبتت لو حضانة الصغير يجب عميو القياـ 
 :كسنتطرؽ لشرح ىذه العناصر فيما يمي. بكاجب التربية كالتعميـ كحفظ الصغير

  :تعميػم الطفل- أوال

   كيقصد بو التعميـ الرسمي أك التمدرس، فيحؽ لمطفؿ المحضكف أف يناؿ قدرا مف 
فالحاضف أك الحاضنة مسؤكالف عمى . التعميـ حسب إمكانياتو الذىنية كقدراتو العقمية
كقد َضِمف المشرع الجزائرم تكفير التعميـ . تكفير التعميـ لمطفؿ طيمة مدة حضانتيما لو

جباريا " التعميـ المتكسط"لمطفؿ، بجعؿ التعميـ األساسي أك ما يقصد بو  مجانيا لكؿ طفؿ كا 
 . ، فالتعميـ يكفؿ االرتقاء بالمستكل الفكرم لمطفؿ المحضكف1لو

 لـ تغفؿ عف 1989 كفي ىذا الصدد نجد أف االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ الصادرة عاـ 
إلى حؽ الطفؿ في التعميـ  كما نصت  (28)ذلؾ كأشارت في المادة الثامنة كالعشركف 

عمى ضركرة إلتزاـ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بضماف ىذا الحؽ لمطفؿ كجعمو 
جبارم لمجميع  . 2إلزامي كا 

 تربية الطفل المحضون عمى دين أبيه- ثانيا

 .    يقع عمى عاتؽ الشخص الذم أسندت لو الحضانة كاجب تربية الطفؿ المحضكف
تمؾ العممية اإلنسانية التي تيدؼ إلى تنمية إمكانات :  كقد عرَّؼ العمماء التربية عمى أنيا

الطفؿ كقدراتو، كتككيف اتجاىاتو كتنمية كعيو باألىداؼ التي يسعى إلييا المجتمع، كىي 
 .3بذلؾ تعمؿ عمى ضماف تفاعؿ جيد لمطفؿ مع مجتمعو

                                                           

 المتضمف 2016 مارس 6:  المكافؽ لػ1437 المؤرخ في جمادم األكلى عاـ 01-16:القانكف رقـ مف 65تنص المادة -  1
- . مجاني حسب الشركط التي يحددىا القانكف العمكمي التعميـ . الحؽ في التعميـ مضمكف " عمى أنو التعديؿ الدستكرم الجزائرم
    ..."ـ الدكلة المنظكمة التعميميةظتف –. التعميـ األساسي اجبارم

تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في التعميـ، : "  عمى أف1989 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة سنة 28تنص المادة -  2
جعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميا مجانا - أ: كتحقيقا لئلعماؿ الكامؿ ليذا الحؽ تدريجيا كعمى أساس تكافؤ الفرص بكجو خاص بمايمي

تاحتيا لجميع األطفاؿ، كاتخاذ التدابير - لمجميع، ب تشجيع تطكير شتى أشكاؿ التعميـ الثانكم، سكاء العاـ أك الميني، كتكفيرىا كا 
     ..."المناسبة مثؿ ادخاؿ مجانية التعميـ كتقديـ المساعدة المالية عند الحاجة إلييا 

  . 39، ص 1993حسف حيارم، أصكؿ التربية في ضكء المدارس الفكرية، دار األمؿ لمنشر، األردف، طبعة -  3
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ُفكَىا أيضا بأنيا تدريب الفطرة األكلى لمطفؿ عمى الفضيمة مف خبلؿ اكتسابو   ك عرَّ
 .1العادات المناسبة كالمنتجة لمسمكؾ السكم

    كيككف كاجب التربية قائـ عمى عاتؽ الكالديف معا في حالة قياـ العبلقة الزكجية بيف 
األب كاألـ، أما في حالة انفصاؿ الكالديف سكاء بطبلؽ أك كفاة، في ىذه الحالة يقـك 
رشاده كمعاممتو بالحسنى  كاجب التربية عمى الحاضف فقط، ك يككف بتكجيو الطفؿ كا 

 .، ك ذلؾ لتأديب كتيذيب سمككو2كالعطؼ

 مف 62التربية لمطفؿ، فنجده أقرىا لو في المادة       كقد أدرؾ المشرع  الجزائرم أىمية
 بحماية وومت  ق12-15:  مف قانكف رقـ03قانكف األسرة، ك في الفقرة األكلى مف المادة 

يتمتع كؿ طفؿ دكف تمييز يرجع إلى المكف أك الجنس :" الطفؿ حيث نصت عمى أف
أكالمغة أك الرأم أك العجز أك غيرىا مف أشكاؿ التمييز، بجميع الحقكؽ التي تنص عمييا 
اتفاقية حقكؽ الطفؿ كغيرىا مف االتفاقيات الدكلية ذات الصمة المصدؽ عمييا، ك تمؾ 

المنصكص عمييا في التشريع الكطني ال سيما الحؽ في الحياة ك في اإلسـ ك في 
 ...".الجنسية ك في األسرة،  ك في الرعاية الصحية ك المساكاة ك التربية ك التعميـ

 مف 18كما أدرؾ أيضا المشرع الدكلي أىمية التربية لمطفؿ، كنص عمييا في المادة 
 ، كأقر بضركرة قياـ الدكؿ األطراؼ باالعتراؼ بالمبدأ الذم 1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ 

 .3يقضي بتحمؿ الكالديف أك أكصيائيـ القانكنييف بحسب الحالة مسؤكلية تربية الطفؿ

                                                           

 .13، ص 1983عبد الرحماف النحبلكم، أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة الثانية،-  1
، منشكرات كزارة اإلعبلـ -حاجاتيا النفسية ك اإلجتماعية ك التربكية - نجـ الديف عمي مرداف، الطفكلة في اإلسبلـ-  2

 . 132، ص2002ك الثقافة، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األكلى،
تبذؿ الدكؿ األطراؼ قصارل جيدىا لضماف :"  عمى أنو1989 مف اتفاقية الحقكؽ الطفؿ الصادرة 18تنص المادة -  3

االعتراؼ بالمبدأ القائؿ أف كبل الكالديف يتحمبلف مسؤكليات مشتركة عف تربية الطفؿ كنمكه كتقع عمى عاتؽ الكالديف أك 
األكصياء القانكنيف، حسب الحالة، المسؤكلية األكلى عف تربية الطفؿ كنمكه، كتككف مصالح الطفؿ الفضمى مكضع 

   ..."اىتماميـ األساسي
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 مف القانكف السابؽ ذكره، أف تككف تربية 62  ك اشترط المشرع  الجزائرم في المادة 
المحضكف عمى ديف أبيو، كذلؾ إنطبلقا مف إجازة الشريعة اإلسبلمية زكاج المسمـ بغير 

 . المسممة، في ىذه الحالة فإف القاضي يمنح الحؽ في الحضانة لؤلـ الغير مسممة

   ك ألزميا المشرع بتربية الطفؿ عمى ديف أبيو، كىك الديف اإلسبلمي، كعمييا أف ُتراعي 
 .أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في تربيتيا لممحضكف

      كنبلحظ ىنا أف المشرع حاكؿ أف يحدد نكع التربية التي يجب عمى الحاضف تقديميا 
لكف يبقى ىذا التحديد ضمني، . لمطفؿ المحضكف في حالة الزكاج المسمـ بغير المسممة

 صياغتيا 62فمك صرح بتحديد نكع التربية لكاف أحسف كأكضح، كذلؾ بجعؿ المادة 
الحضانة هي رعاية الولد وتعميمه والقيام بتربيته وفقا ألحكام الشريعة " : كالتالي

 ففي ىذه الصياغة حفاظا عمى مصمحة المحضكف التي تقضي تربيتو ..." اإلسالمية
 .عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، في حالة زكاج المسمـ بغير المسممة

 السهر عمى حماية المحضون وحفظ صحته وخمقه-ثالثا

    الحضانة ىي عبارة عف رعاية، فبل بد أف تككف ىذه الرعاية بكؿ أشكاليا، كمف بينيا 
حماية الطفؿ مف أف يقع ضحية العتداء مادم كالضرب أك الجرح، أك اعتداء معنكم 

ىك أف : الذم قد يؤدم إلى اضطراب الطفؿ نفسيا أك عاطفيا، كيقصد المشرع بالسير
. يحرص الحاضف أك الحاضنة عمى تكفير الحماية بكؿ الكسائؿ كالقدرات الممكنة لذلؾ

كما أضاؼ المشرع أيضا أف يحرص الحاضف أك الحاضنة عمى حفظ صحة كخمؽ الطفؿ 
المحضكف، فحفظ الصحة يككف بتكفير العناية الصحية البلزمة لمطفؿ، خاصة في 

السنكات األكلى مف عمره، كيككف ذلؾ بالتغذية الصحية لمطفؿ، كتمقي كؿ التمقيحات 
 .البلزمة لكقايتو مف كؿ األمراض، كتمقي العبلج البلـز في حالة مرض الطفؿ
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فيككف بعدـ ترؾ الطفؿ لكؿ ما مف شأنو أف يفسد تمؾ األخبلؽ : أما  حفظ الخمؽ
الحميدة، التي مف المفترض أف يككف قد تربى عمييا، مف خبلؿ تنشئتو عمى أحكاـ 

 . الشريعة اإلسبلمية، كذلؾ بعدـ ترؾ الطفؿ عرضة لمشارع، كرفقاء السكء

 المطمب الثانػػػػػػػػػي 
 أحكػام الحضانػػػػػة

يقتضي تبياف أحكاـ الحضانة التطرؽ ألصحاب الحؽ في الحضانة كمدتيا ك شركطيا، 
 .ثـ التطرؽ لمدم الحماية التي يكفرىا حؽ الحضانة لمطفؿ

 الفرع األول

 أصحػاب الحؽ في الحضانػػػػة

  الحضانة تككف لمنساء في كقت كتككف لمرجاؿ في كقت ك األصؿ فييا لمنساء ألنيف 
أشفؽ ك أرفؽ ك أىدل إلى تربية الصغار، ثـ ُتصرؼ إلى الرجاؿ، ألنيـ عمى الحماية 

 . 1كالصيانة أقدر
 مف قانكف األسرة 64     كيككف ترتيب أصحاب الحؽ في الحضانة بحسب المادة 

األـ أكلى بحضانة كلدىا، ثـ األب، ثـ الجدة ألـ، ثـ : " الجزائرم التي نصت عمى أف
الجدة ألب، ثـ الخالة، ثـ العمة، ثـ األقربكف درجة مع مراعاة مصمحة المحضكف في كؿ 

 ".ذلؾ
مف المادة يتبيف أف المشرع الجزائرم، جعؿ أكلى األشخاص بالحضانة ىي األـ، ثـ يمييا 
مباشرة في الحضانة األب، ثـ بعد ذلؾ تككف لمنساء مع تقديـ جية األـ عمى النساء مف 

 :  ك عميو فإف ترتيب أصحاب الحؽ في الحضانة يككف كما يمػػػػػػي .جية األب
  

                                                           
   41الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الرابع، ص-  1
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حضانة الطفؿ تككف لؤلبكيف إذا كاف النكاح قائما، فإف افتراقا، فالحضانة : األم- أوال
 . 1تككف لؤلـ بإتفاؽ

يارسكؿ ا إف :  أف امرأة جاءت إليو فقالت( صمى ا عميو كسمـ)فقد كرد عف النبي 
ف أباه طمقني كأراد أف  إبني ىذا كاف بطني لو كعاء، كثدم لو سقاء، كحجرم لو حكاء، كا 

ـْ َتْنَكِحي »:ينتزعو مني، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  2« َأْنِت َأَحُؽ ِبِو َما َل

.  3    ك قد كرد لمَمغنّْي أف األـ أحؽ بكفالة الطفؿ كالمعتكه إذا طمقت كىك قكؿ الجميكر
 التي 64ك بالرجكع إلى قانكف األسرة الجزائرم نجد أف المشرع  قد أخذ بذلؾ في المادة 

 "األـ أكلى بحضانة كلدىا:"نصت عمى أنو 

      فالمشرع الجزائرم أعطى األكلكية في الحضانة لؤلـ متبعا في ذلؾ رأم أغمب فقياء 
الشريعة اإلسبلمية، الذيف أجمعكا عمى أف األـ أكلى بحضانة كلدىا، كذلؾ العتبارات عدَّة 

أف األـ أعرؼ بالتربية كأقدر عمييا، كأشفؽ كأحف عمى الطفؿ خاصة في المراحؿ : منيا
كتككف األـ أكلى بحضانة الصغير بعد الفرقة إذا كممت فييا الشركط، . األكلى مف عمره

، أك سقط حقيا في الحضانة ألم  أما إذا عدمت بتزكجيا مف أجنبي أك قريب غير محـر
سبب مف أسباب السقكط، فإف الحضانة تنتقؿ إلى مف يمييا في المرتبة، ك بحسب نص 

 . مف قانكف األسرة نجد أف األب يمي األـ في المرتبة64المادة 

إذا تنازلت أـ الصغير عمى الحضانة أك سقطت عنيا ألم سبب مف : األب -ثانيا
األسباب في ىذه الحالة تنتقؿ الحضانة إلى األب بحسب الترتيب المنصكص عميو في 

                                                           

عبد المطمب عبد الرزاؽ حمداف، الحضانة كأثرىا في تنمية سمكؾ األطفاؿ في الفقو اإلسبلمي، دار الجامعة  - 1
. 13، ص2008الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة 

 .283،المصدر السابؽ،ص 2276:أخرجو أبك داكد،الجزء الثاني،كتاب الطبلؽ، باب مف أحؽ بالكلد،حديث رقـ-  2
  مكفؽ الديف ابك محمد عبد ا بف أحمد بف قدامو المقدسي،المغني،شرح مختصر الخرقي، تحقيؽ عبد ا بف - 3

عبد المحسف التركي الجزء الحادم عشر، دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الرياض، السعكدية، الطبعة الثالثة، 
 411، ص 1997
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 قد إتبع مذىب الحنفية  في إسناد الحضانة لؤلب ج ك لعؿ المشرع.أ.مف ؽ 64المادة 
   1 .."القرب إال أبكه. في- األـ- ال يشاركيا" مباشرة بعد األـ، حيث كرد في المغني أنو

    كلعؿ المشرع أخذ بيذه الركاية الكاردة في فقو الحنابمة إلسناد الحضانة لؤلب مباشرة 
ك نحف نرل أنو إذا كاف الطفؿ في المراحؿ األكلى مف عمره، ال يصمح أف . بعد األـ

يككف األب ىك األكلى بحضانة الطفؿ، فالنساء أكلى منو، ذلؾ ألنيف أقدر عمى تكلي 
 . رعاية الطفؿ في ىذه المرحمة

أما إذا كاف الطفؿ في السّْف التي تسمح لو باالعتماد عمى نفسو، فنرل أنو ال حرج في أف 
 .يككف األب أكلى بالحضانة بعد األـ

 يعترييا  بعض النقص، بحيث كاف األكلى بالمشرع أف (64)كعميو يمكف القكؿ أف المادة 
يجعؿ الحضانة لؤلب بعد األـ مباشرة، عندما يككف الطفؿ بمغ مرحمة مف السّْف يقدر فييا 

كاألكؿ كالشرب دكف )عمى االعتماد عمى نفسو، في تمبية بعض شؤكنو الشخصية 
 .، أما قبؿ ذلؾ فالنساء أكلى كألَيؽ بحضانة الصغير(االستعانة بالنساء

عند إسناد الحضانة إليو، ىك غير قادر عمى رعاية الصغير، حيث      ثـ إف األب
سيككؿ األمر إلى زكجتو، كىذه األخيرة لف تككف أحف كأشفؽ عمى الصغير مف أحد 

 . جداتو أك خاالتو أك عماتو

 : األشخاص األحؽ بالحضانة بعد األبوين- ثالثا

ج فإف الحضانة بعد األـ كاألب، تنتقؿ إلى الجدة ألـ، ثـ .أ. مف ؽ64بحسب نص المادة 
 .الجدة ألب، ثـ الخالة، ثـ العمة ثـ األقربكف درجة

كفي ىذا الترتيب نجد أف المشرع قدـ جية قرابة األـ عمى األب، كلعؿ السبب في ذلؾ ىك 
 .أف األـ أكلى بالحضانة مف األب، لذلؾ فيذه األكلكية تتبع حتى قرابتيا

                                                           

  . 414ووج   ووحادي عشر، وومص   ووسا ق،صابف قدامو المغني،شرح مختصر الخرقي،- 1
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ذا تعدد مستحقكا الحضانة مف درجة كاحدة، كالخاالت أك العمات، أك األخكات فإف     كا 
َأْكاَلُىف بالحضانة، ىي أصمحيف بيا لمحضانة قدرتا كخمقا، فإف تساككا في ذلؾ، كانت 

 . 1أكالىف  مف أكبرىف سنِّا

لكف الترتيب الذم أكرده المشرع في المادة السابقة الذكر غير إلزامي، فالقاضي عند 
إسناده لمحضانة ، ينظر أكال لمصمحة المحضكف، كال ينظر إلى الترتيب الكارد في المادة 

ج، ك تبعا لذلؾ فإذا كانت مصمحة المحضكف تقتضي أف يككف الصغير مع .أ. مف ؽ64
. الجدة ألـ، يقضي ليا القاضي بالحضانة رغـ أف المشرع أعطى األكلكية لؤلب قبميا

مع مراعاة مصمحة المحضكف :" ...ج عمى أنو .أ. مف ؽ64كذلؾ ما نصت عميو المادة 
 ". في كؿ ذلؾ

ك قد أحسف المشرع صنعا عندما جعؿ االعتبار األكؿ في إسناد الحضانة ىك مصمحة 
المحضكف، كىذا ما ينبئ عف حرصو في حماية الطفؿ مف األذل النفسي كالجسدم 

كالعقمي، ككذا الحماية لمطفؿ مف الكقكع ضحية لئلىماؿ عند عدـ مراعاة مصمحة ىذا 
كأعطى اإلعتبار األكؿ ليذه المصمحة في كؿ المسائؿ المتعمقة بالحضانة، . الصغير

سقاطيا  .كإسناد الحضانة، كتمديدىا، كا 

  مفهوم قاعدة مصمحة المحضون  -1

      تقـك أحكاـ الحضانة عمى قاعدة بالغة األىمية تتمثؿ في مصمحة المحضكف، فقد 
جعؿ المشرع الجزائرم كؿ المسائؿ المتعمقة بحضانة الطفؿ تستند إلى أساس مصمحة 

 .أك تمديدىا أك إسقاطيا المحضكف في كؿ مسألة سكاء تعمؽ األمر بإسناد حضانتو

 :  لذلؾ سنتطرؽ لتحديد مفيـك ىذا المبدأ أك القاعدة فيما يمي

                                                           

الزكاج كالطبلؽ، ديكاف المطبكعات الجامعية، -1العربي بالحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم، ج-  1
 .382، ص 1999الجزائر، طبعة 
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اختمؼ فقياء القانكف في إعطاء تعريؼ جامع شامؿ لممصمحة، : تعريؼ المصمحة (أ
فيا البعض اآلخر  فمنيـ مف يعرفيا بأنيا رغبة األفراد نحك األمكاؿ إلشباع الحاجات، كعرَّ

 .1بأنيا المنفعة الشخصية لمفرد
أما في قانكف األسرة الجزائرم، لـ يتطرؽ المشرع لتعريؼ المقصكد بمصمحة المحضكف 

األنسب لمطفؿ في كؿ المسائؿ المتعمقة  كاكتفى بجعميا أساسا الختيار القاضي القرار
 .بالحضانة

   كيتضح أف المشرع أحسف صنعا في عدـ تحديده لمفيـك مصمحة المحضكف، كذلؾ 
 .ألف ىذا المبدأ يقرر لحماية الطفؿ المحضكف كحماية مصالحو في كؿ األكضاع

 كعند كضع تحديد لمفيكمو، ُيعُّد ذلؾ تعطيبل كانتقاص مف الحماية التي يجب أف يكفرىا 
المشرع لمطفؿ المحضكف في كؿ زماف كمكاف، كعميو  فقد كفؽ المشرع في عدـ تحديد 

 :مصمحة المحضكف العتبارات عدة منيا
، فيي 2مصمحة المحضكف تتعمؽ مباشرة بحياة الطفؿ ك حاجاتو المادية كالمعنكية -1

كعمى ىذا األساس . ذات صبغة ذاتية كشخصية، أم أنيا تتعمؽ بكؿ طفؿ عمى حدا
فالقاضي يحدد مصمحة كؿ طفؿ عمى حدا، فما كاف يصمح لطفؿ رضيع، ال يصمح 

 . بالضركرة لطفؿ يبمغ السادسة مف العمر

لتميز مصمحة المحضكف بأنيا متغيرة كليست ثابتة، فما كاف يصمح لممحضكف في  -2
 .كقت معيف قد ال يصمح لو في كقت آخر

  كقد أخذ المشرع الجزائرم بيذه القاعدة في المكاد المتعمقة بالحضانة ضمف الفصؿ 
، بحيث نجد -انحبلؿ الزكاج-الثاني المتعمؽ بآثار الطبلؽ المندرج ضمف الباب الثاني،

 .أنو استند إلييا في تنظيـ العديد مف المسائؿ المتعمقة بالحضانة 

                                                           
تخصص قانكف الخاص، كمية ،  رسالة دكتكراهمصمحة المحضكف في القكانيف المغاربية لؤلسرة،زكية حميدك، -  1

. 74، ص 2004/2005الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
2

 - Béchir Yahiya BEN HADJ, "La revocation de l'adoption en droit Tunisien", R,T,O, 1979, (1
er 

semestre) ., p92  
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 : تجسيد المشرع لقاعدة مصمحة المحضون في المسائل المتعمقة بالحضانة-2

  أكرد المشرع ترتيب األشخاص األحؽ : في مسألة ترتيب مستحقي الحضانة 
، ثـ ربط الترتيب بمصمحة .....بحضانة الصغير، بحيث بدأ الترتيب باألـ ثـ األب ثـ 

 مف قانكف األسرة الجزائرم، أنو يتعيف عمى 64المحضكف، بحيث يفيـ مف نص المادة 
القاضي عند إسناد الحضانة أف يأخذ بعيف االعتبار مصمحة المحضكف، ثـ الترتيب 
الكارد في النص القانكني بمعنى أنو إذا اقتضت مصمحة المحضكف أف يأخذ بعكس 

الترتيب القانكني، كاف ذلؾ ألف اليدؼ مف الحضانة ىك تكفير الحماية كالرعاية 
 .لممحضكف

 تعرض المشرع لمسألة إنقضاء الحضانة أك انتياء :في مسألة انقضاء الحضانػة  
 مف قانكف األسرة الجزائرم، بحيث كضع حدكد انتياء 65مدة الحضانة في المادة 

 سنكات مع جكاز التمديد إلى إذا كانت الحاضنة أمِّا لـ 10 الحضانة بالنسبة لمذكر ببمكغو
 سنة في القانكف 19تتزكج، أما بالنسبة لئلناث فتنتيي عند بمكغيا سف الزكاج الذم يقدر بػ

الجزائرم، كنبلحظ نص ىذه المادة أف المشرع ربط انتياء الحضانة بشرط كىك مراعاة 
: القاضي مصمحة المحضكف، كذلؾ في الفقرة األخيرة مف ىذه المادة التي تنص عمى أنو

 ".عمى أف يراعي في الحكـ بانتيائيا مصمحة المحضكف"...

بحيث يجب عمى القاضي عند الحكـ بانتياء الحضانة أف ينظر لمصمحة المحضكف ثـ 
 .إلى الحدكد العامة إلنتياء الحضانة 

 أكرد المشرع الجزائرم مسألة سقكط الحضانة في :في مسألة سقوط الحضانة 
 .مف قانكف األسرة 67 ك66المادتيف 

 لسقكط حؽ األـ مف الحضانة إذا تزكجت بغير  66حيث تطرؽ المشرع في المادة -   
، أك تنازلت عف حقيا في الحضانة   .قريب محـر
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   كسقكط الحضانة في ىذه المادة متكقؼ عمى شرط عدـ اإلضرار بمصمحة المحضكف، 
كبمفيـك المخالفة " ما لـ يضر بمصمحة المحضكف" ... بحيث عبر المشرع عنو بعبارة 

ليذه المادة أنو ال يمكف لمقاضي أف ُيسقط الحضانة عف الحاضنة إذا أنضر السقكط 
 . بمصمحة المحضكف

عدـ اإلضرار " كمنو يتضح أف تطبيؽ ىذه المادة مرتبط يتكفر الشرط الكاقؼ كىك
 أفريؿ 21، كفي ىذا الصدد صدر قرار عف المحكمة العميا بتاريخ "بمصمحة المحضكف

ال يعتد بالتنازؿ عف الحضانة إذا أضر بمصمحة المحضكف "  الذم جاء فيو أنو.1998
كمف ثـ فإف القضاة لما قضكا بإسناد حضانة الكلديف ألميما رغـ تنازليا عف حضانتيما 

 .1"مراعاة لمصمحة المحضكنيف فإنيـ طبقكا صحيح القانكف

 فقد أكرد فييا المشرع سقكط الحضانة بسبب اختبلؿ شرط مف الشركط 67كفي المادة - 
 مف قانكف األسرة، غير أنو ألـز القاضي بمراعاة مصمحة 62المنصكص عمييا في المادة 
 .المحضكف في كؿ الحاالت

الشركط التي يجب شرعا تكفرىا في الحاضف،   كيعني ذلؾ أنو حتى كلك اختمت إحدل
فبحسب إعماؿ قاعدة مراعاة مصمحة المحضكف، ال تسقط الحضانة لككف مصمحة 

أما إذا إنعدمت مصمحة . المحضكف قائمة ك متحِققة حتى عند اختبلؿ أحد الشركط
 . المحضكف عند إختبلؿ أحد الشركط  في الحاضف، في ىذه الحالة تسقط الحضانة

 مف خبلؿ إعماؿ قاعدة مصمحة ،راع الطفؿ المحضكف قد المشرع كعميو يككف 
.  بالحضانةالمتعمقةالمحضكف في كؿ المسائؿ 

 أمر تقدير ىذه المصمحة إلجتياد القاضي، الذم ؾ عندما تر إلى حد كبيرُكفّْؽقد ك
يجب عميو التحقؽ مف قياميا في كؿ حالة مف الحاالت التي ُتعَرض أمامو، متبعا في 

                                                           
 ، المجمة 21/04/1998الصادر عف غرفة األحكاؿ الشخصية لممحكمة العميا بتاريخ . 189234قرار رقـ -  1

 .175ص , 2001، عدد خاص لسنة القضائية لممحكمة العميا
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ذلؾ كؿ الطرؽ التي يراىا مناسبة لذلؾ كالتحقيؽ، أك الزيارة الميدانية ألىؿ المحضكف 
 إلييـ، كغيرىا مف الكسائؿ المتاحة لو، االستماع أفراد العائمة ك استدعاءأكالحاضف، أك 

.  سميما يكفر الحماية كالرعاية البلزمة لمطفؿاليقدر مصمحة المحضكف تقدير

    لحؽ الطفؿ في مراعاة مصمحتو الفضمى في كؿ إجراء تجسيدفياتو القاعدة ىي 
 حقكؽ اتفاقيةأك قرار يتخذ بشأنو سكاء إدارم أك قضائي، كقد نص عمى ىذا الحؽ في 

:  في الفقرة األكلى منيا التي تنص عمى أنو(03) الثالثة  في المادة1989الطفؿ الصادر 
 االجتماعيةفي جميع اإلجراءات التي تتعمؽ بالطفؿ، سكاء قامت بيا مؤسسات الرعاية  "

 االعتبارالعامة أك الخاصة، أك المحاكـ أك السمطات اإلدارية أك الييئات التشريعية ُيكلى 
..." األكؿ لمصالح الطفؿ الفضمى

كبمكجب الفقرة األكلى مف ىذه المادة فالطفؿ يتمتع بحؽ تقييـ مصالحو الفضمى 
يبلء اإلعتبار األكؿ ليا في جميع اإلجراءات كالقرارات التي تعنيو في المجاليف العاـ  كا 

   لبلتفاقيةكمراعاة المصالح الفضمى لمطفؿ يعد مبدأ مف المبادئ العامة األربعة  .الخاص

نفاذىاالذم    1.يأخذ بو لتفسير جميع حقكؽ الطفؿ كا 

حؽ الطفؿ في مراعاة مصالحو الفضمى مف ؿ في تجسيدهكلـ يقتصر المشرع الجزائرم     
خبلؿ النص عمى قاعدة مصمحة المحضكف في المسائؿ المتعمقة بالحضانة، بؿ أكجب 

 أف تككف المصمحة الفضمى لمطفؿ ىي ،2حماية الطفؿ المتعمؽ ب12-15قانكف رقـ اؿفي 
  .اإلدارية التي تتخذ بشأنو الغاية مف كؿ التدابير كالقرارات كاألحكاـ القضائية أك

                                                           
1
المتعمؽ بحؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار 13لجنة حقكؽ الطفؿ لؤلمـ المتحدة، التعميؽ العاـ رقـ منشكرات صدرت عف - 

. 3، ص2013لمصالح الفضمى لمطفؿ ؿاألكؿ 
2
يجب أف " كالمتعمؽ بحماية الطفؿ عمى ما يمي 2015 يكليك 15 المؤرخ في 12-15 مف القانكف 07تنص المادة -  

 يؤخذ تككف المصمحة الفضمى لمطفؿ  الغاية مف كؿ إجراء أك تدبير  أك حكـ  أك قرار قضائي أك إدارم يتخذ شأنو
 المعنكية كالفكرية كالعاطفية كاحتياجاتوبعيف اإلعتبار، في تقدير المصمحة الفضمى لمطفؿ السيما جنس كسنو كصحتو 

."  بكضعوالمرتبطةكالبدنية ككسطو العائمي كجميع الجكانب 
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كما كضع في ىذه المادة األسس التي يجب عمى القاضي أف يعتمد عمييا عند تقدير 
 المعنكية كالفكرية كاحتياجاتوالمصمحة الفضمى لمطفؿ، كىي سف الطفؿ كجنسو كصحتو، 

. كالعاطفية كالبدنية ككسطو العائمي كجميع الكسائؿ المرتبطة بكضعو 

 الفرع الثاني

  وشروطهػػػػػػػػػاةػػػػمدة الحضان

كسنكرد في ىذا الفرع . حضانة الطفؿ ليست أبدية، بؿ تنقضي مدتيا بتحقيؽ اليدؼ منيا
 . مدة الحضانة، كالشركط  الكاجب تكفرىا حتى تسند لمشخص األحؽ بيا

 مدة الحضانػػػة-  أوال
 سنكات 10ذكر بمكغو اؿتنقضي مدة حضانة  "ج عمى أنو .أ. مف ؽ65 نصت المادة   

 سنة إذا 16لنسبة لمذكر إلى باف الزكاج، كلمقاضي أف يمدد الحضانة سكاألنثى ببمكغيا 
 مصمحة بانتيائيا في الحكـ لتزكج ثانية عمى أف يراعتكانت الحضانة أمِّا لـ 

". المحضكف
لحضانة مف باكمنو فإف حضانة الصغار تبدأ منذ الكالدة، كمف المقرر أف النساء أحؽ 

ا بيف المذاىب قتمؼ فيمخ الزكجيف افتراؽ حضانة النساء لمصغار حاؿ كانتياءالرجاؿ، 
: الفقيية، فتنقسـ مكاقفيـ إلى ثبلث آراء 

( 07)كلد تمتد إلى سف التمييز، ك ىك سبع يرل فقياء الحنفية أف حضانة اؿ :الرأم األكؿ
سنكات، كقيؿ إحدل (08)سنكات، كالبنت إلى البمكغ ك ىك تسع (08)سنكات، أك ثماني

ك سبب اختبلؼ الحكـ في مدة حضانة الذكر ك األنثى ىك أف األنثى . سنة (11)عشرة
تحتاج إلى تعمـ آداب النساء ك التخمؽ بأخبلقيف، كتعمـ خدمة البيت ك األـ ىي األقدر 
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عمػػػػى ذلؾ بعد بمكغ البنت، أما الكلد فيك يحتاج إلى التخمؽ بأخبلؽ الرجػػػاؿ، كاألب أقدر 
  1 عمػػػػػػػػػى ذلؾ

تسقط عنو فببمكغو يرل فقياء المالكية أف حضانة الغبلـ تستمر إلى بمكغو،  :الرأم الثاني
  2.ىا كالدخكؿ بياجحضانة األـ، أما حضانة األنثى عندىـ فتستمر إلى حيف زكا

التمييز،  سف نابمة إلى أف الحضانة تنتيي ببمكغ حيرل فقياء الشافعية كاؿ: الرأم الثالث
ر مَّ كىك عندىـ سبع أك ثماف سنكات، كيستكم في ذلؾ الذكر كاألنثى، إذا بمغ التمييز ُيخ

أبيو ألف النبي صمى ا عميو كسمـ خيَّر غبلما بيف أمو كأبيو في سف  كأبيف أمو 
جاءت إمرأة إلى رسكؿ ا صمى ا عميو  :التمييز، كذلؾ في حديث أبي ىريرة قاؿ

، كقد سقاني مف بابني يارسكؿ ا، إف زكجي يريد أف يذىب تاؿؽكسمـ، كأنا قاعد عند 
 : إستيما عميو فقاؿ زكجيا(:صمى اهلل عميه وسمم)كقد نفعني فقاؿ النبي ،   عتبةبي أبئر

َما  َىَذا َأُبكْؾ َكَىِذِه ُأْمَؾ َفُخْذ ِبَأَحدِ » (صمى اهلل عميه وسمم)مف يحاقني في كلدم قاؿ النبي 
ِو َفأْنَطَمَقتْ  ِشْئتَ     3 « بػػوَفَأَخَذ ِبَيِد ُأمّْ

  كيانياكيعتبر المميز َأْعرُؼ بمصمحتو فيرجع إليو، كال تخير الفتاة ألف الحفظ في 
أف يككف األبكاف كغيرىما أىبل  : شرطيف ـيير الغبلخ الحنابمة لتكاشترطعند األب، يككف 

حؽ أ ُيخيَّر ألنيا فكىا كاف عند األـ، كؿتالحضانة، كأال يككف الغبلـ معتكىا، فإف كاف مع
 . 4كفالة كلدىا المعتكهب

ذا   الحضانة ُضَـّ الكلد إلى كلي النفس مف أب أك جد ال لغيرىما، كيظؿ انتيتكا 
ف بمغ الصبي إلؤلب أك الجد الحؽ في  كىا كاف عند تمعككاف مساؾ الصبي حتى يبمغ، كا 

                                                           
1
  .42الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الجزء الرابع، المصدر السابؽ، ص -  

2
. 61،  ص2013 دار الكتب القانكنية، مصر، ،أحمد نصر الجندم، حضانة النساء كالمجمس القكمي لممرأة-  

3
، المصدر 2277:أخرجو أبك داكد، سنف أبي داكد،الجزء الثاني، كتاب الطبلؽ،باب مف أحؽ بالكلد،حديث رقـ-  

 .283السابؽ،ص 
4
. 417ص المصدر السابؽ،   شرح مختصر الخرقي، الجزء الحادم عشر،، المغنيإبف قدامو-  
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األـ سكاء كاف صبيا أك بنتا، كأما عف الفتاة فيضمُّيا أبكىا إذا كانت بكرا، ككذا إذا كانت 
  1.ثيبا خشى عمييا الفتنة

خرج عما ىك مقرر في الشريعة اإلسبلمية، حيث م ـ أما عف المشرع الجزائرم فإنو ؿ
أف مدة الحضانة لممحضكف - أ : مف قانكف األسرة، نجد65نص المادة في   النظرعند

. ضنة التمديدا سنكات، ثـ تنقضي بقكة القانكف إذا لـ تطمب الح10الذكر ىي بمكغو 

 حيف بمكغيا سف الزكاج كالمقدر تستمر إلىما بالنسبة لمفتاة فإف مدة الحضانة أ- ب
، كقد أكرد 2ر بتسعة عشرة سنةمف القانكف السالؼ الذؾ( 07) السابعة بحسب المادة 
:  مف القانكف السالؼ الذكر عمى أنو65الفقرة األخيرة مف المادة  نص المشرع في 

ضنة أمِّا لـ الحا سنة إذا كاف 16كلمقاضي أف يمدد الحضانة بالنسبة لمذكر إلى ...."
  ،" مصمحة المحضكفبانتيائياتزكج ثانية عمى أف يراعي في الحكـ ت

 المدة القانكنية انتياء يتضح أف المشرع أجاز تمديد الحضانة عند ىذا النصمف 
لمحضانة، كال يككف التمديد إال كفؽ الشركط الكاردة في نص المادة السالفة الذكر كتتمثؿ 

: ىذه الشركط في
 سنة، ال 19 حضانة الفتاة ببمكغيا انتيتف يتعمؽ التمديد بالذكر دكف األنثى، فإذا أ .1

 .يحؽ ألم الحكاضف طمب تمديد مدة حضانتيا
لقاضي أف ؿ سنة، بحيث يمكف 16 كىك  لسف القاصرأالَّ يتجاكز التمديد الحد األقصى .2

ضيو مصمحة المحضكف، كقد تحسب ما تؽب سنة، كذلؾ 16 مف كثريمدد الحضانة لسف أ
 سنة، 16 ىك بمكغ الصبي  الحضانةأحسف المشرع صنعا بكضع الحد األقصى لمتمديد

                                                           
1
 المرجع السابؽ، ، االجتياد القضائي في الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتو في قانكف األسرة الجزائرممحفكظ بف الصغير،-  

. 668ص
2
تكتمؿ أىمية "نو أ عمى 2005 المعدؿ كالمتمـ 1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84 مف األمر الرقـ 07تنص المادة -  

متى تأكدت قدرة ، الزكاج قبؿ ذلؾ لمصمحة أك ضركرةب سنة، كلمقاضي أف يرخص 19 الزكاج بتماـ  فيالرجؿ كالمرأة
" الطرفيف عمى الزكاج
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 بالرجاؿ كتقميدىـ في لبلحتكاؾم غالبا ما يككف فييا الذككر مياليف تفيذه السّْف اؿ
 .سمككيـ

ضنة اطمب مف حاؿة األـ، بمعنى آخر أنو إذا كرد فضاحاؿ مف  التمديدأف َيِرَد طمب .3
أخرل غير األـ ال يكافؽ عميو القاضي ميما كانت الحاجة لمتمديد، لتخمؼ أحد الشركط 

 .الكاردة في ىذه المادة

يشترط أيضا في األـ الحاضنة الطالبة لمتمديد أف تككف غير متزكجة، كفي  .4
المشرع قد نجد أف . ج.أ. مف ؽ66 المادة في نص ىذا الشرط ك فيالحقيقة عند النظر

سقاط الحضانة تمديدكقع في تناقض بيف أحكاـ   تجعؿ مف تزكج 66أف المادة ذلؾ  كا 
 نجد أف 65األـ الحاضنة بقريب محـر ال يعد سببا في إسقاط الحضانة، بينما في المادة 

نو يجيز التمديد إذا كانت الحاضنة أالمفظ جاء عاما كغير محدد حيث عبر المشرع عمى 
حـر الذم يسقط حؽ الـلـ يحدد ىؿ يقصد الزكاج بغير قريب ك أمِّا لـ تتزكج ثانية 

 .يقصد الزكاج بقريب محـر كأالحاضنة في الحضانة 
 ألنو ال يعقؿ ،، كنزع التناقضج.أ. مف ؽ65لضبط نص المادة  بالتدخؿ دعكا المشرع فك

 في مكضع كفي  الحضانةإلسقاط حقيا في تمديد أف يككف الزكاج بقريب محـر سببا
إذ أف إسناد الحضانة ىك ، اق الحضانة ؿإسنادمكضع آخر ال يعد سببا إلسقاط حقيا في 

ألصؿ في الحكـ ؿلذلؾ يجب أف يككف الفرع متبعا ق، ينما التمديد ىك أحد فركعباألصؿ، 
طبؽ النص  فيج،.أ. ؽ65 كفي ظؿ عدـ ضبط المشرع لنص المادة .االنسجاـلتحقيؽ 

 ُتحـر األـ الحاضنة مف تمديد الحضانة بمجرد زكاجيا سكاء قبعمـك ألفاظو، كمف ثـ
. غير قريب محـر بكأتزكجت بقريب محـر 

ت تاؼسنكات، فإذا   نياية العشر تاريخ مفةأف يككف طمب تمديد الحضانة خبلؿ سف .5
 1. سقط حقيا في المطالبة بالتمديد،المدة دكف أف يككف لؤلـ عذر في تأخرىا

                                                           
1
. 64، صالمرجع السابؽ، مصمحة المحضكف في القكانيف المغاربية لؤلسرةزكية حميدك، -  
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 فبل مانع إطبلقا مف القضاء لو بتمديد مدة  التمديد،فإذا تحققت ىذه الشركط في طالب 
 1. مصمحة المحضكف ذلؾاقتضتالحضانة إذا 

: ةػػػشروط ممارسة الحضان :ثانيا

عميو، فاظ  األساسي كىك القياـ بشؤكف المحضكف كرعايتو كالحىدفياتحقؽ الحضانة     ؿ
يجب أف تتكفر في الشخص الذم ستسند إليو الحضانة عدة شركط، منيا شركط عامة 

 أفيجب تكفرىا في النساء كالرجاؿ، كمنيا شركط خاصة بالنساء فقط، كتجدر اإلشارة 
المشرع الجزائرم في النصكص القانكنية المتعمقة بالحضانة لـ يتعرض لذكر كؿ الشركط، 

نما   بالنص عمى بعضيا فقط، عمى عكس المشرع المغربي الذم تعرض لذكر اكتفىكا 
 مف مدكنة األحكاؿ 173الشركط التي يجب تكفرىا في الحاضف كذلؾ في المادة 

   2.الشخصية المغربية
 تكفرىا في الحاضنيف،  يجبكفي ظؿ عدـ تعرض المشرع الجزائرم لكؿ الشركط التي

 مف قانكف األسرة الجزائرم، لتبياف ىذه الشركط كفؽ أحكاـ 222ل المادة إؿفإننا سنستند 
: المتمثمة فيكالشريعة اإلسبلمية 

 :ة ػػػػػػالشروط العام .1
:  أك أنثى كىياىذه الشركط يجب تكفرىا في الحاضف سكاء كاف ذكر

 اكتماؿ     ك قيجب أف يككف الحاضف عاقبل بالغا كيقصد بالعقؿ ىنا : وغػػػػػػػالعقل والبل . أ
  3.القكة المدركة لحقائؽ األشياء

                                                           
1
. 64 ، صالمرجع السابؽ، مصمحة المحضكف في القكانيف المغاربية لؤلسرةزكية حميدك، -  

 - 
2
   الرشد القانكني لغير . 1:شركط الحاضف" :أنو مف مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية عمى 173تنص المادة  

 اقبة كخمقا كعمى مرتاا كصحفالقدرة عمى تربية المحضكف كصيانتو كرعايتو دم.3.ةاإلستقامة كاألماف.2.األبكيف
، إذا ابعدهكما  175، 174عدـ زكاج طالبة الحضانة إال في الحاالت المنصكص عمييا في المادتيف .  4تمدرسو، 

 ". إلى مف يميوكانتقمتكقع تغيير في كضعية الحاضف خيؼ منو إلحاؽ الضرر بالمحضكف سقطت حضانتو 
3
. 259 الطبلؽ كحقكؽ األكالد في الفقو اإلسبلمي، المرجع السابؽ، صأحكاـالعربي بختي، -  
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ألف ىؤالء عاجزكف عف إدارة ، خفة عقؿبو لمف  مجنكف كالؿحضانة لمعتكه كال  الؼ
  .1 كىـ في حاجة لمف يتكلى أمكرىـ، فبل تككؿ إلييـ حضانة غيرىـ،أمكرىـ

مر بالنسبة ألكذلؾ ا، إضافة إلى أنو يخشى عمى المحضكف مف الضرر كىك عندىـ
لمبمكغ فيشترط أف يككف الحاضف بالغا، فبل حضانة لمصغير كلك كاف مميزا، ألنو عاجز 

 الرشد،  سف بحسب القانكف الجزائرم ىك البالغ، فالشخص البالغعف رعاية شؤكنو نفسو
. مف قانكف المدني الجزائرم  40سنة بحسب المادة  (19) عشر ةسعاتماـ التب المقدرك

 :قدرةػال . ب

حضانة، كتككف القدرة اؿ عمى تربية الصغير  كرعايتو طيمة مدة االستطاعةيقصد بيا    
  المحضكف بشؤكفاالعتناء التي تتطمب ،بسبلمة بدف الحاضف ليقـك بكاجب الرعاية

 . 2 خبلقيةكالسير عمى سبلمتو الجسدية كاأل

 ك كاف بو مرض معدم، أك لمف بو عاىة كاألعمىأحضانة لشخص أقعده المرض،  الؼ
  ال األصـ، ألف الطفؿ في حركاتو كسكناتو، لك لـ يكف ممحكظا ك مراقبا مف شخصك

 المراقبة يقدركف عمى ال ـالمريض كاألعمى كاألصـ، كغيره ك.لؾقيغفؿ عميو ألكشؾ أف مَ 
 3-.لمرضو -ككر آنفاء ألنو مشغكؿ بنفسو المذكالمبلحظة، بالمعنى 

ال حضانة لمعاجز لِكَبِر في السّْف، ألنو يجعؿ الحاضف في حاجة إلى مف يرعاه،     ك
، ألنيـ ال يحققكف المقصكد كفاءتيـشخاص ال تسند ليـ حضانة الصغير لعدـ األفيؤالء 

 ك اعتبر القضاء الجزائرم القدرة شرط يجب تكفره لممارسة الحضانة كذلؾ .مف الحضانة

                                                           
1
ص ،2009نكر الديف أبك لحية،الزكاج كالطبلؽ كحقكؽ األكالد كالصغار، دار الكتاب الحديث، القاىرة، طبعة -  

135.  
2
 . 95، 94 صالمرجع السابؽ، ص الحضانة بيف الشريعة كالقانكف، كم ناصر، ممحمد عؿ-  

3
الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ، -الطبلؽ كحقكؽ األكالد كنفقة األقارب-أحمد فراج حسيف، أحكاـ األسرة في اإلسبلـ-  

  .228، ص1998طبعة 
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 حيث جاء فيو 1984 جكيمية 09ما تجسد في القرار الصادر عف المحكمة العميا في 
 مف المقرر في الفقو اإلسبلمي كجكب تكفر شركط إلسناد الحضانة كمف بينيا القدرة )

عمى حفظ المحضكف، كمف ثـ فإف القضاء بتقرير ممارسة حؽ الحضانة دكف تكفر ىذا 
الشرط يعد خرقا لقكاعد الفقو اإلسبلمي، كلما كاف في قضية الحاؿ أف الحاضنة فاقدة 
البصر كبذلؾ تعد عاجزة عف  القياـ بشؤكنيا، كمف ثـ فإف قضاة اإلستئناؼ بإسنادىـ 
حضانة األكالد ليا ك ىي عمى ىذا الحاؿ حادكا عف الصكاب ك خالفكا القكاعد الفقيية، 
كمتى كاف ذلؾ إستكجب نقض ك إبطاؿ القرار المطعكف فيو تاسيسا عمى الكجو المثار 

 1 (مف الطاعف بمخالفة ىذا المبدأ

: يجب أف يككف الحاضف أمينا كيتمثؿ شرط األمانة فيما يمي  :ة ػاألمان. ج

ف عمى نفسو فبل يصح أف يككف أمينا مأف ال يككف الحاضف فاسقا ألف الفاسؽ غير أـ- 
. ُيَخاؼ أف ينشأ عمى طريقوؼعمى غيره، كألنو مبلـز لمكلد في حضانتو، 

ف يككف أقد ضرب الفقياء أمثمة لمفسؽ الذم يجعؿ الحاضف غير أميف، كمما قالكه     ك 
 عف تقدير الفسؽ الذم يضيع أما أك يككف سارقا، ك،را بزنا أك ليك مجـرقتش أك ـسكيرا،
 عميو يتحرل الكقائع ك في كؿ حالة ُتعَرضفوك ال يضيع بو متركؾ أمره لمقاضي أالكلد 

 بالحضانة أك ِبَعدِميا تبعا لما يراه مف تحقؽ الفسؽ كيحكـ في المسألة المعركض عميو 
 2 .عكس ذلؾ ُيضيع الكلد أك  قدالذم

أف يككف الحاضف مقيما بالكلد في مكاف مأمكف ألف اإلقامة بالمحضكف في مكاف غير  -
 ضياع لؿُيخاؼ منو عمى نفس الطفؿ أك مالو، أك يحتمؿ أف يعرّْض الصغيرأميف 

                                                           
1
  ، 4 عف الغرفة الشخصية لممحكمة العميا، المجمة القضائية، العدد7/1984 /9 ، صادر بتاريخ 3391:قرار رقـ-  

. 76،  ص1989لسنة 
2
. 228المرجع السابؽ، ص،-الطبلؽ كحقكؽ األكالد كنفقة األقارب-أحمد فراج حسيف ، أحكاـ األسرة في اإلسبلـ-  
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 شؤكف الطفؿ حد كبذلؾ ال يؤتمف ىذا الشخص ألنو أىمؿ أ.مالوأكاليبلؾ في  نفسو ك
 1.كىك الحفظ

 يككف الحاضف أك الحاضنة ميممة فبل حضانة لمف ييمؿ الطفؿ كمف ينشغؿ عنو الَّ أ -
 تككف غير  أك في يد ضائعا-إف كانت حاضنة-أك تتركوبالخركج في كؿ كقت ك يتركو 

   2.الطفؿ في يدىا في حكـ األمانة، كمضيع األمانة ال يستأمفؼق، عميأمينة 

  ك كثير بالصبلة كأف يككف صالحا اشتغؿقد ذىب  بعض الفقياء إلى أف الحاضف لك ك 
  منوانتزعتق عف الكلد كلـز ضياعو، ت عميو محبة ا كخكفو حتى شغؿاستكلت الصبلة ك
فكثرة الخركج تفكت المقصكد مف الحضانة كتجعؿ  . لوا إسناده بعد حتىالحضانة

  3.ليبلؾك االمحضكف عرضة لمضياع 

أف تخرج كؿ يـك لتحصيؿ كسبيا، ىنا   يجبا أسندت الحضانة لممرأة العاممة، التيك إذ
: التيفػػػػػيجب أف نميز بيف ح

 ،خركج المرأة لمعمؿ خارج مكاف الحضانة، مما يرتب عنو ضياع المحضكفىي : األكلى

 خركجيا لمعمؿ خارج سكف الحضانة، لكف ال يترتب عميو ضياع المحضكف مق :ةػثانياؿ
 . أكقات محددة فقط فيبحيث يككف

 زائرم، كذلؾ الج مف قانكف األسرة 67المادة  في  الحالتيفيففصؿ المشرع في ىذ قد  
جعؿ عمؿ المرأة سببا في إسقاط الحضانة عمييا، لكف يجب مراعاة مصمحة بعدـ 

 إذا كاف ىذا العمؿ ُيضيّْع ما يقدّْر بحسب سمطتو  أف  القاضيكعمى،  في ذلؾمحضكف
  . المحضكف في الرعايةحؽأك ال يضيع 

                                                           
1
. 118المرجع السابؽ، ص الحضانة في األحكاؿ الشخصية ك اإلتفاقيات الدكلية، ىدل عصمت محمد أميف،-  

2
عبد البارم محمد داكد، حقكؽ الطفؿ التربكية في الشريعة اإلسبلمية ، مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، الطبعة -  

. 48، ص2003األكلى، 
3
. 229المرجع السابؽ، ص،الطبلؽ كحقكؽ األكالد كنفقة األقارب .أحمد فراج حسيف ، أحكاـ األسرة في اإلسبلـ-  
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 رل أف المرأة الحاضنة إذا كاف عمميا يتطمب الخركج جزءا مف النيار فقطك نحف ف
 إذ ال يرتّْب ،ع مف الحضانةفـم فذلؾ النحكىف،  كالطبيبة أك الممرضة أك الُمدرّْسة أك

  فيوؤتمفـ مع شخصتركو في مكاف أميف تلكلد، كذلؾ كأف  ؿعمميف ضياعؿخركجيف 
. حتى تعكد إليو

ك قد كانقسمكا في ىناؾ إختبلؼ بيف الفقياء في إشتراط اإلسبلـ في الحاضف،  :اإلسالم.د
:  إلى ثبلث أقكاؿذلؾ

جاء بو الحنفية حيث ذىبكا إلى التفريؽ بيف حضانة النساء كحضانة  : القول األول
في حضانة  ماأ ،الرجاؿ، ففي النساء ال يشترط إتحاد الدِّْيف بيف الحاضف كالمحضكف

 فاختبلؼ  دينوالرجاؿ فيشترط إتحاد الدّْيف فبل حؽ لمعصبية في الصبي إالَّ أف يككف عمى
 1 . الحضانة، ألنو يعد مانع مف التعصب استحقاؽالدّْيف يمنع 

 إذ تجكز  لوف ىذا الشرط ال أثرأ، اعتبارجاء بو المالكية فقد ذىبكا إلى  :ول الثانيالؽ
ك غيره، أالحضانة مف الكتابية كغير الكتابية، حتى كلك كاف الحاضف كافرا أك مجكسيا، 

عمى المحضكف   خيؼالَّ إذاإ أـ أنثى، اككاف المحضكف مسمما، كسكاء أكاف الحاضف ذكر
 2.لمراقبتو، كال ينزع منيا  مسمميفمف فساد الحاضف، ففي ىذه الحالة يضـ إلى جيراف

جاء بو الشافعية كالحنابمة، بحيث ذىبكا إلى إشتراط اإلسبلـ في الحاضف  :ول الثالثالؽ
 .ذ ال كالية لمكافر عمى المسمـ ألنو ربما فتنو عف دينوإسمما، ـذلؾ إذا كاف المحضكف ك
 كانت أمِّا إختبلؼ الدّْيف عندىـ يؤثر في إسقاط الحضانة، فبل تثبت الحضانة لمكافر كلكؼ

 3.الحضانة لممسمـ عمى الكافربينما تثبت 

                                                           

 42الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الرابع، ص -  1

.  138 ،137 صالمرجع السابؽ، صالزكاج كالطبلؽ كحقكؽ األكالد كالصغار،نكر الديف أبك لحية، - 2
 المرجع السابؽ،الحضانة كأثرىا في تنمية سمكؾ األطفاؿ في الفقو اإلسبلمي، عبد المطمب عبد الرزاؽ حمداف، - 3

. 34 ،33 صص
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 ، اإلسبلـ في حضانة الصبي المسمـ، فيو حرص عمى الصبياشتراطعمى ما يبدكا أف ك  
 غير حاضفؿاألف الحاضف يككف حريصا عمى تربية المحضكف عمى دينو، فإف كاف 

عميو أف َيْفِتنو، كقد قطع ا سبحانو كتعالى الكالية بيف المسمميف  ُيخاؼمسمـ، فإنو 
مِذ ِذيَن َ  ِذيياًل ﴿:ذلؾ ماجاء في قكلو تعالىك كالكافريف  ؤۡز مُس َ   ِذرِذيَن َع َ  ٱوۡز ُس وِذ ۡز َ َل ٱَّللَّ    1﴾ َووَن يَجۡز

إف كانت الحاضنة أمِّا ك تكفرت فييا الشركط األخرل لكف غير مسممة، فيرل بعض ك 
   عندىا إلى أف َيعقؿ األدياف ببمكغ سف السابعة  الصبيالفقياء كمنيـ الحنفية أنو يبقى

كالذىاب بو إلى فيتخمؽ بأخبلؽ الكفرة أك يتضح أنو في بقاءه معيا خطر عمى دينو، ( 7)
ف لـ يعقؿ دينا  2.المعابد أك تعكده عمى أكؿ لحـ خنزير، فينزع منيا كا 

 في كؿ شخص يريد حضانة ىا شركط عامة يجب تكفر ىيك الشركط المذككرة سابقا
 مراة، كيضاؼ ليذه الشركط، شركط أخرل خاصة منيا ماإالصغير، سكاء كاف رجبل أك 

: لنساء كىي كالتاليمتعمؽ باىك  لرجاؿ فقط كمنيا مابا متعمؽىك 

 الشروط الخاصة - 2

 : بالنساءالشروط الخاصة.أ

 تكفر بعض كارطتشم فإف فقياء الشريعة اإلسبلمية ،إذا كانت الحاضنة إمرأة      
 :تتمثؿ في كالشركط، حتى تثبت ليا الحضانة 

،  كذلؾ لقكؿ النبي صمى ا عميو أال تكون متزوجة بغير قريب محرم لمصغير -
ـْ َتْنَكِحي»كسمـ  الزكجخالية مف  الحاضنة أف تككف ، كعميو يجب « َأْنِت أَحؽُّ بو َما َل
 متزكجة بأجنبي أك بقريب  بذم رحـ محـر لمصغير، فإف كانت الحاضنة متزكجةككفأكت

َرحـ ُمحـر ك  الزكج الذم ليس ذألف ، فميس ليا حؽ حضانة الطفؿغير ُمحـر لمصغير،

                                                           
1
.  141 اآلية،سكرة النساء - 
  .42 ص الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الرابع،-2
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المحضكف، كذلؾ حتى بالعناية  ق مفجتكز كال ُيمكّْف ،ال يعطؼ عميو، غالبا لمصغير
  1.  كخدمة أكالده،تتفرغ لخدمتو

 م ػػػػػػػذا كاف المحضكف ذكرا فيشترط ؼ، إأن تكون الحاضنة ذات رحم ُمحرم لمطفل -
كجدتو، فبل حضانة أكخالتو أكأختو أالحاضنة أف تككف ذات رحـ محـر لمطفؿ كأمو، 

 لعدـ الُمحرمية، بالنسبة لممحضكف الذكر، ةكالخاؿألبنات العـ أك العمة، كال لبنات الخاؿ 
فقد أجاز الحنفية أف تككف الحاضنة غير محرمية  نت المحضكنة أنثىكاأما إف 

 2.لممحضكف

يشترط في الحاضنة أال تقيـ  :عدم اإلقامة بالمحضون في بيت ببغضه ويكرهه -
ق لمضرر كلك كاف مف ضتعرممف  لما في ذلؾ ،بالمحضكف في بيت يبغضكنو كيكرىكنو

  3.المحضكف لؤلذل كالضياع ُيعرّْض ألف ُسْكَناىا مع الُمبِغض يبغضو قريبا لمصغير،

 :الشروط الخاصة بالرجال.ب

   :ة ما يميػق باإلضافة إلى الشركط العاـػشترط فيمإذا كاف مف لو الحؽ في الحضانة رجبل 

 حيث يشترط في الحاضف إذا كاف رجبل ، أن يكون محرما لممحضون إذا كانت أنثى
 عمو البنة العـ أك الخاؿ البفكالمحضكف أنثى، يجب أف يككف محرما ليا، فبل حضانة 

 4.قػػػػػػػػػػػػأك خاؿ

 ف أ المالكية في الحاضف الذكر، اشترط، أن يكون عند الحاضن من يصمح لمحضانة
عمة، إذ ال اؿخالة أك اؿك أـ األك أزكجة، اؿيككف عنده مف يصمح لمحضانة مف النساء، ؾ

                                                           
1
ـ محمد منصكر الشحات، حقكؽ الطفؿ كآثارىا بيف الشريعة كالقكانيف الكضعية ، دار الجامعة الجديدة، مإبراه-  

. 45، ص2011اإلسكندرية، طبعة 
 -

2
. 45 ص، صنفسػػوالمرجع  

 المرجع السابؽ، الحضانة كأثرىا في تنمية سمكؾ األطفاؿ في الفقو اإلسبلمي،عبد المطمب عبد الرزاؽ حمداف، - 3
. 41ص

4
 .152،  ص2009األسرة الجزائرم، دار الكتب القانكنية، مصر،  أحمد نصر الجندم، شرح قانكف-  
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رجاؿ عمى أحكاؿ األطفاؿ كما لمنساء، فإف لـ يكف لمرجاؿ مف يحضف مف لؿقدرة كال صبر 
 1.النساء فبل حؽ لو في الحضانة

م إتفؽ عمييا الفقياء، كالتي يجب ػتعتبر الشركط المذككرة سابقا، ىي الشركط التك
 الشركط سقط حقو في فيوشخص الذم يطمب الحضانة، فإف لـ تتكفر اؿتكفرىا في 
.  إلى مف يميو في المرتبةكانتقمتالحضانة، 
يشترط في " :أنو عمىج .أ. ؽ.62لمشرع الجزائرم في الفقرة األخيرة مف المادة  ك أكرد ا

أىمية القياـ بشؤكف الحضانة ال تككف إال بتكفر ك" الحاضف أف يككف أىبل لمقياـ بذلؾ
ك أنثى، كذلؾ لتحقيؽ اليدؼ مف الحضانة كىك أ االشركط السابقة في الحاضف، سكاء ذكر

. رعاية المحضكف كحمايتو

 الفرع الثالث

  و الحماية التي يكفمها حؽ الحضانة لمطفلمسقطات الحضانة

 المشرع في ىاأكردسنتطرؽ في ىذا الفرع لمحاالت التي تسقط فييا الحضانة، كقد 
كما سنبيف أيضا مدل الحماية   الجزائرم،قانكف األسرة مف 70 إلى المادة 66 :المكاد

: التي يكفميا حؽ الحضانة لمطفؿ ضحية إىماؿ األسرة، كذلؾ في مايمي 

 : حاالت سقوط الحضانة: أوال
 :لمحضانة حاالت كثيرة تسقط عف صاحبيا كتتمثؿ فػػػػػي

يسقط حؽ : "  أنو مف قانكف األسرة عمى66المادة عمييا نصت  :ة األولىػػالحال 
، ك بالتنازؿ   " المحضكفلـ يضر بمصمحة ماالحاضنة بالتزكج بغير قريب محـر

:  ىما كةافىذه الحالة تتضمف سببيف لسقكط الحض 
                                                           

1
المرجع الحضانة كأثرىا في تنمية سمكؾ األطفاؿ في الفقو اإلسبلمي،  حمداف، ،عبد المطمب عبد الرزاؽ حمداف-  

. 42،  41 صالسابؽ، ص
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ـ الحاضنة بأجنبي عف ألفي حالة زكاج ا: زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون . أ
 1.المحضكف، يسقط حقيا في الحضانة

 مف األـ الحاضنة اختيارياف في ىذا السبب فيك في مضمكنو يعد تنازال امعاإل عند ك
 عقد الزكاج يدخؿ ضمف العقكد الرضائية التي يتطمب أفالحضانة، ذلؾ حقيا في عف 
عف المحضكف كىي تعمـ  ، كرضا األـ الحاضنة بالزكاج بأجنبيالنعقادىاا تكفر الرضا قفي

 مف كىك يعد  ،حقياؿ يعد تنازؿ ضمني فذلؾ الحضانة، ىا في حؽيسقطبأف ىذا الزكاج 
  .األسباب اإلختيارية التي تسقط الحضانة

 في الحضانة عندما تطمؽ أك يتكفى زكجيا ا حقواستعادةألـ ال يمكف ؿ فإنوكعميو 
 مف قانكف األسرة التي 71 عف المحضكف، ذلؾ ألنو ال مجاؿ لتطبيؽ المادة األجنبي

  ما باستثناء  االختيارم، إذا زاؿ سبب سقكطو غير، الحؽ في الحضانةباستعادةضي ؽت
 مصمحة المحضكف إعادة الحضانة ليا اقتضت بمعنى إذا ،قتضيو مصمحة المحضكفت

. كاف ذلؾ حفاظا عمى ىذه المصمحة

 تنازؿ عنو صاحبو، كقد قيد ذايسقط حؽ الحضانة إ :  عن الحضانةالتنازل . ب
ذلؾ ، المشرع ىذا التنازؿ حتى يككف مقبكال بشرط كىك أف ال يضر بمصمحة المحضكف

 حؽأف كؿ تنازؿ مف شأنو أف يضر بمصمحة المحضكف ال يقبؿ كال ُيعتد بو في 
لؤلب،  الدةتنازؿ األـ عف حضانة إبنيا الحديث العيد بالكتالمحضكف، كمثاؿ ذلؾ كأف 

 إضرار بالمحضكف لذلؾ ال قكىك ال يجد مف يقـك برعاية ىذا الصغير، فيذا التنازؿ في
 .يعتد بو

تسقط الحضانة " :يمي كما  مف قانكف األسرة 67لمادة  نصت عمييا ا :الحالة الثانية
        كبمكجب الفقرة األكلى ، "... أعبله62بإختبلؿ أحد الشركط المنصكص عمييا في المادة 

                                                           
1
، رسالة دكتكراه في العمـك القانكنية، كمية الطبلؽ بيف أحكاـ تشريع األسرة كاإلجتياد القضائييو، ؽعبد الفتاح ت-  

. 200 ، ص2007 ،2006الحقكؽ، جامعة الجزائر، بف عكنكف،
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التي نص عمييا المشرع في  الشركط إختمت فيو ف كؿ حاضيتضح أفمف المادة    
ك اإلصابة بالجنكف أالحضانة، كأف يصيبو مرض معدم، ق في  سقط حؽ62المادة 

 شرط القدرة المقرر في ؼتخؿم ففي ىذه الحالة .1ىما آفتيف تؤثر في العقؿفكبل العتوأك
عف الشخص الذم  الفقو اإلسبلمي كشرط إلسناد الحضانة، كعميو يسقط حؽ الحضانة

.  رعاية كحفظ المحضكففي قدرتو انعدمت
  .كغيرىا، ، كاألمانةاألخرل الشركط  أحدكذلؾ األمر عند تخمؼ

 إذا لـ يطمب مف لو " مف قانكف األسرة عمى أنو 68المادة  عمييا نصت :ةػالحالة الثالث
 " الحؽ في الحضانة مدة تزيد عف سنة بدكف عذر سقط حقو فييا 

مف حيث الشكؿ بآجاؿ معينة ة الحضانة مقيد مف خبلؿ ىذا النص يتبيف أف دعكل طمب 
بحيث إذا لـ يتقدـ صاحب الحؽ في الحضانة في ىذه اآلجاؿ بطمب حضانة الصغير 

ر السقكط عمى إطبلقوقسقط حؽ  بؿ ربط تأخر تقديـ طمب الحضانة بعدـ ، فييا، كلـ ُيَقرَّ
 أثبت صاحب الحؽ في الحضانة تكفر أعذار شرعية  إذاكجكد عذر شرعي لتأخره، بينما

 لذلؾ، فمف يسقط حقو في حضانة إلى التأخر عف تقديـ الطمب في اآلجاؿ المحددة تو دفع
 .الصغير
 المدة المحددة قانكنا فييا الحاضف تجاكزممف الحاالت التي يمكف أف  ىناؾ الكثير    ك 

 إذا أثبت المعني كجكد أعذار شرعيةلممطالبة بالحضانة، ك مع ذلؾ ال يسقط حقو فييا 
 :ق، كمثاؿحالت دكف ذلؾ

 ؿ صاحب الحؽ في الحضانة بأنو مف قكأف يككف التأخر في تقديـ الطمب بسبب ج
ؿ أف السككت عند طمب الحضانة مدة سنة، ُيسقط حقو قجمك أ، بيااألشخاص األحؽ 

 .في المطالبة بيا بعد ىذه المدة

                                                           
1
. 270كاـ الطبلؽ كحقكؽ األكالد في الفقو اإلسبلمي، المرجع السابؽ، صأحالعربي بختي، -  
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 أدت إلى تأخر الحاضف عف طمب الحضانة، ىنا عذار شرعيةأ كجكدكفي حالة عدـ 
كتككؿ  . عف الشخص الذم لـ يقدـ طمبو في اآلجاؿ المحددة قانكناةيسقط حؽ الحضاف

لو مف سمطة تقديرية في ذلؾ، فيك الذم  ميمة تقدير األعذار الشرعية لمقاضي، كفقا لما
ُيقدّْر مدل شرعية كمنطقية ىذه األعذار بحسب كؿ حالة ُتعرض أمامو، مع مراعاتو 

 .لمصمحة المحضكف في كؿ حالة

تسقط  " :يمي ما عمى  مف قانكف األسرة 70كرد المشرع في نص المادة   أ:الحالة الرابعة
الة إذا سكنت بمحضكنيا مع أـ المحضكف المتزكجة بغير قريب خحضانة الجدة أك اؿ

 ."محـر

ـ المحضكف المتزكجة بغير أنككف أماـ ىذه الحالة إذا سكنت الجدة أك الخالة مع    ؼ
، كلعؿ السبب في إسقاط الح  المحضكف مع زكج األـ الغير إسكافة ىك فاضقريب محـر

 لصغيرؿالمحضكف عند كره زكج األـ إلحاؽ الضرر بذلؾ خشية كقريب محـر لو، 
المحضكف بالرعاية يحاط  أف قتضيك تضجره منو، كمصمحة المحضكف تأ المحضكف

. المادية كالمعنكية المتمثمة في الحناف كالعطؼ كالحب كليس العكس

، ىي إقامة الحاضف في  كذلؾمف الحاالت التي تسقط فييا الحضانة :الحالة الخامسة
إذا أراد الشخص :" ما يميعمى  مف قانكف األسرة 69بمد أجنبي، حيث نصت المادة 

المكككؿ لو حؽ الحضانة أف يستكطف في بمد أجنبي رجع األمر لمقاضي في إثبات 
سقاطيا عنو، مع مراعاة مصمحة المحضكفأالحضانة لو  ". كا 

ك بمكجب ىذه المادة فإف سقكط الحضانة خاضع لسمطة التقديرية القاضي، التي 
ك اإلثبات لمحضانة يككف كفقا لما أفقرار اإلسقاط  .تجيز سقكط الحضانة أك إثباتيا

. تقتضيو مصمحة المحضكف 
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  لو نستنتج أف الشخص الذم تثبت لو الحضانة ال تككفكمف الحاالت السابؽ ذكرىا،
. الحضانةفي بصفة دائمة، فقد تطرأ عميو حاالت أك أكضاع تسقط حقو 

كنبلحظ أيضا أف مصمحة المحضكف تبقى قائمة حتى بعد إثبات الحضانة لصاحبيا، 
ذلؾ أف كؿ األسباب التي تؤدم إلى إسقاط الحضانة ىي في حقيقتيا أسباب تضر 

. كمنافية لمصمحة المحضكف

لطفل ضحية إهمال األسرة   لحؽ الحضانةالتي يكفمها حماية المدى  :ثانيا

يتضح لنا مف خبلؿ ما تـ ذكره حكؿ حؽ الحضانة أف تكريس ىذا الحؽ لمطفؿ      
 فالطفؿ الذم ينفصؿ كالداه بسبب الطبلؽ ال يبقى ،لطفؿ مف إىماؿ األسرةايكفر حماية 

مشردا أك متنازعا فيو إليكائو كحضانتو، فالمشرع حدد األشخاص األحؽ بحضانة ىذا 
 ال يقع النزاع بشأنو، كقد رتب المشرع ىؤالء األشخاص ترتيبا كاضحا، مراعيا تىالطفؿ ح

. الطفؿفي ذلؾ مصمحة 

لنصكص المتعمقة بالحضانة بمعيار ؿ قتطبيؽقيد القاضي عند أف المشرع  كما نجد 
فيذا  كنعتقد أف المشرع أحسف صنعا في ذلؾ، (مراعاة مصمحة المحضكف)أساسي كىك 

 -طبلؽ الكالديفعند  -عتبر في رأينا صماـ األماف لمطفؿ في ىذه الكضعيةمالمبدأ 
.  كصيانتورعايتو صدكر قرارات كأحكاـ تحرص عمى لمطفؿكفؿ م فمراعات ىذا المبدأ

حماية الطفؿ في  المشرع كمف خبلؿ دراستنا لحؽ الحضانة لمطفؿ الحظنا تقصير
 كذلؾ بإيراد ،المشرع جعؿ مف الحضانة أثر مف آثار الطبلؽ، ؼقدمالذم تكفي أحد كاؿ

 الفصؿ الثاني المتعمؽ بآثار الطبلؽ، بينما الكاقع نصكص ضمف  كأحكامياالحضانة
. شير إلى أف مسألة الحضانة يمكف أف تثار حتى في حالة كفاة أحد الكالديفم

 



 

 

 
 

 الباب الثاني

 الحماية الجنائية للطفل ضحية إهمال األسرة

 واآلليات الوقائية المقررة له
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الطفولة بخصوصية ذاتية متصمة باإلمكانات الجسمانية وبدرجة النضج البدني     تتميز
والعقمي ليا، وىذه الخصوصية ىي التي جعمت جل التشريعات الوطنية والدولية تُقرُّ أحكاما 

 .قانونية خاصة  باألطفال سواء تعمق األمر بأحكام مدنية أو جزائية

      والمشرع الجزائي الجزائري شأنو في ذلك شأن كل المشرِّعين راعى ىذه الخصوصية 
 . وأقرَّ حماية جزائية لمطفل عموما سواء كان ضحيَّة عمل إجرامي  أوكان جانيا

ة وذلك بتجريم كل فعل يمسُّ بالسالمة , كما خصَّ الطفل ضحية إىمال األسرة بعناية خاصَّ
 . الجسدية أو النفسية لمطفل، كما جرَّم كل فعل َيحُرُم الطفل حقُّو من العيش في بيئتو العائمية

  ولم يكتفي المشرع الجزائري بذلك فقط، بل نجده وسَّع من دائرة التجريم لتشمل كل فعل من 
شأنو أن ُيعرِّض الطفل لمخطر، حيث أقرَّ عقوبات عمى  الفاعمين ليذه الجرائم وشّدد في ىذه 
العقوبات عندما يكون الفاعل أحد والّدي الطفل أوكمييما أو من األشخاص الذين ليم سمطة 

األول يتمثل في أن ىؤالء األشخاص أخمُّوا بالتزاماتيم : وذلك عمى إعتبارين. عمى الطفل
 أما اإلعتبار. والمتمثمو في حفظو ورعايتو وحمايتو من  كل سوء أو خطر, تجاه الطفل

وا بالطفل عند االعتداء عمى حقوقو التي أقرَّىا القانون، من بينيا :الثاني يتمثل في أنيم أضرُّ
 .اإلنفاق عميو والمعاممة الحسنة

وعمى اعتبار أن العناية والحماية الجزائية غير كافية وحدىا لحماية الطفل ضحية إىمال 
أصبحت الضرورة ممّحة إليجاد آليات وقائية كفيمة لمنع وقوع الطفل في ىذه . األسرة

وىذا ما أقرَّه  المشرع في . الوضعية، أو التدخل لمنع تضرر الطفل من ىذه الوضعيات
   حيث أورد في ىذا القانون 2015 الصادر في جويمية 12 -15: قانون حماية الطفل رقم

 . آليات تدخل وقائية لحماية الطفل في  خطر
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      وانطالقا مما سبق سنتطرق في ىذا الباب إلى دراسة الحماية الجزائية المقررة لمطفل 
حيث قسمنا ىذا الباب إلى فصمين . ضحية إىمال األسرة واآلليات الوقاية المقررة ليذا الطفل

 :حيث تناولنا في

 .  الفصل األول الحماية الجزائية المقررة لمطفل ضحية إىمال األسرة

فقد خصَّصناه لدراسة آليات الوقاية المقررة لمطفل المعرَّض لخطر إىمال : أما الفصل الثاني
 .األسرة

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 الـفصل األول

الحمايـة الجنائيـة للطفل ضحيَّـة إهمال 

 األسرة
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ُتعدُّ الحماية الجنائية أحد أنكاع الحماية القانكنية كأىميا كأخطرىا أثرا عمى كياف 

كيكفؿ ىذا النكع مف الحماية قانكف العقكبات بما يتضمنو مف قكاعد قانكنية . اإلنساف كحريتو
تجـر كؿ سمكؾ ييدد كياف المجتمع كأمنو، كتفرض جزاءا جنائيا عمى كؿ مف يخالؼ ىذه 

مجمكع األحكاـ كالقكاعد التي ييدؼ بيا : كيعرؼ الفقياء الحماية الجنائية بأنيا. القكاعد
المشرع إلى حماية شخص أك ماؿ أك مصمحة معينة ضد المساس الفعمي أك المحتمؿ، 

 .1كفرض جزاء جنائي عمى مف يخالؼ ذلؾ

كبناءا عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ الحماية الجنائية لمطفؿ ضحية إىماؿ األسرة بأنيا 
تمؾ القكاعد كاألحكاـ التي ييدؼ بيا المشرع إلى حماية الطفؿ مف المساس الفعمي 

 . أكالمحتمؿ لمحقكؽ المقررة لو قانكنا، كفرض جزاء جنائي عمى كؿ مف يخالؼ ىذه القكاعد

حماية مكضكعية كأخرل إجرائية حيث :    ك تنقسـ الحماية الجنائية لمطفؿ إلى قسميف
تتبع األنشطة ذات العالقة بالمصمحة المراد حمايتيا كذلؾ تيدؼ الحماية المكضكعية إلى 

  .2بجعؿ صفة الطفكلة عنصرا تككينيا في التجريـ أك بجعميا ظرفا مشددا لمعقاب
بينما الحماية الجنائية اإلجرائية تتمثؿ في تنظيـ كيفية اقتضاء حؽ الدكلة في العقاب مف 

الجاني كذلؾ ببياف الجيات القضائية كاختصاصيا ككشؼ الجريمة ك إثبات كقكعيا كالقبض 
كستقتصر دراستنا عمى الحماية الجنائية المكضكعية المقررة  3.عمى مف ارتكبيا كمحاكمتو

لمطفؿ ضحية إىماؿ األسرة، كذلؾ عمى اعتبار أف اإلجراءات في ىذه الجرائـ تخضع 
القكاعد العامة، إذ لـ َيُخص المشرع الجزائرم الطفؿ ضحية إىماؿ األسرة بحماية جنائية 

ة  . إجرائية خاصَّ
                                                           

1
 . 10ص،2009هناء عبد الحميد، الحماية الجنائية لدور المرأة في المتجمع،المكتب الجامعي الحديث،مصر، - 

 .11،ص 2014،آالء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنؼ األسرم، دار الثقافة، األردف، الطبعة األكلى- 

2
 .10 محمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو، المرجع السابؽ، ص- 

 .13، ص 2001أحمد عبد المطيؼ الفقي، الحماية الجنائية لحقكؽ ضحايا الجريمة، دار النيضة العربية، القاىرة، - 3
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الحماية الجناية لمطفؿ ضحية اإلىماؿ األسرة : كعميو سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى
 حيث قسمناه إلى مبحثيف، 

 . تناكلنا في المبحث األكؿ الحماية الجناية لمطفؿ ضحيَّة اإلىماؿ المادم لألسرة
أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا لمحماية الجناية لمطفؿ ضحيَّة اإلىماؿ المعنكم 

 .لألسرة

 المبحث األول

لحماية الجنائية لمطفل ضحية اإلىمال المادي لألسرة ا

ألـز المشرع الجزائرم كالدم الطفؿ مجتمعيف أك منفرديف بكاجب رعايتو كحمايتو مف  كؿ 
كفي مقابؿ ىذا اإللزاـ أقر المشرع أيضا حقكقا لمطفؿ مف شأنيا أف تكفؿ . ضرر قد ييدده

 .تمتعو بالرعاية المادية كالحؽ في اإلنفاؽ كالحؽ في العيش في كسط أسرم

 لكف قد يحدث أف يتممص أك يتيرب أحد الكالديف أك كمييما مف كاجب الرعاية المادية، 
لذلؾ تدخؿ المشرع الجزائي الجزائرم لحماية . الذم ينتج عنو تعرض الطفؿ لإلىماؿ المادم

 . الطفؿ مف ىذا النكع مف اإلىماؿ بتجريـ ىذه األفعاؿ، ك تسميط عقكبات عمى مرتكبييا
فيما تتمثؿ صكر الحماية الجنائية لمطفؿ : كمما سبؽ  يمكف طرح التساؤؿ التالي كىك

 .ضحية اإلىماؿ المادم لألسرة ؟

 : ك اإلجابة عميو تككف مف خالؿ المطالب التالية
 . تجريـ اإلعتداء عؿ حؽ الطفؿ في النفقة: المطمب األول 

 . تجريـ اإلعتداء عمى حؽ الطفؿ في العيش في الكسط األسرم:  المطمب الثاني
 .تجريـ أعماؿ العنؼ الصادر مف الكالديف أك مف في حكميما:  المطمب الثالث
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المطمب األول  

             ريم اإلعتداء عمى حق الطفل في النفقةجت

 أما بالنسبة ،تعد النفقة مظير مف مظاىر التضامف ك التكافؿ بيف أفراد األسرة      
 عمى اإلسالميةعة م الشرت كقد حرص.لرعاية المادية لومف مظاىر ا  تعدُّ لمطفؿ فيي

 في قكلو كذلؾ ما كردعمى أبيو   نفقة الصغيرحيث أكجبت عمى الصغار اإلنفاؽضركرة 
 َو ۡل ُل وِد   َو ﴿ :تعإلى

ٱُل وِد ٱَو ُل   ِد ۡل ُل ُل َّن  َو ِد ۡل َو ُل ُل َّن  ِد ٱۡل  َو ۡل
 1﴾ َو َو   ٱۡل

 ىا لورَّ ؽالطفؿ عناية بالغة، بحيث أأكلى لنفقة المشرع أما في القانكف الجزائرم، نجد أف 
نفس القانكف،  مف 78 المادة بمكجب ىامف قانكف األسرة ك حدد مشتمالت75بمكجب المادة 

 مف يعتبرمؿ نفقة الغذاء، كالكسكة كالعالج ك السكف أك أجرتو ك كؿ ما ت تشحيث
.  ك العادةرؼالضركريات بحسب الع

حماية جنائية ليذا  ، بؿ تعدَّاه لُيِقركحؽ لو ىا، لـ يكتفي المشرع بإقرارتيا لمطفؿألىميك
 عمى مرتكب ىذا ةعقكبات جزائيفرض  ك ،رَّـ فعؿ االمتناع عف تسديد نفقة الطفؿفجالحؽ، 

 . مف قانكف العقكبات331الفعؿ ك ذلؾ في المادة 

 الكاجب تكفرىا  ركافاألمف خالؿ كذلؾ  ، بتبياف ىذه الجريمةىذا المطمبك سنقـك في 
 :لقياميا، ك العقكبات المقررة لفاعميا، كذلؾ في ما يمي
الفرع األول 

 لجريمة عدم تسديد النفقـــة الشروط األولية

مسبقا  شرطيف  لقياـ ىذه الجريمة تكفريشترط مف قانكف العقكبات 331حسب نص المادة ب 
 :كىما

                                                           
  .233سكرة البقرة، اآلية  -  1
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 :وجود دين مالي يتعمق بالنفقة: أوال

 لقياـ ىذه الجريمة يفترض كجكد ديف يتعمؽ بالنفقة، ك قد بيَّنا سابقا، المقصكد بالنفقة  
 مف قانكف العقكبات 331مادمنا أماـ جريمة قائمة فإننا سنأخذ بنص المادة ، كك مشتمالتيا

يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثالث سنكات بغرامة مف  ":الجزائرم، التي تنص عمى أنو
عف تقديـ  (2)دج كؿ مف إمتنع عمدا، ك لمدة تتجاكز الشيريف  30.000 دج إلى 50.000

 "...أسرتو إلعالة قضاءاالمبالغ المقررة 
الذم تستكجبو ىذه الجريمة لقياميا ىك المبالغ المقررة  فبحسب ىذا النص فإف الَديف

جاء كاسعا مقارنة " المبالغ المقررة قضاءا" قضاءا إلعالة األسرة، كنالحظ  أف مصطمح
ك يفيـ  "Pension alimentaireù"عنو المشرع بػ بالصياغة الفرنسية ليذه المادة حيث عبر

لمتعمقة بالنفقة الغذائية، ا الدَّيف الذم تقتضيو ىذه الجريمة ىك المبالغ  أفمف ىذه الصياغة
المبالغ المقررة إلعالة  " رت عف ىذا الديفعبفيناؾ تناقض بيف الصياغة العربية التي 

 صيف عنو بالنفقة الغذائية، ك عند تناقض الفعبرتك بيف الصياغة الفرنسية التي " األسرة
الدَّيف الذم ؼ كبمقتضى ذلؾ بالصياغة الفرنسية، 331أخذ بالنص األصمي كىك المادة فس
  .المبالغ المتعمقة بالنفقة الغذائية لمطفؿ كجب المتابعة الجزائية بيذه الجريمة ىكستم

ك الكسكة   فإنو ال يحؽ متابعة األب عند عدـ دفع نفقة العالج أك السكفمف ذلؾك  
. 1لمطفؿ ألنيا ليست شرطا لقياـ ىذه الجريمة في حقو

 ألف حاجيات .حصر النفقة بيذه المادة بالنفقة الغذائية فقطك قد قصَّر المشرع في 
الخ ك خاصة ...الطفؿ ال تقتصر فقط عمى الغذاء، بؿ تتعداه لتشمؿ العالج كالكسكة  السكف

 فقط اقتصرت مف قانكف األسرة، لكف الحماية الجزائية 78أنو أقر ىذه المشتمالت في المادة 
  .عمى نفقة الغذاء دكف النفقات األخرل

ة،  ػػػػػػة العربيػػع التناقض المكجكد بيف النص الفرنسي ك الصياغػػػػػػػك عميو نرل ضركرة رؼ

                                                           

.210،المرجع السابؽ، ص الحماية الجنائية لألسرةمحمكد لنكار،   - 
1
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 . مف قانكف األسرة78ك جعؿ الصياغة الفرنسية متناغمة مع مشتمالت النفقة في المادة 
مضمكف الَديف المالي المكجب لقياـ ىذه الجريمة، ليشمؿ كسع  القانكفخاصة إذا عممنا أف 

 "Contribution aux charge de minage"عيشة ـمبالغ النفقة كمبالغ المساىمة في تكاليؼ اؿ
  .اإلعالةك مبالغ التعكيض عف حؿ الرابطة الزكجية في حالة الطالؽ ككؿ مبالغ 

المبالغ إلى  قد يتجاكز المبالغ ذات الطبيعة الغذائية  في القانكف الفرنسيفالَديف المالي
1ذات الطبيعة المعيشية ك التعكيضية 

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشرع المصرم، كسع ىك  .
نص ؿ كفقا ك ذلؾ ،شمؿ النفقة تكاليؼ الحضانة كالرضاعة كالمسكفلتأيضا في ىذا الَديف 

.  مف قانكف العقكبات المصرم293المادة 
ك يقـك بتكسيع الدَّيف   المشرعيف الفرنسي ك المصرم،ايحذك المشرع الجزائرم حذكفمك  

المالي الُمكجب لقياـ ىذه الجريمة، ك جعِمو يتضمف كؿ المبالغ المتعمقة بالنفقة المعيشية 
  .قكسكة ك كؿ ما يجب تكفره لعيشكلمطفؿ، مف غذاء كعالج ك سكف 

 : صدور حكم قضائي نافذ: ثانيا

 أف يصدر حكـ قضائي نافذ، يتضمف اإللزاـ بتسديد الَديف المالي المتعمؽ      يستكجب
: ات، حيث جاء في نصيا مايميػ مف قانكف العقكب331ىذا الشرط كرد في المادة ، ةػبالنفؽ

" كذلؾ رغـ صدكر حكـ ضده بإلزامو بدفع النفقة ليـ... "
 بتسديد الَديف المالي ذلؾ ىك كجكب صدكر حكـ قضائي نافذ يتضمف اإللزاـكمضمكف 

جريمة يجب أف يككف نافذا  ىذه اؿالمتعمؽ بالنفقة، ك حتى ُيعتدَّ بالحكـ القضائي كشرط لقياـ 
: ك مبمغا لمممتـز بالنفقة، ك فيما يمي سيتـ تكضيح ىذه النقاط

ىذا الشرط يجعؿ  :ضرورة صدور حكم قضائي ممزم لمدين المالي المتعمق بالنفقة .1
ليذه الجريمة طابع مزدكج ألنو يجعميا تشكؿ إعتداء عمى حؽ الطفؿ في النفقة، ك في نفس 

                                                           
1- Jean Larjueir, Anne-marie Larjuier, Philippe Conte, Droit pénal spécial, 14

eme
 Edition, Dalloz, 

Paris.2004 , P295. 
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 ك بدكف صدكر حكـ ،1مما يجعميا ذات طبيعة مزدكجةعمى سمطة القضاء  إعتداء الكقت 
. قضائي الممـز بدفع الديف المالي المتعمؽ بالنفقة ال تقـك الجريمة

 أف ىذا  إلىك بناءا عميو فإنو يجب عمى القضاة عند إصدار أحكاميـ أف يشيركا فييا 
، متعمؽ بدفع نفقة الطفؿ، أك نفقة مقررة إلعالة المديف بالنفقة تنفيذهالحكـ الذم رفض 

 بحيث تشمؿ الحكـ الصادر ،سعابمفيكميا الك (حكـ قضائي) ك يجب أف تأخذ عبارة .األسرة
عف المحاكـ االبتدائية ك القرارات الصادر عف المجالس القضائية ك األكامر الصادر عف 

2رؤساء المحاكـ
. 

مير بالصيغة التنفيذية مف مفيجب أف  كقد يككف الحكـ صادر عف جية قضائية أجنبية،
الجية القضائية الجزائرية، حتى ُيعتد بيذا الحكـ كأساس ليذه الجريمة، ك عميو فال يؤخذ 

ضائية األجنبية الغير مميكر بالصيغة التنفيذية مف طرؼ ؽبالحكـ الصادر عف الجيات اؿ
. الجيات القضائية الجزائرية كأساس لجريمة عدـ تسديد النفقة

كحتى يككف يتعيف أف يككف الحكـ القضائي نافذا، : ضرورة أن يكون الحكم نافذا .2
 نيائيا، لكف مف الجائز أف يككف غير نيائي، إذا أمر  الحكـ القضائيأف يككف  يقتضيكذلؾ

 .القاضي بالتنفيذ المعجؿ

 بالتنفيذ  المدنية، عمى أف يككف األمراإلجراءات مف قانكف 40 المادة جاء فيك قد 
 ك تبقى .بالنفقة الغذائية كجكبا عندما يتعمؽ األمر ؼالمعجؿ رغـ المعارضة أك االستئنا

الحكـ بيا، حتى ك إف صدر حكـ قضائي الحؽ  النفقة مستحقة األداء لمفترة التي صدر
يقضي بإلغائيا أك التخفيض مف مبمغيا، ذلؾ أف ىذا الحكـ ليس لو أثر رجعي ك مف ثَـّ فال 

 .جريمة ىذه أثر لو عمى قياـ 

                                                           
1
 .212، المرجع السابؽ، ص ئية لألسرةناالحماية الجنكار، ؿمحمكد  - 

2
. 25، ص 2009نبيؿ صقر، الكسيط في جرائـ األشخاص، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر،  - 
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 الحكـ القضائي النافذ في يتعيف :ضرورة تبميغ الحكم القضائي لممعني باألمر .3
يتـ ك بمعنى أف يعمـ الَمديف بصدكر ىذا الحكـ، ،ـز بالنفقةلتالمتعمؽ بالنفقة، أف ُيَبمَّغ لمـ

 .قانكنا لذلؾتبميغو بحسب األشكاؿ ك الشركط المقررة 

 بؿ يجب إضافة ،بمجرد تكفر الشرطيف السابقيف عدـ تسديد النفقة لمطفؿ  تقـك جريمةالك
: فيف  ذلؾ تكفر الركف المادم ك المعنكم لقياميا ك يتمثالإلى

الفرع الثاني 

 والجزاء المقرر ليا أركان جريمة عدم تسديد النفقة

 .اـ كؿ ركف البد مف تكفر عناصرهمؽؿ ك ،تتككف ىذه الجريمة مف ركف مادم ك معنكم   

 أركانيا- أوال

: يقـك الركف المادم عمى عنصريف كىما:  الركن المادي-1

 مف 331 تنص المادة الفقرة األكلى مف المادة :عدم التسديد الكامل لمبمغ النفقة . أ
سنكات كبغرامة مف  (3) إلىأشير (6)يعاقب بالحبس مف ستة ":قانكف العقكبات عمى مايمي

عف تقديـ  (2)ة تتجاكز الشيريفد دج كؿ مف إمتنع عمدا، ك لـ300.000 دج إلى 50.000
 ق زكجإلىمة النفقة المقررة عميو مالمالبغ المقررة قضاءا إلعالة أسرتو، كعف أداء كامؿ ؽ

 "ضده بإلزامو بدفع نفقة إلييـ حكـ أكأصكلو أك فركعو ك ذلؾ رغـ صدكر

 ىذه الفقرة يتضح أنو حتى يتـ قياـ الركف المادم لمجريمة يجب أف يككف المحكـك في
. عميو بأداء النفقة قد إمتنع عف أداء كامؿ قيمة النفقة المقررة قضاءا لمطفؿ

 أف الكفاء الجزئي لقيمة النفقة ال يعفى الدائف بالنفقة مف لمنص يتبيفك بمفيـك المخالفة 
المتابعة الجزائية، كال يككف حائال دكف قياـ الجريمة، فالدفع الكامؿ لمبالغ النفقة ىك كحده 

. جريمةىذه اؿالكفيؿ بمنع قياـ 
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داء النفقة عنصر مككف لمجريمة، إذ يمكف لألب أف يمتنع عف أ عف امتناع كؿ ال ُيعدك 
 إال أنو يبقى ،1بالطفؿ ىذا االمتناع مف إضرار ينتج عفما ـرغـ كباؿ عمى أكالده، اإلنفاؽ

حكـ قضائي ضده يقضي بإلزامو   إصداريتـ طالما أنو لـ 331خارج دائرة تطبيؽ المادة 
 األداء  عمىفاالمتناع المقصكد في ىذه المادة ىك الُمْنَصب. األكالد عمى أكلئؾ باإلنفاؽ

  ما يفيـ مفىذا ك، االمتناع فعؿالكامؿ لقيمة النفقة المقررة بمكجب حكـ قضائي سابؽ عف
 ( كؿ مف امتنع عمدا):كىما 331المادة مف العبارتيف التاليتيف الكاردتيف في الفقرة األكلى 

 إلعالة أسرتو ك في أداء كامؿ قيمة النفقة المقررة اديـ المبالغ المقررة قضاءؽ تفع..)ك
 بؿ يجب ،ك االمتناع عف األداء الكامؿ لقيمة النفقة ال يكفي كحده لقياـ الجريمة. (...قعمي

 العنصر الثاني الذم يجب تكفره لقياـ الركف المادم كىكأف يككف ىذا االمتناع لمدة شيريف 
 .ليذه الجريمة

 ،ةػشَية لمنفؽمنظرا لمطبيعة المع :االمتناع عن أداء النفقة لمدة أكثر من شيرين.ب
 فقد أكجب .طفؿؿنفقة ؿاؿجكز االنتظار فييا لدفع المديف م المدة التي دَّ حدنجد أف المشرع 
. يكما (60)أم ستيف  تجاكز ىذه المدة الشيريفتالمشرع بأف ال 

، فيؿ تبدأ مدة الشيريف مف احتسابياببداية  :يتعمق األول: فليك تثير ىذه المدة إشكا
تاريخ صدكر الحكـ الذم يقضي بدفع نفقة الطفؿ، أك مف تاريخ تبميغ ىذا الحكـ لممحكـك 

قد ك . يكما الممنكحة لو لمكفاء بمبالغ الكاممة لمنفقة (20) مدة العشريفعميو بالنفقة ك إنقضاء
 مف تاريخ التبيمغ كانقضاء ميمة العشركف احتسابياأف ىذه المدة يبدأ  عمى إستقر القضاء 

 مف قانكف 330يكما المحدد في اإللزاـ بالدفع الذم يحرره المحضر القضائي طبقا لممادة 
 :ك ذلؾ ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 2. المدنيةاإلجراءات

                                                           
 كمية ، أطركحة دكتكراه، تخصص القانكف الخاص ك العمـك الجنائية الطفؿ ك القانكف الجزائي التكنسيرضا خماخـ، -  1

. 159، ص 2007-2006السياسية، جامعة المنار، تكنس، الحقكؽ كالعمـك 
2
. 181، ص 2009كمة، الجزائر، الطبعة الخامسة، قعبد العزيز سعد، جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ العامة ك الخاصة، دار  - 
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 الشيريف إعتبارا مف تاريخ إنقضاء ميمة مدة حساب  يتـ): فيوالذم جاء 1996جكيمية 14
 .1( يكما المحددة في التكميؼ بالدفع(20)العشريف

 عدـ االمتثاؿ رك يتـ إثبات إمتناع المديف عف دفع مبالغ النفقة عف طريؽ تحرير محض
 لممديف لمكفاء فييا ةكحمف ميمة العشركف يكما الـانقضاءالذم يحرره المحضر القضائي بعد 

كجكب تكفر محضر إنذار بالدفع مف الجزائرم  القضاء  كفي ذلؾ أقرَّ .بعد تبميغو بالحكـ
قضت  خرل لقياـ الركف المادم ليذه الجريمة ك بذلؾأجية ك محضر عدـ االمتثاؿ مف جية 
إف القضاء بإدانة المتيـ ):جاء فيو  الذم18/01/2000:المحكمة العميا في قرارىا الصادر في

ك عدـ االمتثاؿ    بدفع النفقة الغذائية لممطعكف ضدىا دكف تكافر محضرم االلتزاـ بالدفع، 
  2(عدُّ خطأ في تطبيؽ القانكفمُ 

ىك متعمؽ بتاريخ إنتياء ىذه المدة، فالقضاء الجزائرم لـ يشير ليذه ؼ :أما اإلشكال الثاني
تاريخ اؿالمسألة، عمى عكس القضاء الفرنسي الذم أقرَّ بأف تاريخ بداية المتابعة الجزائية ىك 

 ك قد جاء ىذا المكقؼ مسايرا لممنطؽ ألف قبكؿ الشككل .الذم ُيعتدُّ بو في إنتياء ىذه المدة
 انقضاءمرتبط بإنقضاء مدة الشيريف مف تاريخ تبميغ الحكـ المقرر لمنفقة، ك ىذا يعني أف 

 3. ُيعدُّ أيضا شرط لتحريؾ المتابعة الجزائية في جريمة عدـ تسديد النفقةىذه المدة

 انقضاء ىذه المدة، كتسديد ديف النفقة بعد انقضاءكقد يحدث بعض المستجدات بعد 
األجؿ أك الطعف في نسب الطفؿ المقرر لو النفقة أك تنازؿ المستفيد عف النفقة، فكؿ ىذه 

ال تتحقؽ إال في حالة كاحدة رة ىذه األخيكالمستجدات ال تأثر في إيقاؼ المتابعة الجزائية، 
 مف 331 أكردىا المشرع في الفقرة األخيرة مف نص المادة حيثكىي حالة صفح الضحية، 

                                                           

،المجمة القضائية،العدد 132869 تحت رقـ 14/07/1996:قرار صادر عف غرفة الجنح بالمحكمة العميا بتاريخ-  1
  .1997األكؿ،

،المجمة القضائية، العدد األكؿ، 2968 تحت رقـ18/01/2000 قرار صادر عف غرفة الجنح بالمحكمة العميا، بتاريخ-   2
2001 .

 .365، 364 المرجع السابؽ، ص ص الحماية الجنائية لألسرة،محمكد لنكار، -  3
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 يجب أف  قانكف العقكبات، كحتى يككف صفح الضحية ُمكِقفا لممتابعة الجزائية لممديف،
يككف بعد دفع المديف لمبالغ النفقة كاممة، ك إف لـ يتحقؽ ذلؾ ال يككف لصفح الضحية أم 

.  المديف تبقى الجريمة قائمة في حؽأثر عمى كقؼ المتابعة الجزائية، ك

 أف ىناؾ العديد مف الدكؿ العربية التي تقمص مف ىذه المدة، كمف بينيا إلىك نشير 
بعد مركر شير  (األكالد)تكنس التي تشترط تقديـ الشككل في جريمة عدـ تسديد النفقة لمعياؿ

 .1فقط مف تاريخ التبميغ بالحكـ
فمدة ة، حماية الجزائية لحؽ الطفؿ في النفؽاؿ  في تكفير قصر المشرع الجزائرم قد ك

را لطَّبيعة نظ ىي مدة طكيمة ،النفقةبئية لممديف لجزاعة ابمتالؿرَّىا كشرط أؽالشيريف التي 
. ىالمرض بسبب طكؿا فقد يتعرض لمجكع ك ، مدة كافية ليالؾ الطفؿ، كىيالمعاشية لمنفقة
ضافة تكفر الركف أيضا الجريمة يشترط ق، فقياـ ىذه تكفر الركف المادم بكؿ عناصرؿ  كا 

  .المعنكم

:   الركن المعنوي-2

ك ىذا ما نصت  ا،ال يشكؿ عدـ دفع النفقة لمدة تجاكز الشيريف جنحة إال إذا كاف عمدم
لذلؾ فيي ُتعد مف الجرائـ العمدية التي  (كؿ مف أمتنع عمدا) في عبارة 331عميو المادة 

المتمثؿ في إرادة رفض التسديد لمبمغ النفقة المقررة ،  تكفر القصد الجنائيتقتضي لقياميا
  حيث نص في قضاءا كقد افترض المشرع سكء نية المديف الذم لـ يقـ بدفع مبمغ النفقة، 

ترض أف عدـ الدفع ؼمك :  "... مف قانكف العقكبات عمى أنو331الفقرة الثانية مف المادة 
 فيذه العبارة تعد قرينة قانكنية عمى ككف عدـ الدفع عمديا، كبيذه ،"عمدم ما لـ يثبت العكس

 .  بياالقرينة يعفى صاحب الحؽ في النفقة ك النيابة العامة مف إثبات سكء نية المديف

                                                           

 .159، ص ، المرجع السابق التونسييالطفل و القانون الجزائرضا خماخم،  -  1
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لكف بالرغـ مف كجكد ىذه القرنية، إال أنيا تعد قرنية بسيطة يمكف إثبات عكس مدلكليا، 
 الذم ينتفي معو القصد اإلعسار بأنو كاف معسرا، ك يشترط في  المديفبأف يدفع ك ذلؾ

 1:الجنائي في ىذه الجريمة مايمي

 . ناتج عف إعتياد سكء السمكؾاإلعسارأف ال يككف . أ

        الكسؿ، بحيث يشكؿ في حد ذاتو تياكنا   ناتج عف إعتياداإلعسارأف ال يككف ىذا . ب

. مف المديف ال يمكف التسامح بشأنو
المديف    ناتج عف إعتياد الِسكر، ك ىنا نككف بصدد خطأ ألف اإلعسارأف ال يككف ىذا .ج

 .ينفؽ أمكالو في السكر بدال مف الكفاء بمبالغ نفقة الطفؿ

 يقبؿ إعسار المديف الناتج عف إحدل الحاالت السابقة كعذر يبرر بو عدـ تسديد النفقة، ال ك
عسار الناتج اإلكال يعتبر "  في الفقرة الثالثة بنصيا عمى أنو 331 بو المادة جاءتك ذلؾ ما 

عف االعتياد عمى سكء السمكؾ أك الكسؿ أك السكر عذرا مقبكال مف المديف في أية حاؿ مف 
 ."األحكاؿ

 المديف أف يبرر أنو لـ يقـ بدفع النفقة بسبب إعساره، ك ذلؾ إف يستطيعك بمقابؿ ذلؾ 
كاف إعساره عف حسف نية، كأف يككف إعساره ناتج عف مرض أك عف تسريحو مف العمؿ 

 َحُميا أك تخصيصيا مع تقميص عدد العماؿ فييا،  تـّ أك إلفالس المؤسسة التي يعمؿ بيا
. كبيذا يككف عذر إعساره مقبكال ك معفيا ألنو ناتج عف حسف نية

، تقـك كالمعنكمخالصة ما تقدـ فإنو بمجرد تكفر الشركط األكلية ك قياـ الركف المادم  ك
 ك يستكجب تكقيع ئيااالجريمة في حؽ المديف الممتنع عف تسديد النفقة، ك يتـ متابعتو جز

.  الجزاءعميو 

                                                           
،أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، تخصص عمـك جنائية،كمية الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائرمعمي قصير،-  1

  .75، ص2008،الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .66،67 ، ص ص2010 ممكيا، المنتقى في القضاء الجزائي، دار ىكمة، الجزائر، ثلحسيف بف شيخ آ- 
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: الجزاء المقررة لجريمة عدم تسديد النفقة: ثانيا

 ك أخرل تكميمية نص ،أقر المشرع الجزائرم لجنحة عدـ تسديد النفقة عقكبات أصمية
 . مف قانكف العقكبات332، ك 331عمييا في المادتيف 

:  العقوبات األصمية-1

 مف قانكف العقكبات حيث كرد 331 نصت عمى العقكبات األصمية ليذه الجريمة المادة 
سنكات ك بغرامة مف  (3)أشير إلى ثالث  (6)يعاقب بالحبس مف ستة " :فييا ما يمي
عف تقديـ  (2) دج كؿ مف إمتنع عمدا كلمدة تتجاكز الشيريف300.000 دج إلى 50.000

 :ف العقكبات األصمية تتمثؿ فيأ حضت مف ىذه الفقرة م،"المبالغ المقررة قضاء إلعالة أسرتو
   ثالث سنكاتإلىالحبس مف ستة أشير  *

  دج300.000 إلى 50.000 يككف ما بيفغرامة مالية قدرىا  ك*  

  ترؾة مشددة في ىذه الجريمة مقارنة بجنحجاءتيالحظ أف العقكبات األصمية  ما ك
إجبار المديف عمى دفع النفقة مف  في  األسرة، ك لعؿ السبب في ذلؾ ىك غاية المشرع مقر

. إجباره عمى إحتراـ األحكاـ القضائية كعدـ التطاكؿ عمييا مف جية أخرلكجية، 

 تقؿ  أالَّ ، عمىة إما الحبس أك الغراـ،ك يكمف لمقاضي أف يحكـ بإحدل العقكبتيف فقط
 1.لجريمة ليذه اعف الحد األدنى المقرر قانكنا 

:  العقوبات التكميمية-2

 : تنص عمى أنوحيث مف قانكف العقكبات 332أقر المشرع ىذه العقكبات في المادة   
 ك يجكز الحكـ عالكة ذلؾ عمى كؿ مف قضي عميو بإحدل الجنح المنصكص عمييا في"

                                                           
1
 .67في القضاء الجزائي، المرجع السابؽ، ص ل  ممكيا، المنتؽثلحسيف بف الشيخ آ-   

، ص 2006، دار ىكمة، الجزائر، الطبعة الثالثة، (القسـ الخاص)بف كارث، مذكرات في قانكف الجنائي الجزائرم .ـ- 
132. 
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 مف ىذا القانكف مف سنة 14 بالحرماف مف الحقكؽ الكاردة في المادة 331 ك 330المادتيف 
"  خمس سنكات عمى األكثرإلىعمى األقؿ 

بحيث يمكف لمقاضي أف " يجكز" كىذه العقكبات ىي جكازيو ك ذلؾ ما يفيـ مف عبارة 
 .عمى المديففي فرضيا  إف رأل عدـ ضركرة  يترؾ ذلؾيحكـ بيا أك

 المديف مف الحقكؽ الكطنية مف سنة عمى األقؿ ف ك تتمثؿ العقكبات التكميمية في حرما
 قانكف مف 1 مكرر9المادة في نص الحقكؽ  كقد كردت ىذه .إلى خمس سنكات عمى األكثر
: العقكبات الجزائرم ك تتمثؿ في

 .  مف جميع الكظائؼ ك المناصب العمكمية التي ليا عالقة بالجريمةاإلقصاءالعزؿ أك  *

 .الحرماف مف حؽ االنتخاب أك الترشح ك مف حمؿ أم كساـ* 

 أما اعدـ األىمية ألف يككف مساعدا محمفا، أك خبيرا أك شاىدا عمى أم عقد، أك شاىد*
 .ؿالقضاء إال عمى سبيؿ االستدال

 في الخدمة ك في التدريس ك في إدارة مدرسة أك ،الحرماف مف الحؽ في حمؿ األسمحة* 
 .مؤسسة لمتعميـ بكصفو أستاذا أك مدرسا أك مراقبا

 .عدـ األىمية ألف يككف كصيا أك قيما* 

 .سقكط حقكؽ الكالية كميا أك بعضيا* 

 عدـ قياميا عند ثبكت إعسار مف أجؿ حماية الطفؿ سكاء في حالة قياـ ىذه الجريمة أكك
المتمثؿ في صندكؽ  01-15 أحدث المشرع الجزائرم آلية بمكجب القانكف رقـ الجاني 

. ضماف النفقة، الذم يمكف لو التدخؿ في ىذه الحاالت لدفع مبالغ النفقة المقررة قضاءا
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 ثالثالفرع ال

 ة االمتناع عن تسديد النفقةــخصائص جريم

  : بعدة خصائص منياالطفؿ، الجريمة عف غيرىا مف الجرائـ المتعمقة بإىماؿ ىذه تتميز   

ظير ىذه الخاصية في أف المتيـ الذم يتماطؿ عف دفع تبحيث ، 1نيا جريمة مستمرةأ .1
 حيف الكفاء الكمي بمبالغ النفقة إلىالنفقة المحكـك بيا لصالح أكالده يبقى مرتكبا ليذه الجنحة 

 .المحكـك بيا قضاءا لمطفؿ

لصفح الضحية أثر عمى الدعكل العمكمية ليذه الجريمة، حيث أكرد المشرع ىذه الخاصية  .2
كيضع صفح الضحية بعد دفع  " : نصت عمى أنوالتي 331بالفقرة األخيرة في المادة 

 فإف صفح الضحية يضع حدا لمدعكل لذلؾ كفقاك ، "المبالغ المستحقة حدا لممتابعة الجزائية
لـ يكف ما  عف المتيـ إف كاف محبكسا اإلفراج ك بانقضائيا، القاضي يقضيالعمكمية، ك 

محبكسا لسبب آخر، ك ال يشترط أف يككف الصفح عمى مستكل محكمة الجنح بؿ يجكز 
:  كلإلعتداد بالصفح يجب أف يتكفر شرطاف ىما. أماـ جية االستئناؼحتى

أف تككف الدعكل العمكمية قد ُحركت فعال سكاء كانت الدعكل عمى مستكل التحقيؽ  -أ
 .أكعمى مستكل المحاكمة

أف يدفع المتيـ فعال المبالغ المستحقة، ك يجب عمى الجية القضائية التأكد مف ذلؾ  -ب
 . بيافعميا، ك ال ينفع الدفع الجزئي، بؿ يجب الدفع الكمي لممبالغ المحكـك

 النيابة ك قبؿ إحالة الممؼ عمى جية التحقيؽ أك المحاكمة ـ ك إذا حصؿ الدفع أما
 الدعكل النقضاء، فإنو قاضي النيابة يقـك بحفظ الممؼ الجانيكصفحت الضحية عمى 

 .  المحكـك بيا قضاءاكؿ مبالغ النفقةب الجانيالعمكمية بالصفح، بعد أف يتأكد مف كفاء 

                                                           
. 167ص ، 2008أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص، المرجع السابؽ، طبعة  -  1
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أما إذا تَـّ سحب الشككل فإنو ال يضع حدا لممتابعة الجزائية ليذه الجريمة، ألف المتابعة 
  1 .ليست معمقة عمى شرط تكفر الشككل فييا 

 المحمي فييا، إذ إضافة لمقكاعد العامة في تتميز ىذه الجنحة بتكسيع االختصاص.  3
 تختص  حيث  مف قانكف االجراءات الجزائية329 المادة م المنصكص عمييا ؼاالختصاص

بالفصؿ في الجنحة محكمة محؿ كقكع الجريمة أك مكاف إقامة أحد المتيميف أك الشركاء، 
 محكمة محؿ إقامة لذلؾ في ىذه الجنحة تختص أيضا إلىأكمكاف القبض عمييـ إضافة 

الشخص المقرر لو قبض النفقة تككف مختصة بالنظر في ىذه الجريمة، ك ذلؾ ما أكرده 
 مف قانكف العقكبات بحيث نص عمى 331 في نص الفقرة الثالثة مف المادة صراحةالمشرع 

 الجزائية اإلجراءات مف قانكف 329 ك40 ك37 بتطبيؽ أحكاـ المكاد اإلخالؿدكف ".. :أنو
تختص أيضا بالحكـ في الجنح المذككرة في ىذه المادة محكمة مكطف أك محؿ إقامة 

 ".الشخص المقرر لو قبض النفقة أك المنتفع بالمعكنة

 ك نعتقد أف اليدؼ مف إقرار ىذا االمتياز ىك التسييؿ عمى المستفيد مف مبالغ النفقة، 
َـّ التسريع في الحصكؿ  خاصة إذ كاف طفال فيسيؿ عمى كليو متابعة المديف بالنفقة، ك مف ث
عمى مبالغ النفقة المستحقة لمطفؿ، كىذا االمتياز ممنكح لمدائف فقط، ك يجكز التنازؿ عنو، 

 .فيك ليس مف النظاـ العاـ

 أف ىذا االمتياز يطبؽ فقط عندما يككف الدائف بمبالغ النفقة داخؿ الكطف، إلىك نشير 
 2.أما إذا كاف مقيما خارج الكطف فيجب عميو تطبيؽ القكاعد العامة لإلختصاص

 

                                                           
 .68المرجع السابؽ، ص المنتقى في القضاء الجزائي، لحسف بف الشيخ أث ممكيا،  -  1
. 168، ص 2008أحسف بك سقيعة، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص، المرجع السابؽ، طبعة  -  2



 لو المقررة الوقائية اآلليات و األسرة إىمال ضحيَّة لمطفل الجنائية الحماية :الثاني الباب

 

 
181 

المطمب الثاني 

 تجريم االعتداء عمى حق الطفل في الوسط األسري

 الثالثة تيف المادفي الجزائرم حؽ الطفؿ في العيش في كسط أسرم، ك ذلؾ مشرعأقر اؿ
كاجب تككيف ب الكالديف ُكمؼ المتعمؽ بحماية الطفؿ، ك قد 12-15 :ك الرابعة مف قانكف رقـ

 لبناء أسرة ما في كسعيماا أف يبذال كؿ ـ كما عميو،أسرة متماسكة تسكدىا المكدة ك الرحمة
 2.الطفؿ نمكا سميماكنمك فر بذلؾ الظركؼ الحسنة ك المالئمة لعيش حتى تتك ،1 مستقرة

ضافة إلقرار ىذا الحؽ لمطفؿ، قاـ أيضا ريـ كؿ األفعاؿ التي مف شأنيا أف تمس جتب كا 
 ك سنتاكؿ في ىذا المطمب .تحكؿ دكف عيش الطفؿ في أسرة مستقرة متماسكةكبيذا الكسط، 

 التخمي عف الطفؿ، ترؾ الزكجة ،ترؾ أحد الكالديف لمقرة األسرة : التاليةالجرائـدراسة 
. الحامؿ

الفرع األول 

ريم ترك أحد الوالدين لمقر األسرة جت

 لمطفؿ، مترؾ أحد الكالديف لمقر األسرة يؤثر سمبا في تماسؾ ك استقرار الكسط األسر
قانكف العقكبات التي  330ريـ ىذا الفعؿ في المادة جتب قاـلذلؾ نجد أف المشرع الجزائرم 

 إلى 50.000 ك بغرامة مف (2)سنتيف إلى  أشير(6)ستةيعاقب بالحبس مف : "تنص عمى أنو
 عف لتخؿ كم(2)أحد الكالديف الذم يترؾ مقر أسرتو لمدة تتجاكز شيريف  -1 : دج200.000

كافة إلتزاماتو األدبية ك المادية المترتبة عف السمطة األبكيف أك الكصاية القانكنية كذلؾ بغير 

                                                           
 المتضمف 1984 يكنيك 09 المكافؽ لػ 1404 رمضاف عاـ 09 المؤرخ في 11-84لقانكف رقـ ا مف 36لمادة ا-  1

.  المعدؿ ك المتمـ الجزائرمقانكف األسرة
اية ـ المتعمؽ بح2015 يكليك 15 المكافؽ لػ 1426 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12-15 مف القانكف رقـ 05 المادة  -2

. الطفؿ
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سبب جدم، كال تنقطع مدة الشيريف إال بالعكدة إلى مقر األسرة عمى كضع ينبئ عف الرغبة 
 "...في إستئناؼ الحياة العائمية بصفة نيائية

 الركف المادم : لقياـ ىذه الجريمة يجب تكفر أركانيا ك المتمثمة فيق أفيتبيفالنص مف 
ك الركف المعنكم، باإلضافة إلى الشرط المسبؽ ك المتمثؿ في كجكد رابطة األبكة ك األمكمة 

. بيف الجاني ك الضحية
:  قـرط المسبـالش-أوال

 (أحد الكالديف)ك المتمثؿ في  330 الكارد في الفقرة األكلى مف المادة العبارةمف خالؿ  
 فقياءكقد اختمؼ ، "فؿلمطـ األب ك األ" أف األفراد المخاطبيف بيذه المادة ىـ يفيـ منيا

 أف المقصكد بيذه : أحسف بكسقيعةاألستاذالقانكف في تحديد مدلكؿ ىذه العبارة بحيث يرل 
العبارة ىك الكالد األصمي أم الشرعي دكف سكاه، إذ أف األب ىك صاحب السمطة األبكية، 

مف ثَـّ فإف ىذه ك ،كاألـ ىي صاحبة الكصاية القانكنية عمى األكالد في حالة كفاة األب
 ألف النص خاطب رعايتيـ،الجريمة ال تقـك في حؽ األجداد أك مف يتكلكف تربية األكالد ك 

 يرل بأف ىذه العبارة تشمؿ األب "كارثبف " األستاذ بينما نجد .1الكالديف دكف سكاىما مباشرة
 . 2أك األـ أك الكصي أك الكفيؿ أيضا

ف تمؾ العبارة تشمؿ حتى الكفيؿ، أ الذم يرل "مكي دردكس"ك كذلؾ الحاؿ بالنسبة لألستاذ
 :كذلؾ لسببيف

ككف المشرع شبَّو الكفيؿ باألب الشرعي لمطفؿ المكفكؿ، فقد اعترؼ لو  : يتمثل األول في
 3.ضمنيا بنفس الحقكؽ كألزمو بنفس الكاجبات التي لألب الشرعي

                                                           
 150، ص2008أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص،المرجع السابؽ،  طبعة  - 1

. 171، ص المرجع السابؽ، (القسـ الخاص)بف كارث، مذكرات في قانكف الجنائي الجزائرم .ـ-  2
-  مكاف كالالقانكف الجنائي الخاص في التشريع الجزائرم،الجزء الثاني، دكف ذكر دار النشر كي دردكس،ـ3
  130،ص2005نشر،
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  رخص13/01/1992المؤرخ في  24-92:رقـ بمقتضى المرسـكق أف :السبب الثاني أما 
الشرعي االبف  يككف قد سكَّل بينو كبيف كبذلؾ ك لمطفؿ المكفكؿ،لمشرع لمكفيؿ منح إسمو ا

بكامؿ الحقكؽ كيتحمؿ االلتزامات الناشئة عف يتمتع ؼتسكية كاممة في مستمزمات األبكة، 
 .1السمطة األبكية

  المادة الكاردة في  (أحد الكالديف) مدلكؿ عبارة يتبيف أفما سبؽ ذكره مف أراء، ـك 
 عمى كىذا بناءا  أف تشمؿ الكفيؿما يمكف أيضا ، ؾألب كاألـ الشرعييف ُيقصد بيا ا330

القياـ بكلد قاصر :" كالمتمثؿ في  مف قانكف األسرة الجزائرم،116المادة الكارد في إلتزامو 
ىك إلتزاـ يدخؿ ضمف مقتضيات الكصاية القانكنية التي نص عمييا المشرع ، "بابنوقياـ األب 

.  مف قانكف العقكبات الجزائرم330صراحة في الفقرة األكلى مف نص المادة 

:   الركن المادي-ثانيا
 ك المتمثمة قلقياـ الركف المادم لجريمة ترؾ أحد الكالديف مقر األسرة يجب تكفر عناصر 
: في

 : تعاد جسديا عن مقر األسرةباإل .1

 ،يجب أف يتـ االبتعاد جسديا عف مقر األسرة، أم عف مكاف إقامة الزكجيف ك أكالدىما
تركو الجاني، فإذا كاف كؿ منيما يعيش م بالضركرة كجكد مقر لألسرة يقتضيك ىذا 

ترعى الطفؿ في بيت أىميا ففي ىذه  منفصال عف اآلخر في بيت أىمو، ك كانت الزكجة
 2.الحالة يككف مقر األسرة منعدما، ك تبعا لذلؾ ال تقـك الجريمة

 : ترك مقر األسرة لمدة تتجاوز الشيرين .2

حتى تقـك ىذه الجريمة يجب أف يستمر الترؾ لمقر األسرة أكثر مف شيريف، ك يجب     
 فيي تحكم مغادرة مقر األسرة ك التخمي عف االلتزامات العائمية ،أخذ ىذه المدة عمى شمكليا

                                                           
. 130 ص المرجع السابؽ،مكي دردكس، القانكف الجنائي الخاص في التشريع الجزائرم،  -  1
. 145، 144  ص ص،2008 طبعة أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ، -  2
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 ينبئ عف عمى كضع مقر األسرة، إلىكال تنقطع ىذه المدة إالَّ إذا رجع الجاني ، في آف كاحد
  .1 الحياة العائمية بصكرة نيائيةاستئناؼالرغبة في 

ذلؾ فال ُيعدُّ الرجكع المؤقت الذم يقـك بو الجاني ِبنيَّة التيرب مف المتابعة الجزائية، مف ك  
كيبقى لقاضي المكضكع السمطة التقديرية في تقدير مدل صدؽ ، سببا في قطع ىذه المدة

 2.العكدة مف عدميا
  :التخمي عن االلتزامات المادية و األدبية بغير سبب جدي .3

 صاحب السمطة باعتبارهيمكف أف يقع التخمي عف االلتزامات األدبية ك المادية مف األب 
 أك مف الكفيؿ أيضا ،عتبارىا صاحبة الكصاية القانكنية عند كفاة األبا أك مف األـ ب،األبكية

 . سمطة الكصاية القانكنية عمى الطفؿ المكفكؿأف لوعتبار اب

 ، المادية أكاألدبية المترتبة عف السمطة األبكية أك الكصاية القانكنيةبااللتزاماتك يقصد  
 عمى باإلنفاؽاألسرة، كاإللتزاـ   التي أقرَّىا المشرع بمكجب نصكص قانكفتكؿ االلتزاما

 ك برعاية الطفؿ ك تعميمو ك تربيتو، ك السير عمى حمايتو في صحتو االلتزاـأك  ، 3الطفؿ
  4.في خمقو
ىذه العبارة أف حيث يفيـ مف  (االلتزاماتالتخمي عف كافة ) المشرع تعبيرأستعمؿكقد 

 االلتزامات تجاه الطفؿ، ك ليس عف الفعمي عف كامؿىذا العنصر ال يقـك إال بالتخمي 
بعضيا فقط، ك مف ذلؾ ففي حالة التخمي الجزئي ال يقـك الركف المادم ليذه الجريمة، بينما 

عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي )المشرع الفرنسي كاف أكثر دقة ألنو استعمؿ تعبير 
 5.(لتزاماتلإل

                                                           
. 147، ص 2008 طبعة أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ،-  1
المفكر،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، ، مجمة «الحماية الجنائية لألطفاؿ مف جرائـ اإلىماؿ العائمي  »صابر حكحك،- 

 .391،ص 2017جامعة بسكرة،العدد السادس عشر،
 .35، ص1992سعيد أزكيؾ، إىماؿ األسرة في التشريع المغربي، داراليالؿ العربية لمطباعة ك النشر، المغرب، - 2
 . كالمتمـالمعدؿسرة الجزائرم، المتضمف قانكف األ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84 مف القانكف رقـ 75لمادة ا -3
. ، مف نفس القانكف62لممادة  - 4

5
 - J.Chazal, Les droits de l’enfant, presse universitaire de France, Paris, 1962, PP 31-34 
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 قك يشترط في التخمي الذم يعاقب عميو القانكف أف يككف دكف سبب جدم كذلؾ ما أكرد
 ،"ك ذلؾ بغير سبب جدم"... بعبارة 330المشرع صراحة في الفقرة األكلى مف نص المادة 

           .غير سبب ب جرَّـ التخمي الذم يككف ناتج عف أسباب تافية أكحيث
 عف التخمي أك الترؾ لمقر األسرة ألسباب ق ال ُيعاَقبأفيتبيف ، لمنصبمفيـك المخالفة ك

قاىرة، كالمرض مثال ك استدعت الضركرة المعالجة في الخارج أك السفر لمعمؿ أك لتأدية 
 كالتخمي عف  األسرةالخدمة الكطنية كغيرىا مف الظركؼ القاىرة التي تستدعي ترؾ مقر

.  فال يتابع جزائيا عف ىذه الجريمةسِقط الُجـر عف األـ أك األب، فتمؾ األسباب تُ  ،االلتزامات
الذم قاـ أك   ،ثبات قياـ السبب الجدم عمى الزكج الذم ترؾ مقر األسرةإكيقع عبء 

.  كالمادية، ألف سكء نية مفترض في ىذه الجريمةق األدبيةبالتخمي عف التزامات

 لـ يضع المشرع الجزائرم ضكابط كاضحة يتـ عمى أساسيا معرفة مدل جدية السبب ك
مف عدمو، ك ترؾ األمر لمسمطة التقديرية لمقاضي الذم عميو أف ُيَقدِّر مدل جدية األسباب 

. التي يبرر بيا الزكج الذم ترؾ مقر األسرة أفعالو
  :من الزوج المضرور تقديم شكوى .4

 شككل لككيؿ الجميكرية، مبينا فييا تاريخ مغادرة الزكج تقديـجريمة ىذه اؿيشترط لقياـ      
  . ككذا تخمّْيو عف كامؿ التزاماتو تجاه أكالده دكف مبرر شرعي،األسرة لمقر

جكز لمنيابة العامة مباشرة المتابعة الجزائية لمزكج الجاني إال بعد تقديـ مكتبعا لذلؾ ال 
في ىذه الجريمة يضح حدا لممتابعة  شككل مف الزكج المضركر، كما أف سحب الشككل
 .1الجزائية، ألف المتابعة فييا معمقة عمى شرط الشككل

 :الركن المعنوي-ثالثا
تمثؿ في نية مغادرة الكسط العائمي، م قياـ ىذه الجريمة تكفر القصد الجنائي، ك يقتضي

رادة قطع الصمة باألسرة، كالتممص مف  االلتزامات المادية كالمعنكية الناتجة عف كامؿ كا 
                                                           

1- R Merde et A vitu, traitè de droit criminel-procèdure pènale, Dalloz, paris,13ed,1987,pp591,592. 

-Jean Claude SOYOR, Droit penal et procèdure pènale, ,12
eme

 Edition, paris, L.G.1995, p226. 
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 حيث  في الفقرة األكلى منيا330 المادة كذلؾ بحسبالكصاية القانكنية،  السمطة األبكية أك
األسرة عمى كضع ينبئ عف  كال تنقطع مدة الشيريف إال بالعكدة إلى مقر...":نصت عمى أنو

 استئناؼ الرغبة في مف جعؿ المشرع ، كقد"الرغبة في استئناؼ الحياة العائمية بصفة نيائية
  .لة  الشيريفقالحياة العائمية سببا لقطع ـ

 اإلخالؿخطكرة بتقتضي أف يككف الكالد أك الكالدة عمى كعي  فيذه الجريمة كعميو  
تدىكر صحة أكالده ؾ سكاء كانت آثار مادية ، العائمية كاآلثار السمبية التي يخمفياجبتوبكا

  تيـ  تمس تربينكية أك كانت  آثار مع،نتيجة سكء التغذية أك عدـ تمقي العالج الالـز ليـ
ك الكالدة أف الترؾ أثبت الكالد أ إذا إالكال ينتفي القصد الجنائي في ىذه الجريمة . ىـكأخالؽ

   1.كاف لسبب جدم كأنو ال يقصد اإلضرار باألسرة  أك التخمي عف إلتزاماتو العائمية

 : الجزاء-رابعا
 المشرع  الجزائرم  لجنحة ترؾ مقر األسرة عقكبات أصمية كأخرل تكميمية أقرَّ  لقد  

 األصمية اتحيث تتمثؿ العقكب،  مف قانكف العقكبات332 ك330نص عمييا في المادتيف 
 50.000 سنتيف  كبغرامة قدرىا إلى في الحبس مف ستة أشير 330بحسب نص المادة 

.  دج 200.000لي إدج  
تمثؿ في تجكز عالكة عمى ىذه العقكبات األصمية الحكـ عمى الجنائي بعقكبة تكميمية كم

خمس سنكات عمى األكثر كذلؾ إلى  كذلؾ مف سنة عمى األقؿ 2الحرماف في الحقكؽ الكطنية
  . مف قانكف العقكبات332لمادة  كفقا ؿ

 أف المشرع قصَّر في حماية الطفؿ يتبيف ذكره حكؿ جنحة ترؾ مقر األسرة كمما سبؽ
 أف يككف الترؾ أك التخمي  ، المادمىا اشترط لقياـ ركفقمف ىذه الجريمة كذلؾ بأف

                                                           
الفقو كالقانكف،               ، مجمة « مف قانكف العقكبات الجزائرم330 جريمة ترؾ مقر األسرة عمى ضكء نص المادة »رفيؽ العقكف،-  1

 .65،ص 2014مجمة إلكتركنية، دكف ذكر الييئة المصدرة لممجمة،المغرب،العدد الخامس كالعشركف،
  المتضمف قانكف 1966 يكنيك 8 المكافؽ الي 1386 صفر 18 المؤرخ في 156- 66 مف األمر رقـ 1 مكرر9المادة  - 2

 . المعدؿ كالمتمـ الجزائرمالعقكبات
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إلى  ىذه المدة قد يؤدم انتظار أف فمف الممكف ،مدة شيريفؿ العائمية عف االلتزامات
ف كاف ليس ،الؾ الطفؿق  .الكالدة التي تركتو  الكالد أكإالَّ  أك يرعاه لديو مف َيعُكلو خاصة كا 

شككل مف الزكج بتقديـ ىذه الجريمة ب المتابعة الجزائية قيَّدإضافة إلي ذلؾ كجدنا أف المشرع 
كاف الطفؿ ىك المضركر في ىذه  الجريمة كلـ ىنا نطرح تساؤؿ مفاده ىك إف   ،المضركر
ـْ كصيُّة   لخؿت ترؾ كذم اؿالكالديف أك أحدىما مفبتقديـ  الشككل ىؿ يفمت  (أمو أك أبكه)َيُق

  أكالده ؟اتجاهالعائمية التزاماتو عف 

ي ـــــــــــالفرع الثان

 تجريم التخمي عن الزوجة الحامل 

 ألنيا تقـك عمى ىجر الزكج ،تعد ىذه الجريمة مف الجرائـ الماسة بالكسط األسرم لمطفؿ
 فعند غيابو عف مقر األسرة يختؿ الكسط ،لمقر الزكجية كالزكج ىك األب لطفؿ المستقبؿ

 كالرعاية المادية ،المستقبؿ يكلد فيس الذم البنوب كاجبات فعمى عاتؽ األ ،األسرم لمطفؿ
ر الغذاء الصحي فيك،  بتزكجتو الحامؿكتككف برعاية  لمطفؿ،ة نيالتي تبدأ مف المرحمة الَجني

  . األمراضمف الالزمة لحماية الجنيف لقاحات كتقديـ العالج ك اؿ،لنمك الطفؿ نمكا سميما
 مف قانكف العقكبات 330 مف المادة ة الجريمة كاف منصكص عمييا في الفقرة الثانيىذه

الصادر بمكجب ،ليذا القانكف  أنو في التعديؿ األخيرإالّ  ،كصكرة مف صكر جرائـ ترؾ األسرة
 أصبحت ىذه الصكرة مدمجة ضمنيا ،2015 ديسمبر 30 المؤرخ في 19-15القانكف رقـ 

 إذ كسَّع المشرع في النص الجديد مف نطاؽ التجريـ  ، جريمة التخمي عمدا عف الزكجةمع
ليشمؿ الزكجة الحامؿ كالغير حامؿ كسنركز في دراستنا عمى تجريـ ترؾ الزكجة الحامؿ 

يكلد في المستقبؿ سفاء حماية خاصة لمطفؿ الذم ض ألف اليدؼ مف ىذا التجريـ ىك إ،فقط
. (حماية تشمؿ المرحمة الجنينية لمطفؿ)مف إىماؿ الكالديف 

 ،ةػػػامؿ  في الفقرة الثانيػػػة الحػػػػالمشرع أف يبقي عمى صكرة تجريـ ترؾ الزكجب كاف األجدر ك
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سيكلد في الذم  كذلؾ إلحاطة الطفؿ ،م تجريـ ترؾ الزكجةقا صكرة أخرل كقؼ ؿميضك 
لمنع تيرب الزكج مف المتابعة ك . حماية  الزكجةعفحماية خاصة كتككف منفصمة بالمستقبؿ 

كتشديد العقكبة  عمكما بحجة عدـ كجكد نص صريح يقرر ىذه الحماية أك تجريـ ترؾ الزكجة
كىذه الجريمة كباقي الجرائـ األخرل يشترط لقياميا تكفر . إذا كانت ىذه الزكجة حامؿ

  :كيتمثال في: الركنيف المادم كالمعنكم

  :الركن المادي-أوال

: جب تكافر أربعة عناصر تتمثؿ فيم الركف المادم لجنحة ترؾ الزكجة الحامؿ لتحقؽ

  :قيام العالقة الزوجية .1
 كُيثبت ىذا الزكاج ، كجكد زكاج رسمي بيف الزكجة الحامؿ كالزكج الذم تركيابياكيقصد     

 في قانكف األسرة 22بشيادة تستخرج مف سجؿ الحالة المدنية كذلؾ عمال بأحكاـ المادة 
. الجزائرم 

 تقـك الجريمة في حالة كبذلؾ ال ،يجب أف يككف فعؿ الترؾ أثناء قياـ العالقة الزكجيةك
 إذ عمى ،كما أنيا ال تقـك في الحالة الزكاج العرفي .1 حتى لك كانت الزكجة حامؿ،الطالؽ

مف  22حكاـ المادة ألالزكجة في ىذه الحالة أف تقـك بإثبات زكاجيا بحكـ قضائي كفقا 
.  شككلثـ تقديـ   المدنية،سجالت الحالة، ثـ تسجيمو في قانكف األسرة الجزائرم

كمتى ثبت ىذا الزكاج فإف الجريمة قائمة في حؽ الزكج مف تاريخ حمميا كليس في 
 لكف بعد التعديؿ أعتقد أف قياـ الجريمة في حؽ الزكج مف  .2تاريخ إثبات الزكاج كتسجميو

 .تاريخ إثبات الزكاج، ألنو كسع مف نطاؽ الحماية ليشمؿ الزكجة الغير حامؿ

                                                           
1
 الحماية الجزائية ل، مداخمة ألقيت ضمف ممتؽ« المادم كالمعنكم لمزكجة الحامؿاإلىماؿجريمة »ادم،جصميحة  بك  - 

 .28ص ،2010 نكفمبر سنة 4-3 يكمي ، بكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة جيجؿ أقيـ،لألسرة في التشريع الجزائرم
 .155 ص،2008 طبعة أحسف  بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائرم الخاص، المرجع السابؽ، -  2
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 :االبتعاد الجسدي عن مقر الزوجية لمدة أكثر من الشيرين .2

  .قامة الزكجية مف طرؼ الزكج إال يمكف تصكر جريمة ترؾ الزكجة الحامؿ بدكف ترؾ 
 ،فاليركب مف بيت الزكجية لمدة أكثر مف شيريف كحده يشكؿ الركف المادم ليذه الجنحة

 أف يصاحب فعؿ الترؾ التممص ىااألسرة التي يشترط المشرع لقياـ جنحة ترؾ مقرؿا ؼخال
 1. المادية العائمية المعنكية كمف االلتزامات  

 كلـ ، يجب أف يستمر فعؿ الترؾ أك االبتعاد عف مقر الزكجية مدة أكثر مف شيريفك
 األستاذ يرل ، كفي ىذا األمرا ىذه المدة قيتطرؽ المشرع إلي الحالة العكدة التي نتقطع ب

قطع مدة الشيريف يمكف بالقاعدة المقررة لجنحة ترؾ مقر األسرة كالمتعمقة أف بكسقيعة سف أح
 .2 أيضاتطبيقيا في ىذه الجنحة

 قر إذا غادرت الزكجة الحامؿ ـ، فإف الجنحة ال تقـك  في حؽ الزكجتبعا لما سبؽ ك
 .ىمياأالزكجية كاستقرت عند 

 : الركن المعنوي-ثانيا
 كىك العمـ بأف الزكجة حامؿ ،جنائياؿقصد اؿجريمة عمدية يشترط لقياميا تكافر ىي 

لجسـ ؿ ألف ظركؼ الحمؿ صعبة كمنيكة ،3كالتخمي عنيا عمدا قصد اإلضرار بيا
 مف الزكج أف يككف إلى جانب زكجتو كتكجب عميو أف ييتـ  تتطمب ظركؼ ذهكلألعصاب كه

 الزكجة كاستقرار األمكر التي تكفر راحة مف مف عالج كغذاء كغيرىا ىا كُيَؤمف حاجياتبيا،
  .4طكاؿ مدة الحمؿ

 كأعفى ،التخمي عف الزكجة الحامؿفي كقد جعؿ المشرع مف السبب الجدم فعال مبررا 
 المشرع في أقره  الذم األمركىك نفس ىذا السبب،الزكج مف المتتابعة الجزائية في حاؿ قياـ 
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أماـ  قعمى الزكج الذم يدفع بقياـ السبب الِجدِّم أف يقـك بإثبات، كجنحة ترؾ مقر األسرة
 .لقاضيؿلسمطة التقديرية ؿ، كيبقى النظر في جدية السبب مف عدمو المحكمة

 زاءـــــجــال: ثالثا 

 تقديـ اشترط أف المشرع  نجد مف قانكف العقكبات 330لمادة ؿلفقرة األخيرة كفقا لنص ا 
ؽ بي عنيا حتى يتـ تحريؾ الدعكل العمكمية ضد الزكج كتطلالشككل الزكجة الحامؿ المتخؿ

 مف ىذه 2ك1كفي الحالتيف ... ":نصيا عمى أنومف  كذلؾ ما يفيـ ،انتودالجزاء إف ثبتت إ
بناءا عمى شككل الزكج المتركؾ كيضع صفح الضحية إال تخذ إجراءات المتابعة تالمادة ال 

 " .ىذا لممتابعة الجزائية

عماال بنص الفقرة األكلى مف المادة   مف قانكف العقكبات نجد أف المشرع حدد 330كا 
 إلى 50.000غرامة ك (2) أشير إلي سنتيف(6)الحبس مف ستةب:  ىذه الجنحةاتعقكب

 ممارسة مفتمثؿ في حرمانو تجكز الحكـ عمى الجاني بعقكبة تكميمية م كما. دج200.000
 مف قانكف 332سنكات كفقا لنص المادة  (5) إلي خمس (1)الحقكؽ الكطنية كذلؾ مف سنة

 .العقكبات

 .مع العمـ أف صفح الضحية يضع حدا لممتابعة الجزائية بيذه الجنحة 

الث ـــالفرع الث

 لطفل في مكان خال أو غير خال من الناسلتجريم ترك الوالدين 

 أذل  مف لحؽ بو مُ ق مف كؿ ما قد يت كحما، العناية بوك ،مف كاجب الكالديف رعاية الطفؿ
  .تككف ىذه الرعاية طيمة مدة صغره كحاجتو إلييما، ك أك ضرر

أحد الكالديف أككالىما بالتخمي عف الطفؿ كتركو في مكاف خاؿ أك غير   يقـكلكف قد
 في  كلحماية الطفؿ .ا عمى عاتقيـلقىتيرب مف كاجب الرعاية كالعناية الـُ ؿخاؿ مف الناس ؿ

أك كالىما   فعؿ ترؾ أحد الكالديفتصدل لذلؾ، بتجريـحالة نجد أف المشرع الجزائرم ىذه اؿ
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بيذا القياـ ض عمييما عقكبات عند فر ك،غير خاؿ مف الناس لمطفؿ في مكاف خاؿ أك
غير   كما أنو فرض عقكبات حتى عمى الغير الذم يترؾ الطفؿ في مكاف خاؿ أك،الفعؿ

 المقررة عمى ات لكف العقكبات المقررة لمغير ىي أقؿ شدة مقارنة بالعقكب،خاؿ مف الناس
: الكالديف كتتضمف ىذه الجريمة صكرتيف يتمثال في

 لطفل في مكان خال من الناس وتعريضو لمخطرلترك الوالدين : لىوالصورة األ

 قانكف العقكبات مف 315ك 314:المادتيف نص المشرع الجزائرم عمى ىذه الصكرة في
تجريـ عاـ لفعؿ التخمي عف الطفؿ في مكاف خاؿ مف الناس  314  تضمنت المادة بحيث

أك عاجزا غير قادر  كؿ مف ترؾ طفال:" عمى أنونصت كذلؾ في الفقرة األكلى منيا حيث 
سبب حالتو البدنية أك العقمية أك عرضو لمخطر في مكاف خاؿ مف الناس بعمى حماية نفسو 

 ..."أك حمؿ  الغير عمى ذلؾ يعاقب لمجرد ىذا الفعؿ بالحبس مف سنة ثالث سنكات
 .مافديد العقكبة بالنظر إلى صفة الجشالمشرع تأقرَّ  فقد 315 أما في المادة 

عف الطفؿ في مكاف خاؿ مف أحد أصكلو أك ممف ليـ سمطة  إذا صدر فعؿ التخميؼ 
العقكبة تشدد مقارنة بالعقكبات المنصكص عمييا في المادة ؼ ، يتكلكف رعايتومفعميو أك

كاف مرتكب الحادث مف أصكؿ الطفؿ أكالعاجز  إذا: "عمى أنو 315 المادة ، كقد نصت314
الحبس مف سنتيف  :مػأك ممف ليـ سمطة عميو أك ممف يتكلكف رعايتو  فتككف العقكبة كما يؿ

 " 314 مف المادة لإلى خمس سنكات في حاالت المنصكص عمييا في الفقرة األكؿ

كلقياـ الجريمة المنصكص عمييا في المادتيف السابقتي الذكر يجب تكفر أركانيا 
 .كالمتمثمة في الركف المادم المعنكم

 :الركن المادي- أوال
:  يجب تكفر عناصره كالمتمثمة فيىذا الركفلقياـ  
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 :الطفل في مكان خال من الناس وتعريضو لمخطر ترك -1

 ،مفاآل كيتجسد ىذا العنصر في النشاط اإلجرامي المتمثؿ في نقؿ الطفؿ مف مكانو 
ثـ تركو كتعريضو ، كالذىاب بو إلى مكاف خاؿ تماما مف الناس كال يكجد بو أم إنساف

  .1لمخطر
بأنو كضع الطفؿ في مكاف آخر غير الذم يجد :      ك يعرؼ الفقو الفرنسي فعؿ التعريض

 . فيو عادة المساعدة كالحماية، كالتخمي عف اإللتزاـ بحمايتو ك مساعدتو
أما الترؾ فيك الفعؿ الذم يتبع التعريض، ألنو يتضمف ىجر الطفؿ كتركو كحيدا دكف 

 كأف ،األكقات كال يشترط أف يككف المكاف خاليا مف الناس في جميع 2.مساعدة كالتخمي عنو
 خاليا مف الناس كقت التخمي كافائية بؿ يكفي أف يككف الـفيككف المكاف منطقة ميجكرة ك

. 3عف الطفؿ
النتيجة  تكفر  تتطمبال عف الطفؿ مف الجرائـ الشكمية التي  جريمة التخمي تعدُّ ك

 مكاف خاؿ مف في الطفؿ كضع فعؿ الترؾ كتحقؽ فيي تقـك بمجرد ،اإلجرامية لقياميا
ف نتج عف فعؿ إ كبير بيالؾ الطفؿ عند تركو في ىذا المكاف كاحتماؿ ألف في ذلؾ ،الناس

 . ذلؾ إلى تشديد العقكبة أضرار لمطفؿ أدَّلالترؾ حدكث
  :لخطر عمى الطفللأن يقع فعل الترك والتعريض  -2

لمطفؿ المعني ا معينة  سفِّ يحددلـ ، كيشترط المشرع أف يقع فعؿ التخمي عمى الطفؿ      
 إليو بعض التشريعات المقارنة حيث حددت سنِّا تعكس ما ذىب، بالحماية مف ىذه الجريمة

 كمثاؿ ذلؾ ما ذىب إليو المشرع األردني حيث حدد سف الطفؿ ، الحمايةفييامعينة تنتيي 
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  130، ص2010 ، العدد السابع، بسكرة،محمد يخضر
2
- Valarie Mal abat, Droit pénal spécial, Dalloz, 2003, p.244.  

- Michèle-Laure RASSAT, Droit pénal spécial, Infraction du droit pénal, 6
ème

 Edition, Dalloz, N°299, 
2011,p424.   
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 مف 289المعني بالحماية بالطفؿ الذم لـ يبمغ سف الثانية مف عمره كذلؾ فقاؿ لنص المادة 
أما المشرع المصرم فقد حدده بالطفؿ الذم لـ يبمغ سف السابعة  ،1قانكف العقكبات األردني

، بينما حدده المشرع 2 مف قانكف العقكبات المصرم287 ك285مف عمره كذلؾ في المادتيف 
 مف 227 سنة مف عمره كىذا كفقا لممادة (15)الفرنسي بالطفؿ الذم لـ يبمغ خمسة عشرة

. 3قانكف العقكبات الفرنسي

 يتبيف مما سبؽ أف التشريعات المقارنة حددت سنِّا معينة لمطفؿ المعني بالحماية مف 
ىذه الجريمة كتراكحت التشريعات بيف مكسع لنطاؽ الحماية كالتشريع الفرنسي، كبيف مضيؽ 

ليا كالتشريع األردني، أما التشريع الجزائرم فكاف مكسعا جدا لنطاؽ الحماية مف ىذه 
الجريمة بأنو لـ يحدد سنِّا معينة لمطفؿ المعني بيذه الحماية، ك اشترط  فقط بأف يككف ىذا 

ك غير قادر عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدنية  الطفؿ المتركؾ مكاف خاؿ مف الناس
خمؿ في عقمو بحيث ال يستطيع إنقاذ  أكالعقمية، إما لصغر سنِّو أك بسبب عاىة بجسمو أك

. نفسو مف أم خطر قد يعترضو في ىذا المكاف

 كجعؿ المشرع الجزائرم عنصر عدـ قدرة الطفؿ عمى حماية نفسو عنصرا مفترضا 
. كعمى الجاني الذم يريد إنفاء المسؤكلية الجنائية عمى عاتقو أف يثبت عكس ذلؾ

 كقد أحسف المشرع صنعا في عدـ تحديده لسّف معينة لمطفؿ المعني بيذه الحماية لتشمؿ 
 . ، كغير قادر عمى حماية نفسو4سنة كاممة (18)بذلؾ كؿ شخص لـ يبمغ الثامنة عشر

                                                           
 الطبعة األردف،، دار كائؿ،- دراسة مقارنة-سفياف محمكد الخكالدة، الحماية الجزائية لمطفؿ في القانكف العقكبات -  1

 .101 ص،2013، األكلى
2
 الطبعة األكؿ مصر،لنشر كالتكزيع،ؿكؿ، المكتبة العصرية أـىاني محمد كامؿ المنايمي ، حقكؽ الطفؿ بيف الكاقع ك الـ - 

 . 241، ص 2010
3- Philippe BONFILS, Aadeline GOUTTENOIRE, Droit des mineurs,1

ere
 edition, Dalloz, paris, 2008, 

P895. 
  المتعمؽ حماية 2015 يكليك 15 المكافؽ 1436 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12- 15مف قانكف رقـ  (2)المادة-  4

 "... سنة كاممة18الطفؿ كؿ شخص لـ يبمغ الثامنة عشر  " :الطفؿ التي تنص عمى أنو
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  :أن يكون التارك أًبا أو ُأمًّا لمطفل المتَخمى عنو أو ممن يتولون رعايتو-3

عرَّضو لمخطر في  كيقصد بذلؾ أف يككف الطفؿ المتخمى عنو إبنا شرعيا لمف تركو أك
عنو المشرع في  مكاف خالي مف الناس، أك يككف حاضف أك كفيؿ ليذا الطفؿ كذلؾ ما عبَّر

، كذلؾ ألف الحاضف كالكفيؿ "ممف يتكلكف رعايتو " 315العبارة التالية مف نص المادة 
ذا صدر فعؿ التخمي عف الطفؿ  عمييـ كاجب رعاية الطفؿ المحضكف أك المكفكؿ، كا 

 التي تتضمف 315كتعريضو لمخطر مف ىؤالء األشخاص كجب تطبيؽ أحكاـ المادة 
.  عقكبات مشددة عند قياـ ىؤالء بفعؿ التخمي عف الطفؿ

أما إذا صدرت ىاتو الجريمة مف غير الكالديف أم صدرت مف أشخاص ال يتكلكف رعاية 
 مف قانكف العقكبات التي تتضمف عقكبات أخؼ مف 314الطفؿ، فإنو تطبؽ أحكاـ المادة 
.  العقكبات المفركضة عمى الكالديف

: الركن المعنوي- ثانيـا

 يجب تكافر القصد الجنائي، كيقصد بو اتجاه إرادة الجاني الحرة إلى تعريض الطفؿ 
لمخطر كالتخمي عنو، كيجب أف تككف ىذه اإلرادة سميمة مف أم عيب كاإلكراه المادم 

أكالمعنكم، الذم قد يعيب اإلرادة أك َيعِدميا، كليس لمقصد الجنائي أثر في درجة جسامة 
العقكبة مف حيث التخفيؼ أك التشديد بؿ ينظر في ذلؾ إلى النتيجة الجرمية التي خمَّفيا فعؿ 

 .  1التخمي أك الترؾ

: جزاء ـال-     ثالثا

 :  كىي كالتاليق الجريمة عقكبات أصمية كأخرل تكميميةذالمشرع لو أقر 
  الجسامة بالنظر إلى كىي تختمؼ في315نص عمييا في المادة : العقوبات األصميـة.أ

يعاقب لمجرد فعؿ ترؾ الطفؿ في مكاف خاؿ مف الناس حيث ة عف فعؿ الترؾ تبالنتائج المتر
                                                           

 .177 ص ،2008 طبعة ،السابؽالمرجع أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، -  1
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ف لـ  عمى الجاني  العقكبة تطبؽفيذه سنكات (5)خمس إلى  (2)بالحبس مف سنتيف حتى كا 
 مف خمس إلى عشر سنكات إذا نشأ عف سجفيعاقب باؿ ك.لطفؿؿينتج عف الترؾ أم ضرر 

  .يكما (20)عجز كمي لمطفؿ لمدة تجاكز عشريف الترؾ مرض أك

 سنة إذا حدث لمطفؿ مرض (20)سنكات إلي عشركف (10) مف عشر سجفكيعاقب باؿ
ذاأك عجز في أحد األعضاء أك أصيب بعاىة مستديمة سبب فعؿ الترؾ في مكت ت ، كا 

 . المؤبدسجف باؿفتككف العقكبةالطفؿ 
يجكز إضافة لمعقكبات األصمية المنصكص عمييا في المادة : العقوبـات التكميميـة.ب

 مف قانكف العقكبات، أف يحكـ عمى الجاني بعقكبة تكميمية تتمثؿ في حرمانو مف 315
 مف قانكف العقكبات كذلؾ لمدة سنو 14بعض الحقكؽ المدنية كالكطنية الكاردة في المادة 

 . مف نفس القانكف319عمى األقؿ إلى خمس سنكات عمى األكثر كىذا كفقا لنص المادة 

 لطفل في مكان غير خال من الناس لصورة ترك الوالدين : ثانيا

 ، مف قانكف العقكبات الجزائرم317 ك316الجريمة في المادتيف  ىذه نص المشرع عمى
 التجريـ العاـ  لفعؿ التخمي عف الطفؿ في 316المادة  الفقرة األكلى مف حيث تضمنت 

 كؿ مف ترؾ طفال أك عاجزا غير قادر عمى :"صت عمى أنوإذ فمكاف غير خاؿ مف الناس 
في مكاف غير خالي مف الناس سبب حالتو البدنية أك العقمية أك عرضو لمخطر بحماية نفسو 

 ، "...الفعؿ بالحبس  مف ثالث أشير إلى سنةأك حمؿ الغير عمى ذلؾ يعاقب لمجرد ىذا 
ر فعؿ التخمي عف الطفؿ في ك صدعند تشديد العقكبات تضمنت فقد 317أما في المادة 

  الطفؿ أك ممفىـ سمطة عمىؿمكاف غير خاؿ مف الناس مف أحد الكالديف أك مف أشخاص 
  .تويتكلكف رعام

جريمة التخمي الكالديف عف الطفؿ في مكاف خاؿ مف -ختمؼ ىذه الجريمة عف سابقتيا تك
فيذه  أف فعؿ ترؾ الطفؿ كتعريضو لمخطر يككف في مكاف غير خاؿ مف الناس -الناس
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مف المحتمؿ  ؼ مكاف معمكر بالناسكاف فيتركو ، ألف حتماؿ ىالؾ الطفؿفييا ايقؿ الصكرة 
  . اليالؾ مف إنقاذهكإسعافو ك توالعثكر عميو  كمساعد

كتتفؽ ىذه الجريمة مع سابقتيا في أنيما يتطمباف نفس العناصر المككنة لمركف المادم 
 1.كالمعنكم لقياميما

 مف قانكف 317المادة  أكرد المشرع العقكبات المقررة ليذه الجريمة في :زاءــجـال
:  فيكتتمثؿ عف فعؿ الترؾ مترتبةختمؼ بحسب اختالؼ النتيجة الجرمية اؿتالعقكبات كىي 

فعؿ ترؾ الطفؿ في مكاف غير خاؿ بلقياـ ا أشير إلى سنتيف لمجرد  ستةالحبس مف* 
 عدـ كقكع أم ضرر لمطفؿ عند حتى اني ك تطبؽ ىذه العقكبة عمى الج،مف الناس
  .المتركؾ

 إذا نتج عف فعؿ الترؾ مرض أك عجز كمي لمدة ،الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات* 
.  تجاكز عشريف يكما

السجف مف خمس سنكات إلى عشر سنكات إذا نتج عف فعؿ الترؾ مرض أك عجز في * 
 . أصيب بعاىة مستديمة كأأحد أعضاء الطفؿ 

. السجف مف عشر سنكات إلى عشريف سنة إذا أدل فعؿ الترؾ إلى كفاة الطفؿ المتركؾ* 
كثر أأك  حرمانو مف حؽكىي بعقكبة تكميمية أخرل جانيجكز الحكـ عمى اؿمإضافة إلى ذلؾ 

 كذلؾ مف سنة عمى األقؿ إلى خمس سنكات عمى األكثر ،2مف الحقكؽ المدينة أك الكطنية
  . مف قانكف العقكبات319كىذا إعماال بأحكاـ المادة 

 جريمة تخمي مفطفؿ لؿ قد كفَّر حماية كافية ، لنا أف المشرع الجزائرمكعميو يتبيف
 اني كذلؾ عندما فرض عقكبة عمى الج، في مكاف خاؿ أكغير خاؿ مف الناسعميوالكالديف 

                                                           
تطرقنا لمعناصر المككنة لمركف المادم كالمعنكم لجريمة ترؾ الكالديف لمطفؿ في مكاف خاؿ مف الناس كتعريضو  -  1

 . كما بعدىا مف ىذه الدراسة191لمخطر، في صفحة 
 المتضمف 1966 يكنيك 8 المكافؽ ؿ1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156-66 مف األمر رقـ 1مكرر 9المادة  -  2

 .ــقانكف العقكبات المعدؿ المت
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  دكف النظر إلى حدكث ،بمجرد كقكع فعؿ الترؾ في مكاف خاؿ أك غير خاؿ مف الناس
 عندما ربط تشديد العقكبة في ىذه الجريمة بجسامة الضرر فعموكقد حسف  .ر لمطفؿاأضر

  .الناتج عف فعؿ ترؾ الطفؿ
كما أنو لـ يكتفي بتجريـ فعؿ ترؾ الطفؿ في مكاف خاؿ أك غير خاؿ مف الناس الصادر 

عف أشخاص  ترؾ الصادراؿ بؿ كسَّع في نطاؽ التجريـ ليشمؿ فعؿ ،عف الكالديف فقط
 أيضا بكاجب رعاية الطفؿ فف ىؤالء مطالبكؾ أل كذؿ، كالكفيؿحاضف،يتكلكف رعايتو مثؿ اؿ

.  الشرعييفمثميـ مثؿ الكالديف

ع ــــــــــــالفرع الراب

ىما ي التخمي عن طفلعمى الوالدين حريضتجريم ت

 في مكاف خاؿ أك غير خاؿ مف الناس،ىما مطفؿؿ الكالديف ترؾلـ يكتفي المشرع بتجريـ      
 .ىمامريض الكالديف عف التخمي عف طفؿحبتجريـ ت، نطاؽ الحماية الجزائيةبؿ تعدَّاه ككسَّع 

يعاقب  " :التي نصت عمى أنو مف قانكف العقكبات 320 المادة كقد أكرد ىذه الجريمة في
:   دينار100.000 إلى 20.000مف أشير ك بغرامة تةبالحبس مف شيريف إلى س

سيكلد كذلؾ  الذم ف أك أحدىما عمى التخمي عف طفميما المكلكد أكمكؿ مف حرض أبك- 1
 .بنية الحصكؿ عمى فائدة 

مقتضاه بالتخمي عف طفميما بكؿ مف تحصؿ مف أبكيف أك أحدىما عمى عقد يتعيداف - 2
 . استعمالو أك شرع في استعمموالذم سيكلد أك شرع في ذلؾ ككؿ مف حاز مثؿ ىذا العقد أك 

 ." ذلؾ التكصؿ إلى فائدة أك شرع فيبنيةكؿ مف قدـ كساطتو لمحصكؿ عمى طفؿ  -3
إلى التخمي   عمى دخكؿ عنصر أجنبي يمعب دكرا فعاال في دفع الكالديف تقـكىذه الجريمةؼ 

 .قصد الحصكؿ عمى منفعةب ، كذلؾعف طفميما
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خمؽ فكرة الجريمة لدل شخص آخر كالدفع بو إلى التصميـ عمى ): ك ُيعرؼ التحريض بأنو
: ىذه الجريمة ثالث صكر تتمثؿ في، ك تأخذ 1(إرتكابيا

  : الطفل مقابل الحصول عمى فائدةعنالتخمي عمى ريض الوالدين حت :الصورة األولـى
 ىذه الصكرة ، كيتطمب قياـ320أكرد المشرع ىذه الصكرة في الفقرة األكلى مف المادة 

: يتمثالف فيكالمعنكم  ك الركف المادم تكفر

: اديـالركن الم-1
قياـ شخص ميما يكف  حيث يتمثؿ في ىذه الصكرةؿالسمكؾ اإلجرامي الُمَجسِّد كىك  
 ريض أحد الكالديف أك كمييما بالتخمي عف طفميما المكلكد أك الذم  سيكلد في المستقبؿ حبت

 التجريـ  ألف- تسميـ الطفؿ أك التخمي عنو فعميا- الركف تحقؽ النتيجة  ىذاقياـؿيشترط ال ك
   2 .ينصب في ىذه الجريمة عمى سمكؾ التحريض في ذاتو دكف تحقؽ النتيجة

 عمى كسيمة محددة يتـ مف 320 في الفقرة األكلى مف المادة  الجزائرمكلـ ينص المشرع
 نستنتج أف كؿ كسيمة مف شأنيا أف كمنو ،ريض الكالديف عف التخمي عف طفميماحخالليا ت

 الُمكِجبريض حتاؿ فيي ُتَعُد مف قبيؿ ،سمكؾ التخمي عف الطفؿبعمى الكالديف في القياـ  تُأثِّر
  .ليذه الجريمةلقياـ الركف المادم 

 بيا يتـجد أف المشرع ذكر عدة كسائؿ ف مف قانكف العقكبات 41لرجكع إلى نص المادة  كبا
كالكعد أك التيديد أالمعنكية كاليبة  كلمادية انيمافـ ،ض في الجريمة بصفة عامةمرحالت

ساءة   3. اإلجراميس السمطة  أك الكالية أك التحايؿ أك التدلياستعماؿأكا 
  

                                                           
 .121، ص2010عبد الرحماف خمفي ، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ، دار اليدل، الجزائر، -  1

2
- Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER, Droit pénal spécial 15

ème
, Edition, 

Dalloz, 2013., p300. 

 - Christophe ANDRE, Droit pénal spécial, 2ème, Edition, Dalloz, N°65, 2013,p181 
 يعتبر فاعال كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أك :" مف قانكف العقكبات عمى ما يمي41تنص المادة  -  3

 "التدليس اإلجراميحرَّض عمى إرتكاب  الفعؿ باليبة أك الكعد أك التيديد أك إساءة إستعماؿ السمطة أك الكالية أك التحايؿ أك 
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: ويـالركن المعن-2
رض إلى الحصكؿ عمى فائدة، كىي ح نية الـقج تت بحيث،يتمثؿ في القصد الجنائيك

جب إثباتو حتى يقـك مريض كح إلى تحقيقو مف خالؿ سمكؾ التيسعىالغاية أك اليدؼ الذم 
. لجريمة ليذه االركف ىذا 

ع و الطفل الذي سيولد أوالشربالتخمي عمىالحصول عمى عقد من الوالدين :  الثانيـةصورةال
 :في الحصول عمى ذلك

 تككف، ك مف قانكف العقكبات320أكرد المشرع ىذه الصكرة في الفقرة الثانية مف المادة      
 عند قياـ الشخص المحرض بالحصكؿ أك الشركع في الحصكؿ مف الكالديف ىذه الجريمة

جريمة كسابقتيا كىذه اؿ. ىما الذم سيكلدم بالتخمي عف طفؿاف فيودقأكأحدىما عمى عقد يتع
 :يتطمب قياميا تكفر الركف المادم ك المعنكم ك يتمثالف في

 : العناصر التاليةلقيامو يجب تكفر: اديـالركن الم-1

 مضمكنو التخمي عف طفؿ سيكلد في إتفاؽ ،بيف الغير كبيف أحد الكالديف أك كمييما أف يتـ .أ
  .المستقبؿ

  .(سكاء كانت الكتابة رسمية أك عرفية) أف يفرغ ىذا االتفاؽ في شكؿ مكتكب .ب

 مكتكب بؿ يقؼ اتفاؽؿ األمر إلى حد الحصكؿ عمى صقد ال م      كفي بعض األحياف 
  كأدخميا ضمف التجريـ السابؽالحالةنجد أف المشرع تنبَّو ليذه  ،عند حد الشركع فقط األمر

كذلؾ كاضح حيث ساكل بيف الشركع في الحصكؿ عمى اتفاؽ كبيف الحصكؿ الفعمي لالتفاؽ 
 الكاردة في الفقرة الثانية مف " كؿ مف شرع في الحصكؿ"عبارة ؿ مف خالؿ استعماؿ المشرع

.  1 320المادة 
 

                                                           
 ضمف ممتقى قيت، مداخمة أؿ« الحماية الجنائية لعممية تثبيت الركابط األسرية في التشريع الجزائرم»محمكد لنكار، - 1

 . 154، ص2010 نكفمبر 4-3جامعة جيجؿ، يكمي ، أقيـ بكمية الحقكؽ كالعمـك السياسة، الحماية الجنائية لألسرة
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 :ويـالركن المعن-2

 بؿ الجريمةتكفر قصد جنائي خاص لقياـ الركف المعنكم في ىذه   ال يتطمب األمر
م بأف ىذا الفعؿ  مجـر فعمـ الجاق، بحيث يتمثؿ في د الجنائي العاـ لقياـقصيكفي تكفر اؿ

 . إلى  فعموتوتجو إرادتـ ذلؾ غقانكنا، كر
يشرع أك عمى الشخص الذم تحصؿ اترض عقكببؼىذه الجريمة في   المشرع يكتفيكلـ

  في المستقبؿ، الذم سيكلدييماعف طفؿ مف الكالديف يتضمف التخمياتفاؽ  الحصكؿ عمى في
 أك شرع استعممو أك م الكتاباالتفاؽىذا  كزيحبؿ تطبؽ العقكبة حتى عمى الشخص الذم 

 .استعمالوفي 

عمى طفل وبين الوالدين  د الحصولـالتوسط بفائدة بين من يري: الصورة الثالثـة
  :ىمايلتخمي عن طفللأوأحدىما 

لحصكؿ ؿكؿ مف قدـ كساطتو _ 3"... :عمى أنو 320 الفقرة الثالثة مف المادة نصت
" .نية التكصؿ إلى فائدة أك شرع في ذلؾ بعمى طفؿ 

شخص بالكساطة بيف األبكيف تتمثؿ في قياـ  جريمة،أف ىذه اؿيتبيف  مف النص 
 كذلؾ ببذؿ ،ْصِؿ الطرفيفِبكَ أكأحدىما كبيف شخص ثالث يريد الحصكؿ عمى طفؿ فيقـك 

د أكَسُيكلد ػم عف الطفؿ الذم ُكؿِ ػ التي مف شأنيا أف تجعؿ الطرفيف يتفقاف عمى التخؿالمساعػي
كقياـ ىذه الجريمة متكقؼ  .اية مف التكسط ىي الحصكؿ عمى فائدةغ ك تككف اؿ،مستقبال

 :المادم المعنكم المتمثميف فيعمى تكفر ركنييا 

: اديـالركن الم-1
 يتمثؿ في السمكؾ اإلجرامي المتجسد في فعؿ الكساطة مقابؿ فائدة معنية بيف مف يريد 

 .ىمام كبيف الكالديف أك أحدىما الذيف يريداف التخمي عف طفؿ طفؿالحصكؿ عمى
 تؤدم بالطرفيف إلى التيلقياـ بكؿ المساعي التمييدية اطرفيف كاؿالكساطة ىي التدخؿ بيف ؼ

  . كالحصكؿ عمى الطفؿ مف جية أخرل،اإلتفاؽ عمى فعؿ التخمي عف الطفؿ مف جية
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في ىذه  لقياـ الركف المادم -تسميـ الطفؿ-كلـ يشترط المشرع تحقؽ النتيجة اإلجرامية 
 بؿ يكفي مجرد كقكع سمكؾ الكساطة مف طرؼ الشخص أك حتى الشركع فييا ذلؾ الجريمة،

. 320 الكاردة في الفقرة الثالثة مف المادة "أك شرع"... رةابعاؿ مف يفيـما

: ويـالركن المعن-2
غاية   يككف قصد أك، كنعني بذلؾ أفخاصاؿجنائي اؿ تكفر القصد يشترط لقيامو 
 قياـ الركف  عدـ ذلؾ إلىأدل انعدمتفعؿ الكساطة ىك الحصكؿ عمى فائدة فإف مف ط مالكس

 .المعنكم ليذه الجريمة

 :ىمايلتخمي عن طفلفي اتحريض الوالدين المقرر لجريمة  زاءـالج-3

 الحبس : فيىماملتخمي عف طفؿفي المقرر لجريمة تحريض الكالديف تتمثؿ العقكبات  
َقعُ  كىذه العقكبة . دينار100.000إلى  20.000 أشير كبغرامة مف ستةمف شيريف إلى   ُتكَّ

. بالجريمة، التي قد َتتجسَّد بإحدل الصكر المذكػكرة آنفػاق ػعمى كؿ فاعؿ تثبت إدانت
ما يميز ىذه الجريمة عف جريمة ترؾ الكالديف لطفميما عف مكاف خاؿ أك غير خاؿ ك 

 بؿ تطبؽ عمى المحرِّض الذم لعب ، ال تطبؽ عمى الكالديففيياأف العقكبة   ىك،مف الناس
ك عمة تجريـ األفعاؿ المذككر سابقا ىك  .دكرا فعاال في دفع األبكيف إلى التخمي عف طفميما

لطفؿ ك كقايتو مف أف يككف سمعة يمكف تداكليا بيف األبكيف كالغير ؿإقرار المشرع حماية 
 .الذم يريد الحصكؿ عمى طفؿ 

المتمثؿ في كتطبؽ العقكبة المذككر سابقا عمى المحرِّض لمجرد قياـ السمكؾ اإلجرامي 
 1.التحريض إذا أف المشرع لـ يشترط تحقؽ النتيجة اإلجرامية لقياـ ىذه الجريمة

 يكفر الحماية الكافية لمطفؿ الذم كلد أك الذم سيكلد  مما  كقد ُكفؽ المشرع فيما قاـ بو،
ذيف حتما سيككناف ؿالديو اؿفي أحضاف ك ، العيش بكسطو األسرممفمستقبال مف حرمانة 

                                                           
 ك االقتصادية  كالسياسية، نية، مجمة الجزائرية لمعمـك القانك« حماية الطفؿ في قانكف العقكبات الجزائرم»،ديديفبكعزة  - 1

 163 ص ،2003جامعة الجزائر، العدد الرابع،



 لو المقررة الوقائية اآلليات و األسرة إىمال ضحيَّة لمطفل الجنائية الحماية :الثاني الباب

 

 
202 

لحصكؿ ؿ الغير شرعية  ؽإلى ىذه الطرئ  مف الغير الذم يجؿتو كتربيتورعامعمى أحرص 
 .عمى طفؿ

الث ـالمطمب الث

 المساس بالسالمة الجسدية لمطفلتجريم 

حضر أم ب كذلؾ معنكية،لقد كفؿ المشرع الجزائرم تمتع كؿ إنساف بالسالمة الجسدية كاؿ
 ىذا الَحْضر جاء شامال عاما لكؿ .1 أك المعنكم أك مساس بالكرامة اإلنسانيةعنؼ بدني

 لة اإلدراؾؽميز بالضعؼ ك ت تكنظرا لطبيعة الجسدية لمطفؿ التي. بالغ أك غير بالغإنساف 
 مف أعماؿ العنؼ فقط، بؿ أقرَّ لطفؿلحماية ا عمى األحكاـ العامة بالنصالمشرع لـ يكتفي 

 مف دستكر 72 الفقرة الثالثة مف نص المادة لو حماية خاصة مف ىذه األعماؿ إذ جاء في
 "...يقمع القانكف العنؼ ضد األطفاؿ.. " : عمى أنو2016

الكاقعة عماؿ العنؼ أل ق، في تجريـأعالهك يتجسد القمع المنصكص عميو في المادة 
 إدانتو بأعماؿ تمس بالسالمة ثبتعقكبات تكقع عمى كؿ شخص تك فرض  ، الطفؿعمى

 محميما، حؿميككف الجاني أحد الكالديف أك مف في العقكبات عندما  شدَّد ك ،الجسدية لمطفؿ
سرة الطفؿ الذيف يقع عمييـ عبء رعاية الطفؿ ك الحفاظ أ ىـ مف أفراد األشخاصألف ىؤالء 

 2.عمى سالمتو الجسدية ك المعنكية
ىنا نجد أف ، الخفيؼباإليذاء كاجب تربية الطفؿ ك تكجييو القياـ عيلكف كثيرا ما يستد

 تمؾ األفعاؿ التي تعدُّ مف قبيؿ اإليذاء أباحج .ع. مف ؽ269المشرع في المادة 
  .قتضييا حؽ الكالديف في تأديب الطفؿم ىي مف األمكر التي اإلباحةالخفيؼ،كىذه 

                                                           
 2016 مارس 6 المكافؽ لػ  1437 جمادم األكلى عاـ 26 المؤرخ في 01-16: مف القانكف رقـ40المادة  -  1

 .المتضمف تعديؿ الدستكر الجزائرم
2
 

 المتضمف قانكف 1966 يكنيك 8 المكافؽ ؿ1386 صفر عاـ 18 156-66: ، مف األمر رقـ272 إلى 269  المكاد مف -
 .ــالعقكبات المعدؿ المت
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 كلـ يقر ،تقكيـ سمككو كتربية ب الطفؿ اتجاهفيذا الحؽ مرتبط بقياـ الكالديف بمسؤكلياتيـ 
بضكابط ك حدكد تحدُّ مف تعسؼ الكالديف قيَّده تأديب الطفؿ عمى إطالقو بؿ  الكالديف في حؽ

في استعماؿ ىذا الحؽ فقد يستعمؿ الكالديف العديد مف األنماط لتأديب الطفؿ، مف بينيا 
 1.الضرب الذم يعدُّ مف أكثر األنماط شيكعا ك أقدميا في العديد مف الثقافات العالمية

ق ك نجد الكثير مف اآلباء الذيف ال يحترمكف حدكد استعماؿ حؽ التأديب لمطفؿ كضكابط
. دكف بذلؾ عمى السالمة الجسدية لمطفؿتفيع

يف في تأديب الطفؿ، ثـ تجريـ المشرع داؿكك في ما يمي سنتناكؿ في ىذا المطمب حؽ اؿ 
 :، كذلؾ مف خالؿ الفركع التاليةألعماؿ العنؼ الصادرة عف الكالديف

الفرع األول 
  وضوابط إستعمالو حق تأديب الطفل

تأديب الطفؿ حؽ لو ظكابط يجب عمى الكالديف احتراميا، كفيما يمي سنتطرؽ إلييا مع 
 .التطرؽ ألساس ىذا الحؽ

 : أساس حق تأديب الطفل: أوال
 اكتفى مشركعية تأديب الطفؿ بؿ يتضمفالجزائرم  القانكففي  نص صريح      لـ نجد

 مف 36لمادة ؿ كفقا، ك ألـز الكالديف بالقياـ بيا، ك ذلؾ 2 في التربيةإقرار حؽ الطفؿبالمشرع 
 كبما أف التربية تستمـز التأديب، فذلؾ يعدُّ إقرار ضمني لحؽ الكالديف في .قانكف األسرة

كال يككف التأديب مشركعا إال إذا كاف بيدؼ التيذيب كالتعميـ، أما إذا .  تأديب الصغير
ستيدؼ بالتأديب اإلنتقاـ مف الطفؿ أك دفعو إلى المنكر ىنا تككف المسؤكلية الجنائية كاممة 

 . 3عمى ىذا الفعؿ

                                                           
رم، األنماط التقميدية ك المستحدثة لسكء معاممة األطفاؿ، أعماؿ الندكة العممية حكؿ سكء معاممة األطفاؿ ك معبد الرحمف عس -  1

. 18-16، ص ص 2001، بعة األكلىطاؿ منية،الرياض،لعمـك األؿ يؼكاديمية ناأاستغالليـ غير المشركع، 
. المتعمؽ بحماية الطفؿ 12-15، مف القانكف رقـ 03المادة  - 2

- 
مجمة بحكث كدراسات، جامعة الكادم،العدد ، «الحماية القانكنية لمطفؿ اليتيـ في التشريع الجزائرم  »،عمي قصير، فريدة مزياني3

  .255،ص 2014الثامف عشر،
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 : تأديب الطفللحق الوالدين استعمالضوابط : ثانيا      
 تيذيب الطفؿ ك تعميمو السمكؾ م كهىا،م قرر مف أجؿالتحتى يحقؽ التأديب الغاية     

 : كتتمثؿ ىذه الشركط في.1استعمالو دالقكيـ، البد مف كضع شركط تضبط الكالديف عف

 :صدور خطأ من الطفل موجب لمتأديب .1

ك نعني بالكاجبات ، 2 بكاجب مف كاجباتو العامة أك الخاصةكيككف ذلؾ عند إخالؿ الطفؿ  
العامة، تمؾ التي يجب أف يقـك بيا بكصفو إنساف، ككاجباتو نحك اهلل مثؿ الصالة أك عدـ 

التي يجب أف يقـك بيا بكصفو إنسانا صغير، فيي  أما الكاجبات الخاصة ، الناسإضرار
 .رعايتو أبائو أك مف يتكلى إحراـككاجب 

  :صدور التأديب من الوالدين و ممن يحل محميما .2

 إلىما ينتقؿ ىذا الحؽ دهعند عدـ كجككالكالديف ىما أكؿ مف يممؾ حؽ تأديب أبنائيـ، 
الطفؿ كىك   عمى أساس أف ىؤالء األشخاص عمييـ إلتزاـ قانكني نحكؾ، ك ذؿمتكلي رعايتيـ

 .كاجب التربية ك تقكيـ السمكؾ

 :ةـــالنية الحسن .3

، حؽ التأديب الطفؿ بنية تيذيبية، ك تعميمو احؿ محميـم يجب أف يمارس الكالديف أك مف 
 3.اإلضرار بوأك  االنتقاـ مف الصغير  إلى فال يجب أف ييدؼ التأديب ،السمكؾ القكيـ

  :ة التأديبـــوسيل .4

تأديب الطفؿ بإتباع كسائؿ عديدة ك تككف بالتدريج، بحيث يبدأ بمكعظتو، ك إرشاده، فإف يتـ 
فرض قيكد عمى الحرية عند طريؽ أك التكبيخ إلىلـ تجدم ىذه الكسيمة نفعا، يمكف المجكء 

                                                           

-
 المجني عميو، المكتب الجامعي الحديث، مصر، الطبعة لمطفؿحمدم عبد الحميد متكلي صالح، الحماية الجنائية  1

 .114 ، ص2015 األكلى،
  .183، المرجع السابؽ، ص الحماية الجنائية لألسرةمحمكد لنكار، -  2
 .177، ص2011أنيس حسيب السيد المحالكم، نطاؽ الحماية الجنائية لألطفاؿ، دار الكتب القانكنية، مصر،-   3

 .76، المرجع السابؽ، صالحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائرمعمي قصير،  - 
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 استعماؿ حرمانو مف بعض األشياء فإف كاف أكعدـ الخركج في ساعات معينة مف المنزؿ،
 يترؾ أثر أال الضرب الخفيؼ، كالذم يشترط فيو إلىىذه الكسائؿ دكف جدكل، لجأ الكالديف 

 1 . مع حالة الصغير ك سنِّومتناسبايككف الضرب غير ُمبرَّح  أفكعمى الجسد، 

 الفقرة الذم أجازه المشرع فياإليذاء الخفيؼ كال يجب أف يتجاكز حؽ التأديب حدكد 
كؿ مف جرح أك ضرب  ": عمى أنوتنصحيث  مف قانكف العقكبات 269 المادة األكلى مف

 الحد إلىتجاكز سنو السادسة عشر أك منع عنو عمدا الطعاـ أك العناية تعمدا قاصر ال 
رتكب ضده عمدا أم عمؿ آخر مف أعماؿ العنؼ االذم يعرض صحتو لمضرر، أك 
" أكالتعدم فيما عدا اإليذاء الخفيؼ

 صبح بذلؾ م النص نجد أف المشرع أخرج اإليذاء الخفيؼ مف نطاؽ التجريـ ؿىذامف ك
 ضرب عند عف الكالديف  تنتفي فإف المسؤكلية الجنائيةكعميومباحا، - اإليذاء الخفيؼ–

 مف 39 كىذا إعماال بالفقرة األكلى مف المادة لتأديبو،الطفؿ ضربا خفيفا في الحدكد المعقكلة 
 ."أك َأِذَف بو القانكف  ال جريمة إذا كاف الفعؿ قد أمر:"قانكف العقكبات التي نصت عمى أنو

ك قد يتجاكز الكالديف حدكد اإلباحة في استعماؿ حؽ التأديب مما ينتج عنو تعدِّم   
 بمكجب المادة  حمايتياعمى السالمة الجسدية كالنفسية لمطفؿ، التي كفؿ الدستكر الجزائرم

، ك يحضر أم عنؼ اإلنساف حرمة انتياؾتضمف الدكلة عدـ  ": تنص عمى أنوالتي 40
بدني أك معنكم أك أم مساس بالكرامة، بالمعاممة القاسية أك الالنسانية أك الييمنة التي 

 ."يقمعيا القانكف

 

                                                           
  166، صالمرجع السابؽ لضحايا العنؼ األسرم، الجنائية الحمايةآالء عدناف الكقفي،  - 1

 .178 ،177، ص صالمحالكم، المرجع السابؽ أنيس حسيب السيد- 
 .96-94،ص ص 2006شريؼ سيد كامؿ،الحماية الجنائية لألطفاؿ،دار النيضة العربية،القاىرة،الطبعة الثانية،- 
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 الفرع الثانـي

 تجريم أعمال العنف الصـادرة عن الـوالدين أو من في حكميما

جـر المشرع الجزائرم أعماؿ العنؼ العمدية الكاقعة عمى القاصر الذم لـ يتجاكز سنو 
نص عميو في ما  ك ذلؾ ، عاما بصفة عامة، بغض النظر عف صفة الجاني16

العقكبات عند صدكر األفعاؿ شدَّد في مف قانكف العقكبات، ثـ  270،271، 269:المكاد
 المنصكص عمييا في المكاد السابقة مف الكالديف أكمف أشخاص ليـ سمطة عمى الطفؿ

ريميا ضمف جرائـ العنؼ األسرم، التي تتجسد في العديد جتدخؿ أعماؿ العنؼ التي تـ تكك
مف الصكر مف بينيا أعماؿ العنؼ التي تككف بيف الزكجيف، ك أعماؿ العنؼ التي تككف بيف 

 .األخكة في األسرة الكاحدة ك العنؼ الذم يصدر مف الفركع ضد األصكؿ

ريـ أعماؿ العنؼ الصادرة مف الكالديف ضد ج لكننا سنتطرؽ في ىذه الدراسة إلى ت
 ك قبؿ التطرؽ لدراسة ىذه الجريمة .ينا في ىذه الدراسةف الصكرة التي تعااء بإعتبارهبفاأل

 تحديد مفيـك العنؼ األسرم، ك تبياف أسبابوؿكالجزاء المقرر ليا، يجدر بنا التطرؽ أكال 
. كاآلثار الناجمة عنو عمى الطفؿ

  :مفيوم العنف األسري: أوال
 القكة في االعتداء عمى استخداـُيعرَّؼ العنؼ بشكؿ عاـ بأنو ذلؾ السمكؾ الذم يتضمف 

اإلتياف أك االمتناع عف فعؿ أك قكؿ مف شأنو أف يسيء إلى ك شخص آخر، دكف إرادتو أ
 . 1اجتماعياذلؾ الشخص، ك يسبب لو ضررا جسمانيا أك نفسيا أك 

                                                           
عباس أكشامة عبد المحمكد، محمد األميف البشرم، العنؼ األسرم في ظؿ العكلمة، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية،  - 1

  .13، ص2007الرياض، الطبعة األكلى، 
. 5، ص1997مصطفى عمر التير، العنؼ العائمي، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، الطبعة األكلى، – 
عبد الرحماف محمد خمؼ، السياسة الجنائية كاألمنية لمكاجية عنؼ األطفاؿ، أكادمية مبارؾ لألمف،كمية الشرطة، مصر، -

 .52دكف سنة طبع، ص
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 التعرض لمضرب عمى يد الرفيؽ أك الكالد أكاالخكة :عرفتو منظمة العمؿ الدكلية بأنوكقد 
 1.كيشمؿ أيضا التعدم الجنسي عمى أطفاؿ األسرة عمى يد أفراد األسرة

يتجسد العنؼ األسرم في الكثير مف الصكر بحيث يككف بيف الزكجيف ك بيف اإلخكة، قد ك
. ىي الصكرة التي تخص دراستناكيككف صادر مف الكالديف عمى األبناء، 

أسباب العنف األسري و آثاره عمى الطفل : ثانيا

  :أسباب العنف األسري .1

 ظاىرة العنؼ األسرم في انتشارىناؾ الكثير مف األسباب ك العكامؿ التي تقؼ كراء     
 تعاطي ك ،2 الزكجيةكثرة الخالفاتباضطراب البيئة األسرية : المجتمعات ك مف بينيا

دماف المخدرات فقد ك  بيف ارتباط كثيؽف ىناؾ أد الباحثكف في ىذا المجاؿ، جالكحكؿ كا 
اإلدماف ك العنؼ األسرم، كُأعتبر مف األسباب الميمة التي تؤدم لمعنؼ األسرم فالمخدرات 

فيفقد القدرة عمى ضبط سمككو اتزاف انفعالي، تجعؿ الشخص المدمف عمييا في حالة عدـ 
 . المتسـ بالعنؼ

تيجة ألسباب  فة، أكػ كالفقر أك البطاؿاقتصاديةكما يمكف أف يككف العنؼ نتيجة ألسباب     
لكاتيـ ك مت ـاحتراـك  كضعؼ القيـ التي تحض عمى الرحمة ك احتراـ الغيراجتماعيةأخرل 
 3 .تيـاحرم

 :عنف األسري عمى الطفلـار الـآث .2

 لمعنؼ داخؿ ضةلفئات المعرّ ا تجعؿ منيـ أكثر، لألطفاؿضعؼ البنية الجسدية  إف 
 أحد العتداءاألسرة سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر، فالطفؿ يمكف أف يككف ىدفا مباشرا 

                                                           
. 30،31آالء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنؼ األسرم، المرجع السابؽ، ص ص  -  1
مجمة المفكر، كمية الحقكؽ       ، «العنؼ الجنسي المقترف بجريمة إختطاؼ األطفاؿ »دبابش عبد الرؤكؼ، كزاني آمنة، -  2

 .74،ص 2017كالعمـك السياسية جامعة بسكرة،العدد السادس عشر،

 .40،41آالء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنؼ األسرم، المرجع السابؽ، ص ص   - 
 .208ص ، 2011،الطبعة األكلىالعيسكم،القانكف الجنائي مف المنظكر النفسي، منشكرات حمبي الحقكقية، لبناف، الرحمف عبد- 3
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يتعرض لمعنؼ  قد النفسي، كما كأفراد األسرة، األمر الذم يسبب لو الضرر الجسدم 
األسرم بشكؿ غير مباشر مف خالؿ مشاىدتو لمعنؼ الكاقع مف أحد أفراد األسرة عمى فرد 

 ك بشكؿ خاص العنؼ الذم يقع عمى األـ نظرا لمرابطة القكية التي ،آخر مف نفس األسرة
 . 1تجمع الطفؿ بأمو

لو آثار  (مباشرأك غير مباشر)العنؼ الكاقع عمى الطفؿ داخؿ األسرة ميما كاف شكمو ك
ميا مف م ك يمكف تقس،تكراره ك إستمراريتو كة اإليذاءدَّ  تختمؼ بحسب شكىيسمبية عميو، 
 : كىي كالتاليآثار مادية ك أخرل معنكية : قسميف إلىحيث طبيعتيا

  : ةـــــــــار الماديـثاآل . أ

 الكفاة أك إصابات بدنية ظاىرة إلى عمى الطفؿ ةقد تؤدم أعماؿ العنؼ األسرم الكاقع          
 ناتجة عف أعماؿ العنؼ البدني، كالكسكر أك الجركح أك الكدمات أك اإلضرار قعمى جسـ

المعرفية   الضعؼ في الكظائؼكلعينيف أك األذنيف،كابأحد كظائؼ األعضاء في جسمو، 
 2.كاالدراكية بسبب إصابات تحدث عمى مستكل الدماغ، جرَّاء ضرب الطفؿ عمى رأسو

  :ةــــــــــار المعنويـاآلث . ب

 فقد تؤثر عمى تكافقو ،أثير نفسي عميوت  ليا عمى الطفؿأعماؿ العنؼ الكاقعةكؿ           
 . المدلطكيمةالعاطفي ك االجتماعي ك السمككي مثؿ ىذه التأثيرات قد تككف قصيرة أك 

إخفاقو في تنمية الثقة بينو كبيف  إلى  الطفؿعمىفغالبا ما يؤدم العنؼ الصادر مف الكالديف 
 في تككيف أك ،النجاح في الدراسةيعيقو عمى مما ، ضعؼ قدرتو عمى التركيزم كاآلخريف، 

 .3ك قد ينتاب الطفؿ العدكانية كاالنطكائية نتيجة العنؼ المكجو ضدىـ، العالقات االجتماعية

                                                           
حساف محمكد عبيدك، آليات المكاجية الشرطية لجرائـ العنؼ األسرم، دار حامد لمنشر ك التكزيع، عماف، الطبعة األكلى، -   1

. 81، ص 2014
 .76-74عبدالرحماف محمد خمؼ، السياسة الجنائية كاألمنية لمكاجية عنؼ األطفاؿ،المرجع السابؽ،ص - 
كاديمية نايؼ العربية لمعمـك أ، -أنكاعو أسبابو ك خصائص المتعرضيف لو-منير بف عبد الرحمف آؿ سعكد، إيذاء الطفؿ،  -  2

. 95-90، ص ص 2005ألكلى، ااألمنية، الرياض، الطبعة 
. 52،53، ص ص 2009، مؤسسة طيبة لمنشر ك التكزيع، القاىرة، الطبعة األكلى، طفاؿمنى ابراىيـ قرشي، العنؼ ضد األ -  3
 95-92المرجع السابؽ،ص صمنير بف  عبد الرحمف آؿ سعكد، إيذاء الطفؿ،   -
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 أف اآلثار المذككرة سابقا قد ال تحدث جميعيا، كما أف شدة حدكثيا تختمؼ مف     مع العمـ
. تكرارهكطفؿ آلخر، بناء عمى نكع اإليذاء الكاقع عمى الطفؿ كمدتو كمدل إستمراريتو 

. اـوالدين أو من في حكموـن العادر ـة أعمال العنف الصـان جريمـأرك: اـثالث

ىذه الجريمة كغيرىا مف الجرائـ ال يتـ قياميا إال بتكفر أركانيا ك المتمثمة في الركف 
. المادم ك الركف المعنكم

: يتككف الركف المادم ليذه الجريمة مف العناصر التالية :اديـالركن الم.1

 : وجود عالقة األبوة الشرعية . أ

 مف الكالديف الشرعييف 269يجب أف تصدر أعماؿ العنؼ المنصكص عمييا في المادة    
 أكأك أم شخص آخر لو سمطة عمى الطفؿ كالكصي أك الكلي  (األب ك األـ)ك ىما 
ال مجاؿ لتطبيؽ المادة  (الطفؿ) فإذا انعدمت ىذه الصمة بيف الجاني ك المجني عميو ،الكفيؿ
 القكاعد العامة في تجريـ العنؼ الصادر مف الغير المنصكص إلى يخضع الجاني ، بؿ272

 . كما بعدىا269عميو في المادة 

  :سن الضحية  . ب

كىذا  ، سنة كقت إرتكاب16 أقؿ مف  الطفؿلقياـ ىذه الجريمة ، يجب أف يككف سفُّ      
كؿ مف جرح أك ضرب عمدا " : مف قانكف العقكبات التي تنص عمى أنو269لمادة كفقا ؿ

  ،"...قاصر ال تتجاكز سنة السادسة عشرة
 الطفؿ الذم السادسة عشر سنة، أما قيبمغ سفُّ   عمى الطفؿ الذم لـةحماماؿالمشرع أضفى 

 1.يتجاكز ىذه السف فإنو يخضع لمقكاعد العامة لمحماية مف أعماؿ العنؼ العمدية

                                                           
 يكنيك سنة 8 المكافؽ لػ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156-66:  مف األمر رقـ264،265،266:  المكاد - 1

 .  المعدؿ ك المتمـ الجزائرم المتضمف قانكف العقكبات1966
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ـ ىذا النص مع المادة الثانية مف قانكف الطفؿ الصادر ءككاف األجدر بالمشرع أف يكا
 التي تعرؼ الطفؿ بأنو كؿ ،2015 جكيمية 15 المؤرخ في 12-15بمكجب القانكف رقـ 

 1989 إتفاقية حقكؽ لطفؿ الصادرة  مف ك المادة األكلى. سنةالثامنة عشرشخص لـ يبمغ 
يجب أف تككف كؿ القكانيف المتعمقة ، ؼة عمى ىذه االتفاقيةمصدؽبإعتبار الجزائر مف الدكؿ اؿ

 الطفؿ بأنو كؿ شخص لـ ك التي بدكرىا حددت مفيـكبالطفؿ مكائمة لنصكص ىذه االتفاقية 
 . سنةالثامنة عشريبمغ 

 الذكر يجب أف يكسع المشرع مف نطاؽ الحماية مف أعماؿ العنؼ كلإلعتبارات السالفة
 كما فعؿ في ، سنة كاممةالثامنة عشرةصر لـ يبمغ قاالعمدية الصادرة مف الكالديف لتشمؿ كؿ 

 مف قانكف العقكبات بحيث كسع مف نطاؽ حماية الطفؿ مف االختطاؼ 1 مكرر293المادة 
 . سنة الثامنة عشرةليشمؿ كؿ قاصر لـ يكمؿ 

 : لعقوباتاقانون   من269ال العنف المنصوص عمييا في المادة ـأعم. ج

  : فيؿث، كتتـ269المادة المجرمة في عماؿ العنؼ أأكرد المشرع 

كيقصد بو كؿ تمزيؽ يصيب أنسجة الجسـ سكاء كاف سطحيا ، تقطع في الجمد  :رحـالج- 
ة، ك سكاء أف ػة، مثؿ الكبد ك الطحاؿ ك الرئػأك كاف باطنيا كتمزيؽ في أجيزة الجسـ الداخمي

 التمزيؽ كميا ببتر عضك مف أعضاء المجني عميو، أك كاف ،يككف التمزيؽ ضئيال أك كبيرا
   .1كقطع يده أك ساقو أك يككف جزئيا يقتصر عمى جزء مف أنسجة الجسـ دكف فصميا عنو

 االكسر أيضا شكال مف أشكاؿ الجرح ألنو ناتج عف تمزؽ األنسجة التي تكسك ك يعدُّ 
 .2العظاـ

                                                           
      أحمد جالؿ، شريؼ الطباخ، مكسكعة الطب الشرعي ك األدلة الجنائية، جرائـ االعتداء عمى األشخاص ك األمكاؿ الجزء األكؿ، -  1
 .57 ص 2014، مصر،دار الفكر كالقانكف   
 115،116، ص ص 2008الشافعي عبيدم، الطب الشرعي ك األدلة الجنائية، دار اليدل، الجزائر، - 
. 150-141، ص ص2007ـك األمنية، الرياض، ؿ نايؼ العربية لمعأكادمية منصكر المعايطة، الطب الشرعي في خدمة األمف، -
2
 . كمابعدىا67 ص ،2010إيذاء الطفؿ،دار الكثائؽ لمطبع،دكف مكاف النشر،الطبعة األكلى،رج، عبد الحميد ؼىشاـ  - 
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 يستعمؿؿ، فقد طؼ في نظر القانكف جميع الكسائؿ التي يستعيف بيا الجاني لجرح اؿستكم ك ت
 يستعمؿ السالح النارم ك قد يحدث الجرح أيضا بدكف استعماؿ آلة أكآلة حادة كالسكيف 

 كأف يستعمؿ أسنانو في عقر المجني  ،يذاء الطفؿإلتكظيؼ الجاني أعضاء جسمو بكذلؾ 
 قياـ ؿ متساكية في نظر القانكف ألف العبرة بالنتيجة كغيرىا مف الكسائؿ األخرل، فكمياعميو 

 .جريمة الجرح العمد

 تمزيقيا كلك لـ إلىك يقصد بو كؿ ضغط يقع عمى أنسجة الجسـ دكف أف يؤدم  :ضربـال-
، كذلؾ بغض النظر عف الكسيمة التي 1يترتب عمى الضغط آثار كالكدمات أك إحمرار بالجمد

 2.تـ بيا الضغط عمى األنسجة قد تككف بالعصا أك براحة اليد

ال يشترط لقياـ ىذه الجريمة كما أنو كال يشترط أف يحدث الضرب إيالما في جسـ الطفؿ     
 .ال أـ ػرناحتى كلك تـ الضرب مرة كاحدة سكاء ترؾ أثتقـك الجريمة تكرار فعؿ الضرب بؿ 

    عبارة 269 المشرع في الفقرة األكلى مف المادة  أكرد:دِّي األخرىـال العنف والتعـأعم-
العبارة تدؿ عمى أف ىذه ؼ، "..أك إرتكب ضده أم عمؿ آخر مف أعماؿ العنؼ أك التعدم.. "

المشرع كسَّع مف نطاؽ الحماية لتشمؿ كؿ فعؿ ينطكم عمى عنؼ أك تعدِّم عمى السالمة 
  .الجسدية لمطفؿ

ك لعؿ  ، ألنو يصعب حصر كؿ األفعاؿ المؤدية إليذاء الطفؿ،كقد حسف ما فعؿ المشرع 
أعماؿ  قياميما ب معاقبة األبكيف أك مف يحؿ محميما عندممف استعماؿ ىذه العبارة، قتو امغ

 . عند تأديب الطفؿالمباح اإليذاء الخفيؼ عمىالعنؼ التي ال تنطكم 

 بيا تمؾ األعماؿ المادية التي ال تصيب جسـ الضحية مباشرة، بؿ تسبب كُيقصد
 الجسدية أك العقمية، كتعد القكل اضطراب في  إلى أف يؤدمقإنزعاجا أك رعبا شديدا مف شأف

                                                           
1
أحمد جالؿ شريؼ الطباخ، مكسكعة الطب الشرعي ك األدلة الجنائية، جرائـ االعتداء عمى األشخاص ك األمكاؿ الجزء - 

  .60- 58  صالمرجع السابؽ، ص، األكؿ
2- 

Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER,op cit,p12. 
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 الرعب في نفس الطفؿ أك تيديده إلحداثإطالؽ عيار نارم ،مف قبيؿ أعماؿ التعدم 
. 1أك غيرىا مف أعماؿ التعدمق بمسدس أك بسكيف أك بعصا أك بالبصؽ في كجو

ك كؿ أعماؿ العنؼ المذككرة سابقا، تمثؿ المجاؿ الحيكم لمخبرة ذلؾ أنو يتعيف المجكء 
إلييا لتحديد حدكث الضرب أك الجرح أك إرتكاب أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ أك التعدم عمى 

جسـ المجني عميو، ك تحديد مدل الضرر الناتج عف ىذه األعماؿ، ك ىذه المسائؿ كميا 
ك يعكد القكؿ الفصؿ في تقدير آراء الخبراء لكجداف . مكر عممية يبت فييا الخبير المختصأ

 .ديريةؽالمحكمة في إطار سمطتيا الت
  :وي ـالركن المعن-2

 زائية القصد الجنائي لقياـ المسؤكلية الجتتطمبتعد ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية التي 
كؿ مف جرح " :التي نصت عمى أنو مف قانكف العقكبات 269لمادة كفقا ؿ ، كذلؾ 2لمجاني

. تدؿ عمى أف ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية (عمدا) فمفظة "..أك ضرب عمدا
. لعمـ ك اإلرادةا: ف ىماعنصرمكحتى يتحقؽ القصد الجنائي ليذه الجريمة البد مف تكفر  

يعمؿ ؼ ، تحقؽ االرادة الذم يسبؽقدر مف الكعي اؿذىنية أك اؿحالة تمؾ اؿ: يقصد بالعممك
 3.المطابؽ لمكاقع كإدراؾ األمكر عمى النحك الصحيحعمى 

إحاطة الجاني عمما بجميع العناصر القانكنية لجريمة العنؼ : ك يعرفو فقياء آخريف بأنو
ذا إنت،ضد القاصر فى العمـ كأف يجيؿ أحد الكالديف أف ىذه األعماؿ ال تنطكم ضمف  كا 

 4 .اإلذاء الخفيؼ المباح قانكنا في التأديب

                                                           
براىيـ فخار،  -  1  تخصص قانكف أطركحة دكتكراه،،الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائرم ك القانكف المقارفحمكا 

 .95، منشكرة، ص 2014جنائي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
منتصر سعيد حمكدة، بالؿ أميف زيف الديف، إنحراؼ األحداث، دراسة فقيية في ضكء الشريعة االسالمية، دار الفكر الجامعي،  -  2

. 66، ص 2007القاىرة، الطبعة األكلي، 
 ص ،2005 ،السادسةعبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، الطبعة - 3

. 258-250ص 
 .135،136عبد الرحمف خمفي، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ، المرجع السابؽ، ص ص - 4
 .149، ص2006حسيف فريجة، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، جرائـ األشخاص ك األمكاؿ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،-
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ىي نشاط نفسي ك ،ىي عبارة عف قكة نفسية تتحكـ في سمكؾ اإلنسافؼ: أما عن االرادة
ذا . صدر عف كعي ك إدراؾ بيدؼ بمكغ ىدؼ معيفم  ىذه اإلرادة المدركة ك المميزة اتجيتكا 

، بسيطرتيا عمى السمكؾ المادم لمجريمة ك تكجييو اإلجرامية الكاقعةتحقيؽ إلى عف عمـ 
 كافيا لقياـ اإلرادة في حيف يككف تكافر ،(ذات النتيجة)نحك تحقيؽ النتيجة في الجرائـ المادية 

  1.الجرائـ  الشكمية في  لتحقيؽ السمكؾ اتجيتالقصد إذا 
بأف أعماؿ العنؼ التي (الكالديف)ىذه الجريمة بمجرد عمـ الجانيبتكفر القصد الجنائي مك 

المتمثمة ية جراـتحقيؽ النتيجة اإلبيا ؿيمارسيا عمى الطفؿ مجرمة قانكنا، ك رغـ ذلؾ يقـك 
  . إيذاء الطفؿ كتعريض صحتو لمخطرفي

رتكبت أعماؿ العنؼ المذككرة سابقا مف الكالديف أك أحدىما دكف قصد المساس أُ  ذاإأماَّ 
 لجريمة الجرح الخطأ الذم تككف فيو ابالسالمة الجسدية لمطفؿ، ىنا ُيعدُّ الجاني مرتكب

 .العقكبة مخففة مقارنة بالصكرة السابقة
أكاالحتمالي،  مباشر ك ىناؾ مف الفقياء القانكف مف يرل بأنو يجب األخذ بالقصد الغير

 عف سمككو، ك إنما يككف لديو ةأيف ال يتكافر لدل الجاني العمـ الحقيقي بالنتائج المترتب
 بالسالمة الجسدية لمطفؿ، دكف أف تتجو ٍإراداتو إلى س أك يـ،حتماؿ أف ىذا السمكؾ يضرا

تحقيؽ النتيجة، ك القاعدة في مثؿ ىذه الحالة ىك أف يعتبر الجاني متعمدا إذا كاف عمى عمـ 
عنؼ عمى الطفؿ ك ىذا يعبر عنو بالقصد اؿحتماؿ تحقؽ النتيجة عند اإلتياف بأعماؿ اب

لكف المشرع لـ يأخذ بالقصد االحتمالي لقياـ ىذه . 2الجرمي في صكرة القصد االحتمالي
. اإلرادة بالقصد الجنائي القائـ عمى العمـ ك ط فؽاكتفىالجريمة ك 

                                                           
، األكلىابراىيـ بمعميات، أركاف الجريمة ك طرؽ إثباتيا في قانكف العقكبات الجزائرم، دار الخمدكنية، الجزائر، الطبعة  - 1

. 120،122، ص ص2007
2

، دار الثقافة لمنشر -القسـ الخاص- خالد حميد الزعبي، فخرم عبد الرزاؽ الحذيثي، شرح قانكف العقكبات -
 .90،ص 2009كالتكزيع،الألردف،

 العاـ، كمية الحقكؽ ك العمـك قانكف، دراسة مقارنة، أطركحة دكتكراه في اؿالحماية الجنائية لمطفؿ الضحيةىديات حماس، - 
 .105 ،104 ، غير منشكرة، ص ص2015-2014السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
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 الفرع الثالث

ا ممن في حكمو ن الوالدين أو عة أعمال العنف الصادرـجريمالمقرر لالجزاء  

 تختمؼ العقكبات المقررة ليذه الجريمة بحسب النتائج التي أسفرت عنيا أعماؿ العنؼ 
: حاالت ك ذلؾ عمى النحك التاليأربعة الكاقعة عمى القاصر ك قد ميز المشرع بيف 

عجز  ج أم مرض أك.ع. مف ؽ269إذا لـ ينتج عف أعماؿ العنؼ المبينة في المادة   -1
 سنكات ك بغرامة 10 إلىالحبس مف ثالث سنكات بأك جزئي عف العمؿ فتككف العقكبة  كمي
أما إذا نتج عف أعماؿ العنؼ كالتعدم  مرض أكعجز  .دج 100.000 إلى 20.000مف 

 . يكما فتككف العقكبة بالسجف المؤقت كذلؾ مف خمس إلى عشر سنكات15كمي لمدة تجاكز 

 ك إذا ترتب عف أعماؿ العنؼ المبينة سابقػا َفْقْد أك َبتر عضك أك َعاَىة مستديمػة،  -2
 . 1أكنتج عنيا الكفاة دكف قصد إحداثيا  فتككف العقكبة بالسجف المؤبد

     ك المشرع الجزائرم لـ يكرد تعريؼ لمعاىة المستديمة كاكتفى بذكر بعض صكرىا في 
فيا عمى أنيا. ج.ع. مف ؽ264المادة  نقص نيائي : بينما نجد أف الفقو الجنائي عرَّ

أكجزئي في منفعة عضك مف أعضاء الجسد، كال أىمية الف يترتب عمييا تيديد لحياة 
2.المجني عميو أـ ال

 

كؿ إصابة غير قابمة لمشفاء، تمحؽ بعضك مف أعضاء جسـ : كُعّرفت أيضا عمى أنيا
 3.المجني عميو مف جراء االعتداء العمدم عميو

                                                           
 155-152ص ، المرجع السابؽ،ص، شرح قانكف العقكبات الجزائرمحسيف فريجة - 1

 
   .110،الشافعي عبيدم،الطب الشرعي كاألدلة الجنائية،المرجع السابؽ- 2

،المجمة الجنائية، المجمد الثاني،العدد الثالث، «استظيار القصد الجنائي في القتؿ العمد»رؤكؼ عبيد، - 
  132،ص 1959القاىرة،

ص ,2010,دكف مكاف النشر, مركز التعميـ المفتكح,-القسـ الخاص-شرح قانكف العقكبات, عمر الفاركؽ الحسيني-3

 .99-97ص
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كلقياـ مسؤكلية الجاني في ىذه الحالة البد مف قياـ العالقة السببية بيف أعماؿ العنؼ 
كالعاىة المستديمة، حيث تنقطع ىذه العالقة إذا تداخؿ عامؿ الحؽ عف أعماؿ العنؼ، 

  1.ككاف كافيا بذاتو إلحداث العاىة المستديمة لممجني عميو
ذا إقترنت أعماؿ العنؼ بظرؼ اإلعتياد كرتبت الكفاة، أك كقع الضرب أك العنؼ  -3  كا 

  2.بقصد إحداث الكفاة يعاقب الجاني باإلعداـ

     كمما تقدـ ذكره يتبيف أف تجريـ كؿ أعماؿ العنؼ الصادرة مف الكالديف أك مف في 
مف إتفاقية حقكؽ 19حكميما، يعد مف قبيؿ التدابير التشريعية المنصكص عمييا في المادة 

.  حيث اتخذىا المشرع الجزائرم في سبيؿ حماية الطفؿ مف كؿ أعماؿ العنؼ1989الطفؿ 
ك ما يؤخذ عمى المشرع في ىذه الجريمة أف الحماية تقتصر فقط عمى القاصر الذم لـ يكمؿ 

 ج حيث ُيعػدُّ .ع. مف ؽ269سنو كذلؾ كفقػا لممادة  (16)السادسػة عشرة

سنة خارجيف عف (18)كلـ يبمغكا الثامنة عشرة  (16)األطفاؿ الذيف أكممكا سف السادسة عشرة
 . نطاؽ ىذه الحماية

كيكسع مف نطاؽ الحماية الجزائية   269لذلؾ كاف لزاما عمى المشرع أف يتدخؿ لتعديؿ المادة 
سنة كما فعؿ في الحماية الجنائية المقررة لمطفؿ مف  (18)لتشمؿ كؿ ما لـ يبمغ الثامنة عشرة

  3.جرائـ االختطاؼ، ك استعمالو في التسكؿ أك تحريضو عمى الفسؽ كالدعارة

 

                                                           
 .96،ص 2010بيركت،, المؤسسة الحديثة لمكتاب- القسـ الخاص- شرح قانكف العقكبات  نشأة أحمد نصيؼ،- 1
  المتضمف قانكف العقكبات1966يكنيك سنة  08  لػالمكافؽالمؤرخ 156-66:مف األمر رقـ,272,271,270:المكاد -2

 .مـ المعدؿ  لمتالجزائرم
 07ج ر، العدد ) ،2014 فبراير،04: المؤرخ في01-14: مف القانكف رقـ366 ،344، (1) مكرر293 مكرر،195:  المكاد- 3

 . كالمتضمف قانكف العقكبات1966 يكنيك 08 المؤرخ في 156-66المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ  (2014-02 -16: المؤرخو في
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 المبحث الثـاني

 الحماية الجنائية لمطفل ضحيَّة اإلىمـال المعنـوي لألسرة

أقر المشرع صكرا عديدة لمرعاية المعنكية لمطفؿ في نصكص قانكنية كثيرة، نذكر        
التعاكف "  مف قانكف األسرة التي تنص عمى أنو مف أىـ كاجبات الزكجيف36منيا المادة 

 مف نفس القانكف إلى 62، كما نصت المادة ..."عمى مصمحة األسرة كرعاية األكالد
رعاية الكلد كتعميمو كالقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو كالسير عمى "كاجبات الحاضف ك ىي 

، فقد ذكرت ىذه المادة صكرا أخرل لمرعاية المعنكية لمطفؿ، "حمايتو كحفظو صحة كخمقا
تمثمت في تربيتو عمى ديف أبيو كتعميمو كالسير عمى حمايتو، كتعد ىذه الصكر مضمكف 

 مف 64حؽ الحضانة المقرر لمطفؿ، كتعتبر األـ ثـ األب أكلى الناس بيا بحسب المادة 
 .قانكف األسرة

      كبناءا عمى ما سبؽ يتضح أف أكجو الرعاية المعنكية التي أقرَّىا المشرع لمطفؿ 
كثيرة كمتنكعة كيصعب حصرىا، ك قد حمَّؿ الكالديف كاجب القياـ بيذه الرعاية ذلؾ أف 

 . كؿ تقصير أك إىماؿ في القياـ بيا سيككف لو أثر سمبي عمى الطفؿ
 لذلؾ تدخؿ المشرع الجزائي الجزائرم لحماية الطفؿ مف اإلىماؿ المعنكم، حيث جـر كؿ 

 .فعؿ ينطكم عمى إىماؿ في الرعاية المعنكية لمطفؿ
كفي ىذا المبحث سنتطرؽ إلى األفعاؿ التي تنطكم في مضمكنيا عمى إىماؿ لمرعاية 

 :المعنكية فقسمنا ىذا المبحث إلى ثالث مطالب كما يمي
 . تجريـ اإلعتداء عمى حؽ الطفؿ في الحضانة:المطمب األول
 . تجريـ إساءة معاممة الطفؿ:المطمب الثاني
      . تجريـ إستغالؿ الطفؿ في التسكؿ:المطمب الثالث
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 الـمطمب األول

 تجريـم اإلعتداء عمى حق الطفل في الحضانة

     ُيعدُّ حؽ الطفؿ في الحضانة، حؽ أساسي إذ ال يتصور بقاء الطفؿ أو استمرار 
وجوده دوف ذلؾ، و أي مساس بيذا الحؽ دوف وجو حؽ قانوني أو شرعي ِيؤدي حتما 
إلى إحداث خمؿ في تربية الطفؿ وتقويـ سموكو، ومف ىذا المنطمؽ فإنو ال بد مف توافر 
حماية جزائية ليذا الحؽ مف أي عبث، و ذلؾ ما قاـ بو المشرع الجزائري حيث أنو لـ 

 مف قانوف األسرة، ونص أيضا 62يكتفي بإقرار حؽ الحضانة لمطفؿ بموجب نص المادة 
 عمى األشخاص األحؽ بحضانة الطفؿ وجعؿ مف مصمحة المحضوف ىي 64في المادة 

لزِاـ القاضي بمقتضى ىذه المادة أنو عندما يحكـ  األساس القانوني في إسناد الحضانة، وا 
بإسناد الحضانة أف يحكـ أيضا بحؽ الزيارة لمطرؼ الذي لـ تسند لو الحضانة، بؿ تعدَّ 
ذلؾ وأضفى حماية جزائية عمى الحؽ، و جـر األفعاؿ التي قد تشكؿ في مجمميا إعتداء 
عمى ىذا الحؽ، أو األفعاؿ التي مف شأنيػا أف تعيؽ الحاضف عمى القيػاـ بواجب حضانػة 

 . الطفؿ عمى الوجػو المطموب

 مف قانوف العقوبات الجزائري التي 328      تجسدت الحماية الجزائية في نص المادة 
 إلى 20.000 يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة و بغرامة مف ":تنص عمى أنو

 دج األب و األـ أو أي شخص آخر ال يقـو بتسميـ قاصر قضي في شأف 100.000
. حضانتو بحكـ مشموؿ بالنفاذ المعجؿ أو بحكـ نيائي إلى مف لو الحؽ في المطالبة بو

و كذلؾ كؿ مف خطفو ممف وكمت إليو حضانتو أو مف األماكف التي وضعو فييا أوأبعده 
عنو أو عف تمؾ األماكف أو حمؿ الغير عمى خطفو أو إبعاده حتى ولو وقع ذلؾ بغير 
تحايؿ أو عنؼ، وتزاد عقوبة الحبس إلى ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السمطة 

  ".األبوية عمى الجاني
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مف نص المادة يتبيف أنيا تتضمف فئتيف مف الجرائـ  التي تشكؿ إعتداء عمى حؽ الطفؿ 
 : في الحضانة وىي كالتالي

 .تجريـ عدـ تسميـ الطفؿ لمف لو الحؽ في حضانتو- 1
بعاده عف مف وكمت إليو حضانتو-2 و سيتـ في ىذا المطمب دراسة كؿ . خطؼ الطفؿ وا 

 .جريمة عمى حدا 
 الـفرع األول

  تجريم عدم تسميـم الطفل لحاضنـو

    ويقصد بيا أف يمتنع الجاني الذي كاف المحضوف القاصر تحت رعايتو عف    
وعدـ التسميـ بيذا الوصؼ . تسميمو إلى مف وكمت إليو حضانتو بموجب حكـ قضائي

ولقياـ ىذه الجريمة البد مف توفر شروط أولية . عبارة عف امتناع، أي ىو موقؼ سمبي
 في فقرتيا األولى عمى 328إضافة إلى الركف المادي و المعنوي،  حيث تنص المادة 

 دج 100.000 إلى 20.000يعاقب بالحبس مف شير إلى  سنة و بغرامة مف : "أنو
األب أواألـ أو أي شخص آخر ال يقـو بتسميـ قاصر قضي في شأف حضانتو بحكـ 

 ،  "..مشموؿ بالنفاذ المعجؿ أو بحكـ نيائي إلى مف لو الحؽ في المطالبة بو

    مف المادة يتبيف أف المشرع يشترط لقياـ ىذه الجريمة توفر حكـ قضائي، وأف يكوف 
الجناة ىـ أحد والدي الطفؿ أو ممف ليـ الحؽ في حضانتو، و أف يكوف المحضوف قاصر 

 . بحضانة قاصر

و سنتطرؽ ليذه الشروط األولية و األركاف الواجب توفرىا لقياـ ىذه الجريمة بشيء مف 
 :التفصيؿ
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 :الـشروط األولية لقيام جريمـة عدم تسميم الطفـل لحاضنو:  أوال

 :  وجود حكم قضائـي .1
     تستمـز ىذه الجريمة صدور حكـ قضائي، إذ بدونو ال تقـو الجريمة، كما في حالة 

ال يمكنو أف يستند إلى ىذه  (األب)المرأة التي تترؾ المنزؿ الزوجي مع أطفاليا، فالزوج 
  1.المادة لمتابعتيا جزائيا بسبب إنعداـ الحكـ القضائي  الذي يمنحو حضانة األطفاؿ

 : ويشترط في الحكـ القضائي ما يمي

 2. أف يكوف حائزا لقوة الشيء المقضي فيو، أي نيائيا أو مشموؿ بالنفاذ المعجؿ-    أ
ويكوف الحكـ نيائيا إذا استنفذ كؿ طرؽ الطعف العادية وىي المعارضة واالستئناؼ، 

فيكوف بعدىا قابال لمتنفيذ، كما قد يكوف نافذا مباشرة بموجب أمر عمى ذيؿ العريضة أماـ 
 مكرر مف قانوف األسرة 57قاضي الفاصؿ في األمور المستعجمة،  و فقا  لممادة 

وفي ذلؾ قضت المحكمة العميا بعدـ قياـ جريمة االمتناع عف تسميـ طفؿ، . الجزائري
لكوف الحكـ القاضي بإسناد حضانة الوَلديف أُلِميما غير مشموؿ بالنفاذ المعجؿ وغير 

      3.نيائي كونو محؿ استئناؼ
و قد يصدر ىذا الحكـ عقب دعوى الطالؽ، أو أثر دعوى مستقمة خاصة بمسألة 

 4.الحضانة، وسواء تعمؽ األمر بإسناد الحضانة مؤقتا أو نيائيا
 كػػػػاف  و يشترط فػي الحكـ كذلؾ أف يكوف صادرا عف القضاء الوطنػػػػػػػي، أما إذا-ب   

                                                           

 .176، المرجع السابؽ، ص الحماية الجنائية لألسرة محمود لنكار، - 1
،مجمة االباحث لمدراسات «الحماية الجنائية مف العنؼ المعنوي داخؿ األسرة في التشريع الجزائري»محمد شنو،- 

 . 342،ص2017األكادمية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،جامعة باتنة،العدد العاشر
 271، ص 2014 عبد الرحماف خمفي، أبحاث معاصرة في القانوف الجنائي المقارف، دار اليدى، الجزائر،- 2
، غير منشور، مشار إليو في  132607: ، ممؼ رقـ1996 جواف 16:  قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ- 3

 . 172أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص، المرجع السابؽ، ص 
4- Francois MONEGER, Droit de l'enfant, Repertoire de droit international, Dalloz, Tome 

II,2010,p131. 
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، 1صادرا عف القضاء األجنبي فال يجوز األخذ بو،إال إذا كاف مميور بالصيغة التنفيذية
 .واإلدارية  مف قانوف اإلجراءات المدنية605وذلؾ إعماال لنص المادة 

 يجب أف يتضمف الحكـ القضائي الشخص أو األشخاص المستفيديف مف -    ج
وأشكاؿ تنفيذه - حضانة مؤقتة أو نيائية-الحضانة والطبيعة الخاصة ليذا الحؽ

، ىذه األمور في العادة يتضمنيا الحكـ القاضي بإسناد الحضانة، (الوقت،المكاف، المدة)
 مف 64و تأخذ عبارة الحضانة مدلوال واسعا إذ قد تتسع لتشمؿ موضوع الزيارة، فالمادة 

قانوف األسرة الجزائري تمـز القاضي عند الحكـ بإسناد الحضانة، أف يحكـ أيضا بحؽ 
و مف ذلؾ يجب عميو أف يحكـ بحؽ الزيارة لمشخص الذي لـ تسند لو الحضانة . الزيارة

 . حتى ولو لـ يطمب منو ذلؾ

 حتى في حالة عدـ احتراـ الحكـ المتعمؽ 328وتبعا لما سبؽ فإنو يطبؽ نص المادة    
 2.بحؽ الزيارة ألنو يندرج ضمف ىذه الجريمة

يجب تبميغ الحكـ لمشخص المطموب منو تسميـ الطفؿ، و يتـ ذلؾ قانونا عف - د
 3.طريؽ المحضر القضائي

  :أن يكون الجناة ىم أحد الوالدين أو ممن ليم حق الحضانة- 2

 مف قانوف العقوبات الجزائري التأكيد عمى صفة الجناة 328       جاء في نص المادة 
األب واألـ أو أي شخص آخر، فصفة األب واألـ واضحة بحيث : في ىذه الجريمة وىـ

ففييا بعض الغموض " أي شخص آخر"أما عبارة . يقصد بيما الوالداف الشرعياف لمطفؿ
وتستدعي الوقوؼ عندىا لمعرفة مف ىـ األشخاص الذي تطبؽ عمييـ ىذه المادة، 

 كؿ ": مف قانوف العقوبات الجزائري نجد أنيا تنص عمى ما يمي327وبالرجوع لممادة 
                                                           

 .154عبد العزيز سعد، الجرائـ الواقعة عمى نظاـ األسرة، المرجع السابؽ، ص  -1
 .172أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ،-2

 .44- 42لحسيف بف الشيخ آث ممويا، المنتقى في القضاء الجزائي،المرجع السابؽ،ص ص  - 

                                                          .177، المرجع السابؽ، ص الحماية الجنائية لألسرةمحمود لنكار،   - 3
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مف لـ يسمـ طفال موضوعا تحت رعايتو إلى األشخاص الذيف ليـ الحؽ في المطالبة بو 
، فنص ىذه المادة جاء عاما، فأي شخص "يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات

يقـو برعاية الطفؿ، كمربية أو معممة أو مرضعة، ال يقـو بتسميـ الطفؿ إلى مف لو الحؽ 
في المطالبة بو ُيعدُّ مرتكبا لجريمة عدـ التسميـ، وفي المادة لـ يشترط المشرع صدور 
حكـ يقضي بالتسميـ، ذلؾ أف مف ليـ الحؽ في الحضانة ىـ الُمطاِلبيف بالطفؿ مف 

 1.الغرباء عنو

 مف قانوف العقوبات يطبؽ فقط عمى األشخاص 327     يتبيف مما سبؽ أف نص المادة 
 مف قانوف العقوبات فتطبؽ 328الذيف ليس لو الحؽ في حضانة الطفؿ، بينما المادة 

عمى األشخاص الذيف يكونوا ليـ الحؽ في حضانة الطفؿ، و ىـ المنصوص عمييـ في 
 .  مف قانوف األسرة الجزائري65المادة 

    و يجدر بالمشرع  التدخؿ إلزالة ىذا الغموض عمى المادة و ذلؾ بإضافة عبارة 
 . "أوأي شخص آخر لو الحؽ في حضانة القاصر.."

وعميو فمتوفر ىذا الشرط البد أف يكوف أحد الجناة ىـ أحد الوالديف الشرعييف لمطفؿ 
أوالغير الذي أسندت إليو حضانة الطفؿ، كالجدة ألـ أو الجدة ألب أو الخالة أو غيرىـ 

 . مف قانوف األسرة 65مف األشخاص المنصوص عمييـ في المادة 

  :أن يكون المحضون قاصرا- 3

 328المشرع الجزائري سف القاصر الذي تشممو الحماية المقررة في المادة       لـ يحدد
مف قانوف العقوبات، فالقاصر ىو الطفؿ الذي لـ يبمغ سف الرشد، ويثور إشكاؿ  في 
 تحديد سف القاصر المعني بيذه الحماية، في ظؿ عدـ إعتماد المشرع الجزائري سف 

                                                           

 مجمة اإلجتياد القضائي،كمية الحقوؽ، جامعة محمد ،«جريمة االمتناع عف تسميـ طفؿ إلى حاضنو» شروف،حسينة-  1
  .24 ،ص2010خيضر بسكرة،العدد السابع، 

 .45- 42لحسيف بف الشيخ آث ممويا، المنتقى في القضاء الجزائي،المرجع السابؽ،ص ص - 
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رشد موحد عمى مستوى القوانيف، فسف الرشد المدني يكوف ببموغ الطفؿ سف التاسعة عشر 
 مف القانوف المدني، أما سف الرشد 40سنة كاممة، وذلؾ بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة 

الجنائي فيكوف ببموغ الطفؿ سف الثامنة عشرة سنة كاممة وىذا وفقا لنص الفقرة األخيرة مف 
 .                   المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15:المادة الثانية مف القانوف رقـ

     وبالرجوع إلى الفقو نجد أنو إذا تعمؽ األمر بالحضانة، فالمرجع في تحديد مفيـو 
 مف 65الواردة بنص المادة  القاصر يكوف إستنادا لألحكاـ المتعمقة بانقضاء مدة الحضانة

الحضانة  بالنسبة لمذكر تنقضي بمجرد بموغو  التي تضمنت أف مدة قانوف األسرة،
سنة كحد أقصى، و بالنسبة لألنثى فتنقضي ببموغيا سف الزواج و  (16)السادسة عشرة 

 .سنة (19) مف قانوف األسرة، بالتاسعة عشر07المحدد في النص المادة 

 مف قانوف 328     وعميو فإف الفقة يرى بأف القاصر المراد حمايتو في نص المادة 
وذلؾ في حالة ما إذا كاف  (16)العقوبات، ىو الطفؿ الذي لـ يبمغ سف السادسة عشرة 

( 19)المحضوف ذكرا، أما إذا كانت أنثى فيي الطفمة التي لـ تبمغ سف التاسعة عشرة 
  1.سنة

   و إضافة إلى ما سبؽ يجب أف يكوف الطفؿ المطموب تسميمو إلى مف لو الحؽ في 
حضانتو موجودا حقيقتا تحت سمطة الجاني، أما إذا كاف الطفؿ موجودا في منزؿ األسرة 
التي يعتبر المتيـ أحد أعضائيا، ولكف المحضوف يوجد تحت السمطة الفعمية لشخص 

غيره ممف يسكنوف نفس المنزؿ، فإنو ال يمكف أف يكوف المتيـ الممتنع مسؤوال عف عدـ 
 2.التسميـ، وبالتالي ال يمكف متابعتو جزائيا

     

                                                           

 .172، 171أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ، ص ص  - 1
 .149المرجع السابق ص المكي دردوس، القانوف الجنائي الخاص في التشريع الجزائري،الجزء الثاني، - 

 .155 عبد العزيز سعد، الجرائـ الواقعة عمى نظاـ األسرة، المرجع السابؽ، ص - 2
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 : الركن المـادي: ثانيـا

      يتحقؽ الركف المادي ليذه الجريمة في النشاط السمبي الصادر مف الجاني، والذي 
في االمتناع عف تسميـ طفؿ لحاضنو، أما : يتجسد في أحد الشكميف،حيث يتمثؿ األوؿ

فقد يتجسد في االمتناع عف تسميـ الطفؿ لمف لو الحؽ في زيارتو، فكال الشكميف : الثانػي
يعبراف عف عدـ االمتثاؿ لما جاء في الحكـ القضائي سواء تضمف إسناد الحضانة أو حؽ 

 . 1الزيارة
، 2      فالركف المادي يقـو بمجرد فعؿ االمتناع، حتى و إف لـ َتعُقْبو نتيجة إجرامية

 أف المشرع اقتصر فقط عمى اإلشارة لالمتناع عف تسميـ 328حيث نجد في نص المادة 
ويثبت رفض التسميـ بواسطة َمحضر إثبات حالة . الطفؿ، فبتوفره تعتبر الجريمة تامة

الذي يعدُّه المحضر القضائي بعد إتباعو إلجراءات التنفيذ القانونية، ويجب أف يتضمف 
ىذا المحضر اسـ الشخص الذي رفض التسميـ سواء كاف األب أو األـ أو أي شخص 

 3.آخر، حتى تتـ المتابعة الجزائية في مواجيتو
 : الركن المعنوي: ثالثا 

      جريمة اإلمتناع عف تسميـ الطفؿ لحضانو، جريمة عمدية و يقـو ركنيا المعنوي  
قد يكوف األب أواألـ  أوأي -  الذي يتحقؽ بعمـ الجاني4.بمجرد توافر القصد الجنائي العاـ

بصدور حكـ قضائي يقضي بإسناد الحضانة - شخص آخر ممف ليـ الحؽ في الحضانة

                                                           

 .164ص  ،2006،شريؼ سيد كامؿ، الحماية الجنائية لألطفاؿ،دار النيضة العربية بالقاىرة،الطبعة السادسة - 1

 .23،المرجع السابؽ، ص «جريمة اإلمتناع عف تسميـ طفؿ إلى حاضنو»حسينة شروف،  - 2
ص ,  1986محمد نجيب حسني، جرائـ اإلمتناع و المسؤولية الجنائية عف اإلمتناع، دار النيضة العربية، طبعة - 
 .04- 02ص

 .128ـ بف وارث، مذكرات في القانوف الجزائي الجزائري، المرجع السابؽ، ص  -3

 .261 عبد الرحماف خمفي، أبحاث معاصرة في القانوف الجنائي المقارف، المرجع السابؽ، ص- 
  .358 حمدي عبد الحميد متولي صالح، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو، المرجع السابؽ،ص - 4
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، ومع ذلؾ تنصرؼ 1أو بحؽ الزيارة، يمزمو بتسميـ الطفؿ لمشخص الذي طمب تسميمو
 .2إرادة الجاني إلى عدـ تسميـ الطفؿ لمشخص الذي طمبو

  وتطرح مسألة القصد الجنائي عدة إشكاالت، فكثيرا ما يدفع الجاني، بأف الطفؿ ىو 
الذي رفض اإللتحاؽ بحاضنو أو بالشخص الذي لو الحؽ الزيارة، وفي ظؿ غياب نص 
قانوني لحؿ ىذا اإلشكاؿ، نجد أف القضاء الجزائري تعرض ليذه المسألة حيث جاء في 
حكـ صادر عف محكمة سيدي عيش أنو قضى ببراءة أـ، كانت قد تابعتيا النيابة العامة 
بجنحة عدـ تسميـ أوالدىا لمطمقيا بعد أف قضي لو بحضانتيـ، فمما ثبت أنيا لـ ترفض 

  3.التسميـ، ولكف األوالد ىـ الذيف رفضوا اإللتحاؽ بأبييـ، حكمت المحكمة ببراءتيا

غير أنو و عمى خالؼ ذلؾ إستقر القضاء الفرنسي عمى اعتبار أف الممـز يعتبر مذنبا 
ويستحؽ العقاب، إذا لـ يبذؿ كؿ ما في وسعو لحمؿ الطفؿ عمى الذَّىاب مع مف يطمبو، 

و قضى بأف مقاومة الصغير أو نفوره مف الشخص الذي لو الحؽ في المطالبة بو ال 
   4.يشكالف مبررا و ال عذرا قانونيا

 الجــــــــــزاء: رابعـا

     تشكؿ ىذه الجريمة جنحة، وقد أقر ليا المشرع الجزائري عقوبة أوردىا في الفقرة 
يعاقب بالحبس ": مف قانوف العقوبات حيث نصت عمى أنو328األولى مف نص المادة 

 دج األب أو األـ أو أي 100.000 إلى 20.000مف شير إلى سنة و بغرامة مف 
شخص آخر ال يقـو بتسميـ قاصر قضي في شأف حضانتو بحكـ مشموؿ بالنفاذ المعجؿ 

، فيتضح مف ىذا النص أف العقوبة "...أو بحكـ نيائي إلى مف لو الحؽ في المطالبة بو
                                                           

 . 173 أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
 .40 لحسيف بف الشيخ آث ممويا،المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابؽ،ص - 2
، مجمة المحكمة العميا، 323122ج، في ممؼ رقـ .، عف المحكمة العميا،غ26/04/2006:  القرار الصادر بتاريخ- 3

   .563، ص 2007العدد الثاني، 

 27،المرجع السابؽ، ص «جريمة اإلمتناع عف تسميـ طفؿ إلى حاضنو»حسينة شروف، - 4
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  دينار 100.000 إلى 20.000تتمثؿ في الحبس مف شير إلى سنة و بغرامة مف 
و تزيد عقوبة ىذه الجريمة، إذا توافر فييا الظرؼ المشدد و المتمثؿ في سقوط .  جزائري

السمطة األبوية عف الممتنع عف تسميـ الطفؿ إلى مف لو الحؽ في المطالبة بو، بحيث تزاد 
 في فقرتيا األخيرة حيث 328مدة الحبس إلى ثالث سنوات، وذلؾ ما نصت عميو المادة 

وتزاد عقوبة الحبس إلى ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السمطة ... ":جاء فييا مايمي

  ".األبوية عف الجاني

    وال تتـ المتابعة الجزائية بيذه الجريمة إال بناءا عمى شكوى يقدميا الضحيَّة، وقد جعؿ 
 329المشرع صفح الضحية سببا في إيقاؼ المتابعة الجزائية، و ذلؾ إعماال بالمادة 

ال يمكف مباشرة الدعوى العمومية الرامية :" مكرر مف قانوف العقوبات التي نصت عمى أنو
 إال بناءا عمى شكوى الضحية ويضع صفح الضحية حدا لممتابعة 328إلى تطبيؽ المادة 

 "الجزائية

 خصائص جريمة اإلمتناع عن تسميم طفل لمن لو الحق في الحضانة : خامسا

 تتميز جريمة عدـ تسميـ الطفؿ إلى حاضنو،  بجممة مف الخصائص تميزىا عف    
 :غيرىا مف الجرائـ وتتمثؿ في 

 تعتبر ىذه الجريمة مف قبيؿ الجرائـ المستمرة إستمرارا متتابعا أو متجددا، بمعنى أف  .1
األمر المعاقب عميو فييا يتوقؼ استمراره عمى تدخؿ إرادة الجاني تدخال متتابعا ومتجددا، 
بخالؼ الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا فإف األمر المعاقب عميو فييا يبقى و يستمر بغير 

  1.حاجة لتدخؿ جديد مف جانب الجاني
ويترتب عمى ذلؾ أنو في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا فإف محاكمة 

الجاني ال تكوف إال عف األفعاؿ الجنائية السابقة عمى رفع الدعوى،أما فيما يتعمؽ 

                                                           

 .265، 264،ص ص 2005 عبد الممؾ، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، مكتبة العمـ لمجميع، لبناف، الطبعة األولى،جندي  -1
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بالمستقبؿ فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكوف جريمة جديدة يصح 
محاكمتو مف أجميا مرة أخرى وال يجوز لو التمسؾ عند المحاكمة الثانية بسبؽ الحكـ 

  1.عميو

أنيا مف الجرائـ السمبية، وىي الجرائـ التي يمتنع فييا الجاني عف اإلتياف بفعؿ أمر  .2
، وىذه الجريمة تتضمف عدـ قياـ الجاني بتسميـ طفؿ لمف صدر 2القانوف باإلتياف بو

، كما تتضمف أيضا 3لصالحو الحكـ القضائي المتضمف إسناد الحضانة أو حؽ الزيارة 
 .عدـ تنفيذ الجاني لمحكـ القضائي المتعمؽ بالحضانة

 الفرع الثاني

 تجريم إختطاف الطفل المحضون أو إبعاده عن حاضنو

 مف قانوف 328            أورد المشرع ىذه الجريمة في الفقرة الثانية مف نص المادة 
وكذلؾ كؿ مف خطفو ممف وكمت إليو حضانتو  : "... العقوبات حيث نصت عمى ما يمي

أو مف األماكف التي وضعو فييا أو أبعده عنو أو عف تمؾ األماكف أو حمؿ الغير عمى 
وتعد ىذه المادة ىي الركف الشرعي ليذه ." خطفو أو إبعاده حتى لو وقع ذلؾ بغير تحايؿ

بعاد المحضوف، وتشترؾ ىذه الجريمة مع  الجريمة حيث تضمنت تجريـ فعؿ اإلختطاؼ وا 
: جريمة عدـ تسميـ طفؿ لحاضنو، في الشروط األولية التي يجب توفرىا فييا والمتمثمة في
وجوب توفر حكـ قضائي، و أف يكوف الجناة ىـ أحد الوالديف أو ممف وكمت ليـ حؽ 

حضانة الطفؿ، و أف يكوف المحضوف قاصرا، وتختمؼ عنيا في الركف المادي والمعنوي 

                                                           

 265 المرجع السابؽ، ص  عبد الممؾ، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالثجندي-   1
 دار الفكر العربي، القاىرة،, الجزء األوؿ-  الجريمة–محمد أبو زىرة، الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي -  2

 .102-96،ص ص 1996

، ص 2003محمد عبد الحميد األلفي، الجرائـ السمبية في قانوف العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،-  3
60. 
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و في ما يمػي سيتـ التطرؽ إلى ىذيف الركنيف ثـ إلى الجػزاء . الػواجب توفرىما لقياميا
 :المقرر ليا

 :الركن المـادي -أوال

ف            تختمؼ جريمة عدـ تسميـ طفؿ لحاضنو، وىذه الجريمة  في الركف المادي المكوِّ
لكمييما، حيث أف الركف المادي لمجريمة األولى يتجسد في الواقع بسموؾ سمبي و المتمثؿ 
في اإلمتناع عف تسميـ المحضوف إلى حاضنو، بينما في جريمة إختطاؼ المحضوف مف 

. 1حاضنو يتجسد بسموؾ إيجابي والمتمثؿ في إختطاؼ أو إبعاد المحضوف عف حاضنو
 مف قانوف العقوبات فإف الركف المادي في ىذه 328وبحسب نص الفقرة الثانية مف المادة 

 :الجريمة  يتحقؽ بعدة صور تتمثؿ فيما يمي
  :اإلختطـاف -1

األخذ السريع سواء كاف ذلؾ بإستخداـ قوة ماديػة :          ُيعرَّؼ اإلختطاؼ عموما بأنو
بعاده عف مكانو أما عف . 2أو معنويػة أوعف طريؽ الحيمة أو االستدراج لمحؿ الجريمة وا 

معنى اإلختطاؼ في ىذه الجريمة، فالمشرع الجزائري لـ يحدده، و ترؾ األمر إلجتياد 
أخذ الطفؿ ونقمو عمدا مف مكاف تواجده : الفقياء، حيث عرَّفوا اختطاؼ المحضوف بأنو

 3 .إلى مكاف آخر،حتى ولو كاف برضاه

                                                           

 .163، المرجع السابؽ، ص الطفؿ والقانوف الجزائي التونسيرضا خماخـ، -  1

، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة- عبد اهلل عزيز ساماف، أحكاـ إختطاؼ األشخاص في القانوف الجنائي-  2
 .24 ص ,2015الطبعة األولى، , مصر

، مداخمة ألقيت «جريمة خطؼ األطفاؿ القصر في الفقو اإلسالمي والقانوف الجنائي الجزائري»عبد المجيد بوكركب،-
 بكمية الحقوؽ و العمـو السياسية،  أقيـالذيضمف الممتقى الوطني حوؿ الحماية الجزائية لألسرة في التشريع الجزائري، 

 .93 ص ، 2010 سنة ، نوفمبر3،4 بجامعة جيجؿ، يومي

 .182 ص الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، الجزء األوؿ، المرجع السابؽأحسن بوسقيعة، 3 -

، مداخمة ألقيت ضمف الممتقى الوطني حوؿ الحماية «جريمة خطؼ األشخاص في التشريع الجزائري»نادية رواحنة،  -
 ، نوفمبر3،4  بكمية الحقوؽ و العمـو السياسية، بجامعة جيجؿ، يومي أقيـالذي الجزائية لألسرة في التشريع الجزائري،

 .124 ص ، 2010سنة 
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إنتزاع المحضوف مف المكاف الذي ىو فيو ونقمو إلى المكاف :      كما ُيقصد بو أيضا
حتجازه فيو بقصد إخفائو عف الشخص المكمؼ بحضانتو ورعايتو، ويتحقؽ فعؿ  آخر، وا 

  ومثاؿ ذلؾ أف 1 .الخطؼ ولو كاف المخطوؼ في موقع غير موقعو العادي بصورة مؤقتو
يقـو األب بخطؼ الطفؿ مف منزؿ المكمؼ بحضانتو، أو يقـو بذلؾ بعد خروج الطفؿ مف 
المدرسة، أو ينتيز وجوده في الشارع و يقـو بخطفػو  و يتحقؽ الفعؿ حتى ولو تَـّ الخطؼ 

 .بدوف تحايؿ أو عنؼ

  :اإلبعـاد -2
       يقتضي اإلبعاد نقؿ القاصر مف مكاف إقامتو العادية أو مف المكاف الذي وضعو 
فيو المكمؼ بحضانتو، سواء كاف ىذا المكاف مدرسة أو دار حضانة أو مكاف لمتسمية، 

إلى مكاف آخر سواء كاف قريب أو بعيد ىذا المكاف،  ويواريو عف أنظار مف وكمت إليو 
، ويتحقؽ ىذا السموؾ اإلجرامي في شأف مف إستفاد مف حؽ الزيارة أو مف 2.الحضانة

حضانة مؤقتة فينتيز فرصة وجود المحضوف معو ويبعده عف الشخص المكمؼ بحضانتو 
 3.إلحتجازه

 :حمل الغير عمى الخطف أو اإلبعاد -3

 في ىذه الصورة ال يقـو الجاني بفعؿ الخطؼ واإلبعاد شخصيا بؿ ُيكمؼ الغير 
  4.عمى القياـ بتمؾ األفعاؿ، فيعتبرا فاعال أصميا ولو لـ يقـ بتمؾ األفعاؿ بنفسو

                                                           

 .110  ص،2010، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف- القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات, نشأت أحمد ناصيؼ-  1

 .   54 ،53 ، المرجع السابؽ، ص-دراسة مقارنة- سفياف خوالدية، الحماية الجزائية لمطفؿ في قانوف العقوبات- 

 . 265 عبد الرحماف خمفي، أبحاث معاصرة في القانوف الجنائي المقارف، المرجع السابؽ، ص-  2
-- G CASTEX, Le dèplacement illicites d`enfants à l'ètranger, Le droit de la famille à l `èpreuve 

des migrations transanationales, Colloque du laboratoire d'études et de recherches des sciences 

appliquèes au droit privè, Université de Lille.2, LGDJ,, p 159.  
 172 ص أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ - 3

 178 ص ، المرجع السابؽالحماية الجنائية لألسرةمحمود لنكار،  - 4
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أما عف الشخص المحرَّض فيعتبر ىو أيضا فاعال أصميا في الجريمة و يطبؽ 
  مف قانوف العقوبات الجزائري 41و ذلؾ إعماال بنص المادة , عميو الجزاء المقرر ليا

التي تجعؿ مف المحرَّض فاعال مباشر لكونو ساىـ مساىمة مباشرة في الفعؿ، بحيث أنو 
ىو مف قاـ بفعؿ الخطؼ و إبعاد القاصر عف المكاف الذي وضعو فيو الُمكمؼ بحضانتو 

ف كاف مف دوف عنؼ أو تحايؿ          1.و يتـ فعؿ اإلبعاد حتى وا 
     وتجدر اإلشارة أنو ال يشترط تجسد كؿ الصور السابؽ ذكرىا عمى الواقع لقياـ الركف 

بعاد المحضوف مف حاضنػو، بؿ يكفػي تجسد إحداىا فقط  .  المػادي لجريمة إختطاؼ أوا 

  :الركن المعنوي:    ثانيـا

          تقتضي ىذه الجريمة توافر القصد الجنائي، فيي مف الجرائـ العمدية، إذ أنيا ال 
 وتبعا لذلؾ يجب أف يكوف الجاني 2.تقع عف خطأ أو إىماؿ أو مخالفة لألنظمة أو رعونو

عمى عمـ بوجود حكـ قضائي يسند الحضانة لمطرؼ الذي ِأْخُتِطؼ منو المحضوف، أو 
يعمـ أف حؽ الزيارة الممنوح لو ال يخوؿ لو خطؼ أو إبعاد المحضوف عف مف وكمت إليو 

و يجب أف يعمـ أيضا أف ىذه األفعاؿ محظورة و معاقب عمييا قانونا، و رغـ . الحضانة
و حتى .  وسوء النيػة مفترض في ىذه الجريمػة3.ذلؾ  أتاىا بحريتو و بكامؿ قواه العقمية

يتخمص الجانػي مف المتابعة الجزائيػة و العقاب،  ال بد لو مف إثبات حسف نيتو، أوعدـ 
 4.توفر القصد السيء، أو يثبت عدـ قياـ فعؿ االختطاؼ أو اإلبعاد

 :الجـــــزاء:    ثالثـا
  تشكؿ ىذه الجريمة جنحػػػػػػػػػػة، و تتمثؿ عقوبتيا في الحبس مف شير إلى سنػػػػػػػػػػة و     

                                                           

 264 عبد الرحماف خمفي، أبحاث معاصرة في القانوف الجنائي المقارف، المرجع السابؽ، ص - 1

 .125ـ بف وارث، مذكرات في القانوف الجزائي الجزائري، المرجع السابؽ، ص  -2

 .272 ص، عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ - 3

،المرجع «الحماية الجنائية مف العنؼ المعنوي داخؿ األسرة في التشريع الجزائري»محمد شنو، محمد شنو،- 
 .345،صالسابؽ

 .157عبد العزيز سعد، الجرائـ الواقعة عمى نظاـ األسرة، المرجع السابؽ، ص -  4
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 مف قانوف العقوبات 328 دج وذلؾ طبقا لنص المادة 5000 إلى 500بغرامػة مف 
الجزائري، وتشدد العقوبة المذكورة سابقا إذا توفر الظرؼ المشدد ليا و المتمثؿ في إسقاط 

 . السمطة األبوية عف الجاني، بحيث تزداد مدة الحبس إلى ثالث سنوات

   و قد قيَّد المشرع  المتابعة الجزائية لمجاني بيذه الجريمة، بتقديـ شكوى مف الضحية، 
 مف قانوف العقوبات الجزائري، كما أف صفح الضحية يضع حدا 329وذلؾ طبقا لممادة 

 . لممتابعة الجزائية وفقا لنص  ذات المادة

 خصائص جريمة إختطاف الطفل المحضون أو إبعاده عن حاضنــــو: رابعـا

 تشترؾ ىذه الجريمة مع جريمة عدـ تسميـ الطفؿ المحضوف لحاضنو، في أنيما 
ُيعدَّاف مف الجرائـ المستمرة استمرارا تتابعيا بحيث تنتيي حالة االستمرار بإرجاع الطفؿ 

 :، وتختمؼ عنيا بالنقاط التالية1إلى مف وكمت إليو الحضانة أو المكمفوف برعايتو 

تتميز ىذه الجريمة عف سابقتيا، في أنيا مف الجرائـ المركبة، ويقصد بيا الجرائـ  .1
ف جريمة مستقمة، فيتـ جمع ىذه األفعاؿ  التي تتكوف مف عدد مف األفعاؿ، و كؿ فعؿ ُيكوِّ
وجعميا جريمة مستقمة بحيث يكوف ليا حكـ واحد، فجريمة إختطاؼ المحضوف تتـ بأخذ 
المحضوف ثـ نقمو و إبعاده عف المكاف الذي يكوف فيو الحاضف أو يبعده عف األماكف 
التي وضعيا فييا الحاضف، فيي عبارة عف مجموعة مف األفعاؿ كؿ واحده منيا تمثؿ 

 2.جريمة مستقمة

ف  .2 تعتبر ىذه الجريمة أيضا مف الجرائـ اإليجابية، إذ أف السموؾ اإلجرامي الُمكوِّ
 .3لمركف المادي فييا يتمثؿ في فعؿ إيجابي و ىو الخطؼ أو اإلبعاد

                                                           

الجزء األوؿ، دار الثقافة، األردف، , -الجرائـ الواقعة عمى األشخاص- محمد سعيد نمور، شرح قانوف العقوبات-  1
 .  298، ص 2015الطبعة السادسة،

 .33 ,32، ص ص 2013عنتر عكيؾ، جريمة اإلختطاؼ، دار اليدى، الجزائر،-  2

 . 485، ص 1997نبيمة إسماعيؿ رسالف، حقوؽ الطفؿ في القانوف المصري، دار الجامعة الجديدة، مصر،-  3
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األفعاؿ التي تشكؿ خطرا عمى المجتمع أو بمصمحة : وتعرَّؼ الجرائـ اإليجابية بأنيا
 1.خاصة، فيقر المشرع عقابا عمى كؿ مف يرتكب ىذه األفعاؿ

و مف خالؿ دراسة الجرائـ الواقعة عمى حؽ الحضانة لمطفؿ، يتبيف لنا أف المشرع         
 62كاف ييدؼ مف ىذا التجريـ إلى تعزيز حؽ الطفؿ في الحضانة المقرر بموجب المادة 

مف قانوف األسرة الجزائري، حيث إعتمد عمى آلية التجريـ كأداة لتأميف وحماية مصمحة 
 مف قانوف األسرة الجزائري، وضماف العيش 65، 64المحضوف المكرسة بموجب المادتيف 

 . المستقر لممحضوف مع مف وكمت إليو حضانتو

     ونرى أف المشرع الجزائري قد وفؽ إلى حد كبير في توفير الحمايػة الجنائيػة لحؽ 
الحضانة لمطفؿ، كما أحسف عمػال عندما قيَّد المتابعة الجزائية في تمؾ الجرائـ السابقة 

بشرط تقديـ شكوى مف الضحية، فوضُع ىذا الشرط يدؿ عف إحتراـ المشرع لخصوصية 
العالقة التي بيف أطراؼ الجريمة، والمتمثمة في صمة القرابة التي تربط الطفؿ المحضوف  

 .بالشخص الذي أسندت إليو الحضانػة، والشخص الُمسند لػو حؽ الزيارة

                                                           

 81أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، المرجع السابؽ، ص - 1
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 المطمب الثانـي
 تجريـم إسـاءة المعاممـة الوالديـة لمـطفل

 مف قانكف األسرة التعاكف 36     أكجب المشرع الجزائرم عمى الكالديف بمكجب المادة 
فيما بينيما عمى رعاية األكالد ، حيث تككف ىذه األخير بحسف تربيتيـ كتيذيبيـ كحسف 
معاممتيـ، فأم إىماؿ أك تقصير في ىذه الرعاية يأثر سمبا عمى الصحة البدنية كالنفسية 

 .لألطفاؿ
     كألىمية المعاممة الحسنة لمطفؿ نجد أف المشرع لـ يكتفي عند حد فرض الرعاية 

ككاجب عمى عاتؽ الكالديف فقط كحؽ لمطفؿ، بؿ أضفى حماية جزائية عند المساس بيذا 
الحؽ، كذلؾ بتجريـ إساءة معاممة الكالديف لمطفؿ، كىك ما نص عنو في الفقرة الثالثة مف 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم كأعتبرىا شكال مف أشكاؿ اإلىماؿ المعنكم 330المادة 
 . لمطفؿ

    كعميو سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى تحديد ما المقصكد بيذه الجريمة، ككذا التطرؽ 
 . لألركاف الكاجب تكفرىا لقياميا كالجزاء المقرر ليا

 الـفرع األول
 مفهوم إسـاءة معاممـة الطفل

  : إسـاءة معاممـة الطفلتعريـف- أوال 
بأنيا كؿ فعؿ يؤدم إلى إيذاء الطفؿ سكاء كقع إساءة معاممة الطفؿ تعرَّؼ 

  1.اإليذاء عمى جسده أك نفسيتو أك عمى قكاه العقمية
التعسؼ ضد :      كقد عرَّفت منظمة الصحة العالمية إساءة معاممة الطفؿ بأنيا

األطفاؿ أك سكء معاممتيـ، ك كؿ أشكاؿ المعاممة الجسدية ك العاطفية ك االعتداءات 
                                                           

1 -  Robert .L Barker, the Social Work Dictionary,4
th

 Edition, National Association of  Social Workers, 

Washington . DC: U.S. A),1999, P70 
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الجنسية ك اإلىماؿ، أك المعاممة المتياكنة أك االستغالؿ التجارم أك غيره مف أشكاؿ 
االستغالؿ التي مف شأنيا أف تمحؽ األذل بصحة الطفؿ، أك بحياتو أك بكرامتو أك تعيؽ 

  1.تطكره في سياؽ عالقة تنطكم عمى المسؤكلية ك الثقة ك السمطة
ذلؾ الفعؿ الصادر عف : فيقصد بياإساءة المعاممة الكالدية لمطفؿ أما عف 

الكالديف، أك القائميف عمى رعاية كتنشئة الطفؿ، كالذم ينتج عنو إيذاءه ك إلحاؽ الضرر 
  2.بو جسميا كصحيا أك جنسيا أك نفسيا

سمكؾ إساءة معاممة الطفؿ يرتكز عمى اآلثار : كمف التعريفات السابقة يتبيَّف أف
 . الناجمة عنو ك ىي اإليذاء الجسمي أك النفسي لمطفؿ

          أما عف التعريؼ القانكني فمـ يتعرَّض المشرع الجزائرم لتعريؼ ىذه الجريمة ك 
اعتبر أف كؿ فعؿ يصدر عف أحد الكالديف مف شأنو أف يعرِّض صحة الطفؿ أك َأْمِنِو أك 

ُخُمِقو لخطر جسيـ، يعد إساءة معاممة كالدية لمطفؿ، كجـر ىذا الفعؿ في نص المادة 
يعاقب بالحبس :"  مف قانكف العقكبات الجزائرم حيث جاء في فقرتيا الثالثة عمى أنو330

....      دج 200.000 إلى 50.000ك بغرامة مف  (2)إلى سنتيف  (6)مف ستة أشير
أحد الكالديف الذم يعرض صحة أكالده أك أحدا منيـ أك يعرض أمنيـ أك خمقيـ -3

لخطر جسيـ بأف  يسيئ معاممتيـ أك يككف مثال سيئا ليـ لإلعتياد عمى السكر أكسكء 
السمكؾ، أك بأف ييمؿ رعايتيـ، أك ال يقـك باإلشراؼ الضركرم عمييـ كذلؾ سكاء كاف قد 

  3."قضي بإسقاط سمطتو األبكية أك لـ ُيقَضى بإسقاطيا

                                                           

، مجمة الدراسات ك البحكث اإلجتماعية، «سكء معاممة األطفاؿ في المجتمع»عبيدة  صبطي، تكمي الخنساء،   -1
 .155 ، ص2013، جامعة الكادم ، الجزائر، العدد الثاني

ىماليـ كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي»  كليد حمادة، أمينة رزؽ، -2 ، مجمة جامعة دمشؽ، «سكء معاممة االبناء كا 
 .21، ص 2010 سكريا، العدد السادس كالعشركف،

، 2015 ديسمبر 30 المكافؽ 1437ربيع األكؿ عاـ  18  المؤرخ في19-15: مف القانكف رقـ 330/3مادة  اؿ3-
 ك المتضمف 1966 يكنيك سنة 8  المكافؽ1386 صفر عاـ 18   المؤرخ في156- 66: المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ
 .قانكف العقكبات الجزائرم
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 المتعمؽ بحماية الطفؿ، أف سكء المعاممة 12-15:      كقد أكرد  في أحكاـ القانكف رقـ
مف بيف الحاالت التي تعرض الطفؿ لمخطر ك تستكجب تدخؿ المفكض الكطني لحماية 

الطفكلة، إلنقاذ الطفؿ مف اإلساءة التي يتعرض ليا، حيث نصت الفقرة االثامنة مف 
سكء معاممة الطفؿ، ال سيما بتعريضو : "...- مف ىذا القانكف عمى أنو (02)المادة 

تياف أم عمؿ  لمتعذيب كاالعتداء عمى سالمتو البدنية أك احتجازه أك منع الطعاـ عنو كا 
 ."                            ينطكم عمى القساكة مف شأنو التأثير عمى التكازف النفسي ك العاطفي لمطفؿ

، لـ يحدد 1    ك  يتبيف مما سبؽ أف المشرع الجزائرم عمى غرار التشريعات األخرل
مفيـك إساءة المعاممة الكالدية لمطفؿ، كاكتفى في النصكص السابؽ ذكرىا بالتركيز عمى 

اآلثار الناجمة عف ىذا السمكؾ، ك المتمثمة في الخطر الجسيـ الذم يمس السالمة 
 . الجسدية أك النفسية لمطفؿ جراء تعرضو لسكء المعاممة

    كنرل أف المشرع قد أحسف صنعا في عدـ تحديد مفيـك سكء معاممة الطفؿ، إذ أف 
ىذه األخيرة تبقى مفيـك نسبي كمتطكر كيختمؼ باختالؼ الزماف كالبيئة االجتماعية 

كالثقافية، كما أف في عدـ التحديد، تكسيع لمحماية الجزائية المقررة لمطفؿ مف كؿ األفعاؿ 
 .  التي تعرضو لمخطر الجسيـ

 : أسباب إسـاءة المعاممة الوالديـة لمطفل-     ثانيا

     ىناؾ الكثير مف األسباب التي تدفع األباء إلى إساءة معاممة أبنائيـ، منيا ما يتعمؽ 
باألسرة ك منيا ما يتعمؽ بالبيئة االجتماعية المحيطة باألسرة كالطفؿ ك فيما يمي سيتـ 

 : التطرؽ ألىـ ىذه األسباب

 
                                                           

1 
كتفى ىك  - كجـر المشرع التكنسي أيضا أنو جـر ىذا الفعؿ، لكنو لـ يتعرض لتحديد مفيـك سكء معاممة الطفؿ، كا 

مف المجمة  224أيضا بذكر بعض صكر إساءة معاممة الطفؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كذلؾ في الفصؿ 
 . الجزائية التكنسية
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  :كتتمثؿ ىذه األسباب في:  األسباب المتعمقة بالبيئة االجتماعية- 1

قد تككف البطالة ك انخفاض المستكل االقتصادم لمفرد كضعؼ الدخؿ المالي -  أ
 .لألسرة، سببا في سكء العالقات بيف أفراد األسرة كقد تدفع بيـ إلى سكء معاممة األطفاؿ

انخفاض مستكل الثقافي لمبيئة التي يعيش فييا الطفؿ، كالبيئة الميمشة  - ب
 1 .كالعشكائية التي تؤثر عمى نمط التنشئة االجتماعية لمطفؿ

 :  األسباب المتعمقة باألسرة– 2

     كثيرة ىي العكامؿ األسرية المؤدية إلساءة معاممة الكالديف لمطفؿ، كسنركز عمى 
 : األسباب التي القت إجماع عدد كبير مف العمماء كالمتمثمة في

كثرة الخالفات الزكجية ك انتشار العنؼ األسرم بيف الزكجيف ، يعتبر مف أىـ  - أ
% 30األسباب المؤدية لإلساءة لمطفؿ، حيث أثبتت العديد مف الدراسات أف ما بيف 

مف العائالت التي تعيش أجكاء مشحكنة بالشجارات العنيفة عمكما، ك العنؼ % 60ك
ضد الزكجة عمى الكجو الخصكص ترتفع فييا معدالت اإلعتداء عمى األطفاؿ كاإلساءة 

 2.إلييـ
تعرض اآلباء لسكء المعاممة في طفكلتيـ، ك أتسـ آباؤىـ بالعنؼ كالقسكة في  - ب

  3.معاممتيـ، فإنيـ يميمكف إلى معاممة أبنائيـ بمثؿ ما عامميـ بو آباؤىـ

فكثيرا ما تككف إساءة معاممة الكالديف لمطفؿ ناتجة عف حرماف الكالديف في طفكلتيما مف 
 .المعاممة السكية كالعاطفة الحنكنة

                                                           

 محمد أديب العسالي، أساسيات حماية األطفاؿ مف سكء المعاممة كاإلىماؿ في سكريا، مؤسسة العمـك النفسية  -1
  .33-31العربية، سكريا، دكف سنة نشر، ص ص 

، مداخمة ألقيت في اليـك «اإلساءة الكالدية لمطفؿ كدكر الخدمة اإلجتماعية في مكاجيتيا» أمجد محمد المفتي،- 
 05حماية الطفؿ في الحاضر كالمستقبؿ، ص : ، بعنكاف 2014الدراسي المنظـ في الجامعة اإلسالمية، بغزة،سنة

 .161 ، 160، المرجع السابؽ ص ص،  «سكء معاممة األطفاؿ في المجتمع» عبيدة  صبطي، تكمي الخنساء،- 2

  تصدر ىا الجامعة األردنية،مجمة دراسات، ،«إساءة معاممة الطفؿ الكالدية»فاطمة الطراكنة،، سارم سكاقد - 3
 .417، ص2000لعاماألردف، العدد الثاني، 
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ضعؼ البنية األسرية الناتج عف غياب أحد الكالديف عمى األسرة سكاء كاف  - ج
 قائم غياب دائـ أك مؤقت، حيث تبيف أف أطفاؿ األسر التي يككف فييا أحد الكالديف فقط،

، يككف احتماؿ تعرضيـ إلساءة المعاممة أكثر مف األطفاؿ الذيف بشؤون األسرة و الطفل
يعيشكف في أسرة يجمعيا الكالديف معا، كذلؾ نتيجة لمظغكط المادية ك النفسية التي 

يتعرض ليا الكالد بسبب كقكع كؿ األعباء األسرية عمى عاتقو، فيذه الضغكط  يمكف أف 
 1.تزيد مف احتمالية تعرض الطفؿ إلساءة المعاممة

 عجز اآلباء على تقدٌم عدـ نضج األباء بسبب الزكاج المبكر، الذم يؤدم إلى - د

 ألنيـ غير مؤىميف لتحمؿ المسؤكلية الرعاٌة الالزمة لنمو السلٌم ألبناءهم، وهذا راجع 
الثقيمة كالصعبة الناتجة عف الزكاج، كالمتمثمة في مسؤكلية رعاية األبناء كحسف معاممتيـ 

 2.كذلؾ بسبب ضعؼ المستكل المعرفي بكيفية تربية الطفؿ ك رعايتو

     كىناؾ أسباب أخرل متعمقة بالطفؿ، كصغر سنِّو ك ضعفو، فاألطفاؿ الذيف لـ 
سنة يككنكف ُعرضة إلساءة المعاممة أكثر مف غيرىـ الذيف بمغكا  (12)يبمغكا الثانية عشرة 

 3 .أك تجاكزكا ىذه السِّف

 .      ك تعدُّ األسباب السابقة مف أىـ ما يدفع باآلباء إلى إساءة معاممة أبناىـ
    كتجدر اإلشارة أف ىذه األسباب ِنسبية التأثير في إنشاء سمكؾ سكء المعاممة داخؿ 
األسرة، فالكاقع أثبت في العديد مف الحاالت أنو ليس كؿ أسرة فييا ضعؼ في البنية، 
 .أكليا مستكل ثقافي أك اقتصادم  متدني، نتج عنو سكء معاممة األبناء  لدل ىذه األسر

 

 

                                                           
  .160 ص ص، ، المرجع السابؽ«سكء معاممة األطفاؿ في المجتمع»عبيدة  صبطي، تكمي الخنساء،-  1

 .61  ص،2010ىشاـ عبد الحميد فرج، إيذاء الطفؿ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة األكلى،- 

 .417ص المرجع السابؽ، ،«إساءة معاممة الطفؿ الكالدية» فاطمة الطراكنة،، سارم سكاقد-  2

 .64 ،63 المرجع السابؽ، ص ص  ىشاـ عبد الحميد فرج،- 3
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 الفرع الثانـي

 أركان جريمة إساءة المعاممة الوالدية لمطفل و الجزاء المقرر لها

  :أركـانها-    أوال

      لقياـ ىذه الجريمة يشترط أكال تكفر صفة األبكة كالبنكة بيف الفاعؿ كالضحية، إذ 
يجب أف يككف الجاني أبا شرعيا أك أمِّا شرعيتا لمضحية، كأف يككف الضحية إبنا شرعيا 

 مف قانكف األسرة 46لمجاني، كذلؾ ألف التشريع الجزائرم يمنع التبني بمقتضى المادة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 .الجزائرم

    ك إضافة ليذا الشرط يجب تكفر أركانيا، المتمثمة في الركف المادم كالركف المعنكم 
 :ك سيتـ تكضيح عناصر كؿ ركف فيما يمي

  : الركن المـادي- 1
ف الركف 330      لـ يحدد المشرع في المادة   مف قانكف العقكبات األفعاؿ التي تككِّ

المادم ليذه الجريمة، لكنو ذكر بعض األفعاؿ ككاف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال 
الحصر، فيذا الركف يتحقؽ بكؿ األفعاؿ التي مف شأنيا أف تعرض صحػة الطفؿ كخمقو 

 ، 2كأمنػو لخطر جسيـ، ك يمكف أف تككف  في صكرة أفعاؿ إجابية أك سمبيػة
 : ك مف بيف ىذه األفعاؿ ما يمي

 :القدوة أو المثل السيئ - أ
، بإعتياد أحد الكالديف أككالىما عمى السكر، سكاء كاف 330الذم يتحقؽ كفقا لممادة 

أماـ األطفاؿ، أك الرجكع إلى البيت كىك في حالة ُسكر، أك عف طريؽ السمكؾ السيئ 
                                                           

 .27عبد العزيز سعد، الجرائـ الكاقعة عمى األسرة، المرجع السابؽ، ص -  1
 152أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص،المرجع السابؽ، ص  - 

كؿ األفعاؿ التي يككف مضمكنيا اإلتياف أك القياـ بسمكؾ معيف مف شأنو  أف يشكؿ إساءة معاممة : يقصد باألفعاؿ اإلجابية-  2
فيقصد بيا كؿ األفعاؿ التي يككف مضمكنيا اإلمتناع عف القياـ بسمكؾ معيف، بحيث يشكؿ ىذا : لمطفؿ، أما االفعاؿ السمبية

  .اإلمتناع إساءة معاممة لمطفؿ
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 ألن الوالدٌن لهم أثر كبٌر أمػاـ األبناء كالقياـ بأعماؿ منافيػة لألخالؽ كاألداب العامة،

. فً توجٌه سلوك الطفل نحو اإلستقامة أواإلنحراف
1

   
 :عدم اإلشراف-ب

 ك قد يككف بطرد األكالد خارج البيت، كتركيـ يييمكف طكاؿ الميؿ كالنيار في الشارع 
 . دكف رقابة

 :اإلساءة الجسديـة-ج
 كتتجسد في أشكاؿ مختمفة كالضرب المتكرر لمطفؿ أك تقييده بإستمرار، مما يسبب 

  2.لمطفؿ جركحا أك كسكرا في العضاـ
 ك يتجسد أيضا ىذا النكع مف اإلساءة في عدـ تمقي الطفؿ لمعالج المناسب، الذم قد 

 . يعرِّض حياتو لمخطر ك ربما يؤدم حتى لمكفاة

     ك قد يمتد ىذا النكع مف اإلساءة حتى لممرحمة الجنينية لمطفؿ، فكؿ السمككيات 
السيئة التي تمارسيا األـ أثناء مرحمة الحمؿ كشرب الكحكؿ أك تعاطي المخدرات 

، كما  قد يتجسد في تمؾ األفعاؿ التي 3أكالتدخيف، تأثر بشكؿ مباشر عمى صحة الجنيف
تحتكم عمى إيذاء جنسػي لمطفؿ سكاء كاف بطريقة حيميػة أك قسريػة، مف قبؿ أحد الكالديف 

 4. أك كالىما بغرض إشباع حاجاتو الجنسية أك تعريض الطفؿ لإليذاء بيذا السمكؾ

                                                           

، مجمة دراسات قانكنية، مركز البصيرة، دار الخمدكنية لمنشر، «حماية األكالد مف اإلىماؿ المعنكم»عقيمة خرباش،-  1
 .77 ص 2011الجزائر، العدد الثاني عشر،

- Choukri KALFAT, Le dossier médico-psychologique et social du délinquant mineur, 

Conférence donnée à l’occasion du deuxièmeColloque Maghrébin sur « L’enfant et le Droit dans 

les pays maghrébins », Faculté de droit, Université de Tlemcen, 06 et 07 Décembre, 2004,p4. 

، مركز الدراسات كالبحكث،جامعة «األنماط التقميدية كالمستحدثة لسكء معاممة األطفاؿ»، عبد الرحماف عسيرم-  2
 .25ص ،2001لعاـ نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض،

 . 16-14 المرجع نفسو، ص ص-  3

 . 16-14المرجع السابؽ،ص ص، «األنماط التقلٌدٌة والمستحدثة لسوء معاملة األطفال»، عبد الرحماف عسيرم-  4
 .48 منيرة بنت عبد الرحماف آؿ سعكد،إيذاء األطفاؿ، المرجع السابؽ، ص- 
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 ىي مف أخطر أشكاؿ اإلساءة كمف أصعبيا تحديدا نظرا اإلساءة النفسيـة، - د
إال أنيا ال تمقى االىتماـ ذاتو الذم .1الرتباطيا باألحاسيس كالمشاعر الداخمية لإلنساف

ثبات االفعاؿ التي  تجده اإلساءة الجسدية، كربما يعزك ذلؾ إلى صعكبة مالحظة كا 
تتضمف إساءة نفسية لمطفؿ أك أف ىذا الشكؿ ال يظير إال عمى المدل البعيد،أم عند 

 .بمكغ الطفؿ
بأنيا ممارسات الكالديف المستمرة التي تسبب دمارا عنيفا : كُتعرَّؼ اإلساءة النفسية

أكأضرار بالغة عمى نفسية الطفؿ، فيي تؤدم إلى حدكث إضطرابات نفسية كسمككية 
 2 .خطيرة، ُتضِعؼ قدرة الطفؿ عمى النجاح كعمى تككيف عالقات سكية مع اآلخريف

  -:واإلساءة النفسية عدة صور منها
ق، أكتجاىؿ تؤدي إلى إثارة األلم النفسً عندنبذ الكالديف لمطفؿ كنعتػو بأسماء مسيئة -

 3 .أماـ اآلخريفو التَّحقٌر والتقلٌل من أهمٌته مهما كان مستوى سلوكه أو أدائه كجكده 
إىماؿ إشباع الحاجات النفسية لمطفؿ كالحاجة لمحب كالحناف كالحاجة لمطمأنينة،  -

فتقار الطفؿ لمجك الحميمي مع كالديو  4.إضافة إلى ضعؼ التعاطؼ الكالدم معو، كا 
ترىيب الطفؿ، كذلؾ بإعتداء الكالديف عميو لفظيا، كتيديده بالعقاب ألتفو األسباب،  -

ك قد ينجـ عف اإلساءة النفسية ضعؼ ثقة الطفؿ . كمعاقبتو عندما يرتكب  أم خطأ ما
 . باآلخريف، كتعرضو لمقمؽ كاإلكتئاب كغيرىا مف األمراض النفسية األخرل

                                                           

، أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، تخصص جرائـ العنؼ األسرم ك آليات مكافحتيا في التشريع الجزائرممحمد شنة، -  1
 . 116،ص 2018-1،2017عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باتنة 

 .415ص ، المرجع السابؽ،«إساءة معاممة الطفؿ الكالدية»فاطمة الطراكنة،، سارم سكاقد  -2

 3 - Susant .J .Wells.,Child Abuse & Neglect Overview, Ncyclopedia Of  Social Work ,19
th
 

Edition,Volume 1,National Association of Social Workers,Washington،DC U.S.A1996,pp353-

364  .  

، مركز الدراسات و البحوث، «سوء معاملة األطفال وعالقتها بانحراف األحداث»مجاهدة الشهابً الكتانً،-  4

 .214، ص 2001جامعة ناٌف للعلوم األمنٌة، الرٌاض،لعام 
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    كتجدر اإلشارة أف اإلساءة النفسية قد تظير مع كؿ صكر اإلساءة األخرل 
 .فاإلساءة البدنية ك الجنسية تخمؼ أيضا أثار نفسية عمى الطفؿ

اإلىماؿ التربكم، ىك أيضا يعد شكال مف أشكاؿ اإلساءة النفسية ك يتمثؿ في تقصير  -
الكالديف أك أحدىما، أك مف يحؿ محميما، في تكفير الفرص التعميميػة المستمرة كالمنتظمة 
لمطفؿ، أك اإلىماؿ في تسجيؿ الطفؿ في المدرسة أك غيابو عنيا بشكؿ متكرر ك بدكف 

كما أف الطفؿ الميمؿ يككف ميدد في أمنو، كالذم يطرد مف المنزؿ ك ُيدفع بو . مبرر
الشارع دكف أية رقابة، ىذا الطفؿ سكؼ يتعرَّض حتما ألخطار كأضرار في سمككو كفي 

 .جسده أيضا

كؿ األفعاؿ المذككرة سابقا مف شأنيا أف تؤلـ الطفؿ ك تجرح شعكره كتخمِّؼ أثرا سيئا 
في نفسيتو، ك مف ناحية أخرل فإف الكثير مف الدراسات أجريت حكؿ ىذا المكضكع 
كأثبتت إرتفاع إحتماؿ لجكء الطفؿ الذم يتعرض لإلساءة، سكاء الجسدية أك النفسية 
أكالجنسية إلى إتباع سمكؾ مشابو ضد الغير أك ضد أفراد أسرتو أك ضد نفسو بعد 

 . 1بمكغو
   كحتى تثبت ىذه األعماؿ في حؽ الجاني، يجب أف تككف متكررة، كىك ما يفيـ مف 

 2. مف قانكف العقكبات330الكاردة في نص الفقرة الثالثة مف المادة " اإلعتياد"عبارة 
  كما يستنتج مف السياؽ العاـ لمتجريـ لنفس المادة أنو يفترض أف تككف ىذه األعماؿ 

 
 قد عرَّضت صحة األكالد أك أمنيـ أك خمقيـ لخطر جسيـ، فمثؿ ىذه النتائج ال تتحقؽ 

   3. إال عند تكرار  ىذه السمككات مرات عديدة

                                                           

 حساف محمكد عبيدك،آليات المكاجية الشرطية لجرائـ العنؼ األسرم، دار حامد لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة - 1
. 82ص ،2014األكلى،

 .196 المرجع السابؽ، ص، الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائرم ك القانكف المقارف حمك إبراىيـ فخار،  - 2

 153 أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ ، ص - 3
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     مع العمـ أف الكثير مف ىذه األفعاؿ تقع تحت طائمة قانكف العقكبات بأكصاؼ 
ف تحقؽ ذلؾ نككف في كضع التعدد الصكرم فنطبؽ الكصؼ األشد كفقا  لنص  أخرل، كا 

يجب أف يكصؼ الفعؿ :"  مف قانكف العقكبات الجزائرم التي تنص عمى أنو32المادة 
 ". الكاحد الذم يحتمؿ عدة أكصاؼ بالكصؼ األشد مف بينيا

 النتائج المترتبة عف أعماؿ اإلساءة، حتى يكتمؿ قياـ الركف المادم، ال بد مف تكفر -ه 
 مف قانكف 330عنصر الضرر الجسيـ أك الخطر الجسيـ ك فقا لمفقرة الثالثة مف المادة 

العقكبات، كيقصد بو أف يمحؽ باألبف الضحية ضرر حقيقي جسيـ مف جّراء كقكع أحد 
األفعاؿ المبينة سابقا، بحيث تُأثر سمبا عمى صحة الطفؿ أك أمنو أكخمقو، ك لقاضي 

  1.المكضكع كامؿ السمطة التقديرية في تقدير الخطر الجسيـ

   ك مف ذلؾ فإنو ال يعاقب األب أك األـ عمى مجرد إثبات األفعاؿ كنسبتيا إلييما، بؿ 
يجب إثبات أف ىذه االفعاؿ تشكؿ  ضررا أك خطرا جسيما عمى صحة األكالد أك خمقيـ 

 . أك أمنيـ

     ك المشرع لـ يحدد معيار لتقدير مدل جسامة الضرر أك الخطر الجسيـ، كفي 
غياب ذلؾ فإف األمر ُيترؾ لمقاضي إلعماؿ سمطتو التقديرية في تقدير مدل جسامة 

 2.الضَّرر الناتج عف أفعاؿ اإلساءة الكاقعة عمى األبناء
      : الركن المعنوي2-

تعد ىذه الجريمة مف جرائـ اإلىماؿ العائمي، ك ىي مف الجرائـ العمدية التي ال تقع     
إال بإرادة حرَّة ك مسؤكلة جزائيا، كال بد مف تكفر القصد الجنائي بحسب القكاعد العامة 

 .3لمجرائـ العمدية
                                                           

 .28عبد العزيز سعد، الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .125المرجع السابؽ، ص ، جرائـ العنؼ األسرم ك آليات مكافحتيا في التشريع الجزائرممحمد شنة، - 

 .29، 28 عبد العزيز سعد، المرجع السابؽ ، ص ص  -2
 .135 المرجع السابؽ، ص ،- القسـ الخاص- كارث، مذكرات في القانكف الجزائي الجزائرم.ـ- 

 .135 المرجع نفسو، ص  -3
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ك يتحقؽ القصد الجنائي في جريمة إساءة معاممة الطفؿ، بأف يقـك الجاني سكاء كاف أبنا  
أك أمِّا باألفعاؿ التي تنطكم عمى إساءة معاممة، ك ىك َعالـه كمدرؾه بأف ىذه األفعاؿ 

 . يمكف أف تمحؽ أضرارا بصحػة  الطفؿ أك َأمنػِو  أك خمقػو

 : الجزاء المقرر في جريمة إساءة المعاممة الوالدية لمطفل-   ثانيا

 تخضع ىذه الجريمة لمقكاعد العامة في المتابعة الجزائية لمجاني، فيي ال تتكقؼ      
عمى شرط كجكد شككل مف الضحية، كبناءا عمى ذلؾ فبمجرد كقكع ىذه الجريمة عمى 

  1.الطفؿ يجكز تحريؾ الدعكل العمكمية فييا

      أما عف العقكبة فنجد أف المشرع الجزائرم قد قرر ليا عقكبة الحبس مف ستة 
  2. دج200.000 إلى 50.000ك بغرامة مف  (02)أشير إلى إلى سنتيف (06)

 كما يجكز الحكـ عمى الجاني بعقكبة تكميمية كالمتمثمة في الحرماف مف الحقكؽ الكطنية 
 مف قانكف العقكبات ك ذلؾ مف سنة عمى األقؿ 1 مكرر09الكاردة في المادة في المادة 

  3.إلى خمسة سنكات عمى األكثر

                                                           

 الحماية الجزائية لألسرة في التشريع ل مداخمة ألقيت ضمف ممتؽ،«جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد» مراد كاملي،- 1
 .05،ص 2010 نكفمبر سنة 4-3 يكمي  بكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة جيجؿ، أقيـ،الجزائرم

 المعدؿ كالمتمـ ،2015 ديسمبر 30 المكافؽ 1437ربيع األكؿ عاـ  18  المؤرخ في19-15:  مف القانكف رقـ330 المادة  -2
 . ك المتضمف قانكف العقكبات1966 يكنيك سنة 8  المكافؽ1386 صفر عاـ 18  المؤرخ في156- 66: لألمر رقـ

 ك المتضمف قانكف 1966 يكنيك سنة 8  المكافؽ1386 صفر عاـ 18  المؤرخ في156- 66 :مف األمر رقـ 332 المادة - 3
 .العقكبات المعدؿ ك المتمـ
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 المطمب الثـالث
 تجريـم استغالل الوالديـن لمطفل فـي التَّسول

ظاىرة التسول من أكثر الظواىر االجتماعية انتشارا في  الدول، خاصة الدول 
العربية، و قمما يخموا منيا مجتمع عربي، وذلك بسبب قدرتيا عمى التخفي بأشكال 

متعددة، فيي نتاج الحضارة اإلنسانية والفوارق الطبقية حسب الفترات الزمنية التي مر بيا 
العالم وتقسيماتو إلى دول غنية وأخرى فقيرة، وتنامت ىذه الظاىرة مع النمو الحضاري 

بشكل متوازي، و قد أتاح ليا ذلك وضعا مألوفا ومقبوال من ِقبل اآلخرين فاسحا ليا 
 . المجال لمنمو واالستمرار بعيدا عن كل رادع

  وُيعد التسول من أخطر المشاكل االجتماعية التي تعاني منيا الدول، وتبعا لذلك 
م التسول بصفة عامة، وتجريم  لجأت الكثير منيا إلى محاربتيا بسن قوانين جزائية، تجرِّ

 . استغالل األطفال في ىذه الظاىرة بصفة خاصة

ونظرا لتفشي ىذا السموك في مجتمعنا الجزائري، إذ أصبح حرفة ُيستغل من خاللو 
المارة مستعممين فيو كل الوسائل واألدوات التي تستعطفيم لدفع المال، و من  ذلك 

 .استغالل األطفال لتسول بيم
من : 195  فتدخل المشرع الجزائري وقام بتجريم التسول عموما بمقتضى المادة 

قانون العقوبات، وجرم أيضا استغالل الطفل في التسول أو تعريضو لو، وذلك بمقتضى 
( 6)يعاقب بالحبس من ستة: "  مكرر من نفس القانون، حيث نصت عمى أنو195المادة

.  سنو أو يعرِّضو لمتسول18كل من يتسول بقاصر لم يكمل  (2)أشير إلى سنتين



  له المقررة الوقائية اآلليات و األسرة إهمال ضحيَّة لمطفل الجنائية الحماية: الثاني الباب

 

 
244 

وتتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص لو سمطــة 
  .1"عميـــو

و قبل التطرق إلى دراسة جريمة استغالل الطفل في التسول، يجدر بنا التطرق أوال 
 :إلى تحديد مفيوم التسول وبيان صوره، واآلثار الناجمة عنو، و ذلك في الفروع التاليـة

 الفرع األول
  مفهــــــــوم التَّسـول

 :تعريف التَّسـول:  أوال
بأنو الوقوف عمى الطرق العامة : عرَّف الفقياء التسول بالعديد من التعريفات منيا

وطمب المساعدة المادية من المارة أو المحال أو األماكن العمومية أو التظاىر بأداء 
الخدمة لمغير أو عرض ألعاب بيموانية أو القيام بعمل من األعمال التي تتخذ شعارا 
إلخفاء التسول أو المبيت في الطرقات، أو بجوار المساجد والمنازل و كذلك استغالل 
اإلصابات بجروح أو العاىات أو استعمال أية وسيمة أخرى من وسائل الغش الكتساب 

 . عطف الناس

فو بأنو مد األُكف لطمب اإلحسان من الغير أو التظاىر بأداء خدمة : و ىناك من يعرِّ
   2.أو عرض سمعة تافية أو القيام بعرض ألعاب بيموانية

الفقر، البطالة، التفكك :      وتقف وراء انتشار ىذه الظاىرة العديد من العوامل منيا
األسري، التسرب المدرسي لؤلطفال، عدم قدرة ربُّ األسرة عمى العمل، بسبب المرض 

 . أواإلصابة بعاىة وعدم وجود من َيُعول ىذا الشخص

                                                           

 فبراير سنة 4 الموافق ل 1435 ربيع الثاني عام 4 المؤرخ في 01-14: ىذه المادة أستحدثت بموجب القانون رقم - 1
 و المتضمن 1966 يونيو 8 الموافق ل 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 156-66:  المعدل والمتمم لؤلمر رقم2014

 .قانون العقوبات
2

 ، ص ص1980 محمد كامل البطريق، مجاالت الرعاية االجتماعية و تنظيميا، مكتبة القاىرة الحديثة، القاىرة،  -

197-200. 
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سيولة فعل التسول، فيو يعد من الدوافع المساعدة عمى :      و يضاف لؤلسباب السابقة
النتشاره، فالمتسول ال يبذل جيدا كبيرا فيو، وىو ال يتطمب توفر مستمزمات، و َيِدرُّ المال 

  1. بال أي مجيود

        صور التسول :         ثانيا

          يتجسد التَّسول في العديد من الصور التي تختمف من بمد إلى آخر ومن مجتمع 
َور عمى  إلى آخر، ولكن الغاية واحدة في كل صورة و ىي جمب المال، وسنذكر ىذه الصُّ

 :سبيل المثال ال الحصر ما يمي
 .التسول باستغالل المرض واإلعاقة الحقيقية والمصطنعة .1
 .التستر بالمالبس البالية، وعدم النظافة والتظاىر بالجوع و الحاجة .2
 .استخدام ألفاظ وأدعية تستِدرُّ عطف المواطنين لمساعدتيم .3
 ويمكن أن يكون التسول تحت إطار بيع السمع البسيطة عمى مفترقات الطرق، ويسمى  .4

 2.بالتسول المقنع
 من الصور األكثر إنتشارا في المجتمعات النامية ىي التسول باستخدام األطفال  .5

ثارة  ع والصغار دون سن الثامنة، واستغالليم كوسيمة الستعطاف الناس وا  خاصة الرضَّ
  3.الشفقة لمحصول عمى المال

       فقد أثبت الواقع أن الكثير من اآلباء يتسولون بأطفاليم و َيْسَتْجُدون شفقة الناس، 
ِِ بعض المال، ومنيم من يْعمد إلى تشويو  مستغمين طيب المشاعر حيال األطفال لجنْي

 . الطفل َعمَّوُ يكون أكثر تأثيرا، و بالتالي أوفر غمَّة عمى جيوبيم
                                                           

1 -
، المجمة األردنية  لمدراسات -حكميا وآثارىا وطرق عالجيا في الفقو اإلسالمي- عمي عودة الشرفات، ظاىرة التَّسول 

  .63 ،62، ص ص   2013اإلسالمية، دون ذكر الييئـة المصدرة لممجمة، األردن، المجمد التاسع، العدد الثاني، 

 .98،المرجع السابق،صالحماية الجزائية لمطفل في التشريع الجزائريعمي قصير، - 2
 .48ص ، 2008،  األطفال، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، الطبعة األولىبسام عاطف الميتار، إستغالل - 3
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  وىناك آباء يدفعون أطفاليم لمتسول منفردين، و يترقَّبون الحصيمة المالية التي يجنييا 
األطفال عند المساء، حيث ينشط األطفال في ابتداع الطرق األنجع الجتذاب عطف 

الَّ تعرَّضوا لمعقاب األليم عند العودة   1.المارَّة، لكسب بعض المال  وا 

     ويكثر تواجد المتسولين حول أماكن العبادة خاصة يوم الجمعة مستغمين خشوع 
,  المؤمنين، وحول البنوك، ويتواجدون أيضا بكثرة حيث المرافق التي تستقطب الناس بكثرة

  2.كالساحات العامة و األسواق و المراكز التجارية و الحدائق العامة وغيرىا

 :آثـار التسول: ثالثـا

 : ىذه الظاىرة ليا آثار كثيرة نذكر أىميا 
 تعرُّض األطفال والنساء والفتيات لالستغالل، و خاصة االستغالل الجنسي       - أ

و المادي، فكثيرا ما يكون ىؤالء المتسولين ضحايا لجرائم الزنا أو االغتصاب  أو السرقة، 
 3 .وذلك بسبب تشردىم دائما في الشوارع لتسول

يدفع التسول باألطفال لمتسرب من المدارس وتدني تحصيميم العممي، و ىذا  - ب
األثر مالحظ، فكثيرا ما نجد األطفال يتسولون في أوقات دوام المدارس، بل قد يترك 

  4. التعميم والمدرسة كميتا

تعرض األطفال و كبار السن إلى مخاطر حوادث المرور لوقوفيم عمى مفترق  - ج
 . الطرقات واإلشارات الضوئية لسؤال السائقين النقود فكثيرا ما يتعرضون لحوادث المرور

                                                           
 .48 -46 ص ص ،  األطفال، المرجع السابق بسام عاطف الميتار، إستغالل- 1

 .47  المرجع نفسو، ص- 2
3 

 .68المرجع السابق، ص  ،-حكميا وآثارىا وطرق عالجيا في الفقو اإلسالمي-  عمي عودة الشرفات، ظاىرة التسول-
4

، مجمة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية «حماية الطفل بين القضاء و الواقع المتجدد»فتحي الميموني،-  
 .76-74  ص،ص2005 والقضائية،تونس، عدد فيفري
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 أيضا يتعرض األطفال المتسولين أو المستغمين في التسول إلى اكتساب سموكيات -د
وممارسات غير مرضية كاإلدمان و التدخين و غيرىا، ويعدُّ ىذا األثر بالغ الخطورة عمى 
األطفال و عمى المجتمع بأكممو، فالتسول بيئة خصبة إلخراج أطفال جانحين، وسموكيم 

 .يتعارض مع القانون 

 التسول أيضا يؤدي إلى تشرد األطفال و البالغين و إعتيادىم النوم في الشوارع  - ه
و الساحات العامة، و ىذا ُمشاىد  في الواقع فالمتسول ال ييتم عمى أي شيء جمس 

أوعمى أي شيء نام، فبسبب ىذه الظاىرة أصبحت الساحات العامة وكثير من المنتزىات 
 1.و الحدائق مأوى لممتسولين، وخاصة األطفال

كما يؤدي التسول إلى تدىور صحة الطفل، إذ أنو يبقى لفترات طويمة جدا دون  - و
راحة أو في ظروف مناخية قاسية بما يؤثر عمى جسده ونموه و قدراتو البدنية، إضافة إلى 

ما ُيخمفو سموك التسول في نفسيتو من مشاعر سمبية، كالذل والميانة واإلتكال عمى 
  2.الـــغير

     و تبعا لآلثار السمبية الخطيرة الناجمة عمى استغالل الطفل في التسول عمى الطفل 
خصوصا، وعمى المجتمع عموما، تم تجريم استغالل الطفل في ىذه الظاىرة، وذلك في 

 .      مكرر من قانون العقوبات و في ما يمي سنتطرق لدراسة ىذه الجريمة195المادة 

 الـفرع الثـاني

 أركـان جريمة استغالل الوالدين لمطفل في التسول والجـزاء المقرر لـها

     سنتطرق لؤلركان الواجب توفرىا في ىذه الجريمة و العقوبات التي أقرَّىا المشرع  
 .لفاعميا

                                                           
1 

 . 68،المرجع السابق، ص -حكميا وآثارىا وطرق عالجيا في الفقو اإلسالمي- عمي عودة الشرفات، ظاىرة التسول- 
 .75المرجع السابق،ص ،«حماية الطفل بين القضاء و الواقع المتجدد»فتحي الميموني،-  2
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 أركان جريمة إستغالل الطفل في التسول من قبل والديه: أوال

 :وجب توفر األركان التالية لقيام جريمة استغالل الوالدين لمطفل في التسول      
 :الركن الـمادي -1

 مكرر من قانون العقوبات حيث 195لقد تعرَّض المشرع ليذه الجريمة في نص المادة    
كل من يتسول بقاصر  (2)أشير إلى سنتين (6)يعاقب بالحبس من ستة" نصت عمى أنو 

و تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول .  سنو أو يعرضو لمتسول18لم يكمل 
 "القاصر أو أي شخص لو سمطة عميو

 من خالل ىذا النص يتضح أنو لقيام الركن المادي ليذه الجريمة يتطمب األمر توفر 
 :العناصر التالية

 سنة، بحيث أنو إذا كان  (18)أن يكون الضحيَّة قاصر ال يتجاوز سنُّو الثامنة عشر - أ
 . من قانون العقوبات195 غير قاصر فإنو  يخضع ألحكام المادة 

حيث يقوم باستغالل , أن يكون الجاني ىو أحد والدي الطفل أو ممن لو سمطة عميو - ب
 . ىذه السمطة و ُيرِغم الطفل عمى التسول أو أيستعممو كوسيمة لمتسول بو

كما تقوم الجريمة  حتى في حق األشخاص اآلخرين الذين ليس ليم سمطة عمى الطفل، 
لكن العقوبة المقرر تختمف فيما إذا كان المستغل ىو أحد أصول الطفل أو شخص 

 . غريب، ليس لو أية سمطة عمى ىذا الطفل
قيـام الجاني بعممية التسول باستخدام القاصر كأداة من أجل تحقيق غرضـو، والمتمثل  - ج

 .في الحصول عمى المال

      و تقوم ىذه الجريمة، حتى إذا ُعرَِّض القاصر لمتسول، بأي شكل من األشكال، 
 .(فعميا)ودون إستغاللو حقا أي 
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 : الركن المعنـوي  -2

 تحقق عنصري –ىذه الجريمة عمدية، تقتضي لقياميا توفر القصد الجنائي العام        
، إذ أن كل من يقوم باستغالل قاصر لم يكمل الثامنة عشر 1لدى الجاني- العمم واإلرادة

سنة في عممية التسول أو يعرِّضو ليا، يكون قد إرتكب جريمة إستغالل قاصر في 
 .  مكرر من قانون العقوبات195التسول و يخضع بذلك ألحكام المادة 

   و يتبين من نص المادة السابق الذكر، أنو جرم بشكل مطمق أي استغالل لمطفل في 
 التسول، دون النظر ما إذا كان المتسول المستغل لمطفل يممك وسيمة لمعيش بيا أو ال، 

، حيث اشترط فييا لقيام جريمة 2 من قانون العقوبات195بعكس ما أقرَّه في المادة 
التسول أن يكون األشخاص المرتكبين ليذه الجريمة يممكون وسائل لمعيش بيا 

 . أوبإستطاعتيم الحصول عمييا بالعمل

     وبذلك فإن جريمة استغالل الطفل في التسول تقوم حتى إذا كان المتسول ال 
 .يستطيع العيش إال بالتسول مع استخدام الطفل في ذلك

 :الجـزاء المقرر لجريمة استغالل الطفل في التسول-ثانيا

       يعاقب كل شخص ثبتت في حقو ىذه الجريمة بعقوبة تتمثل في الحبس من ستة 
أشير إلى سنتين، و تضاعف  ىذه العقوبة، إذا كان الشخص القائم بيذه الجريمة يمثل 

 مكرر من 195أحد أصول الطفل أو ممن لو سمطة عميو، وذلك إعماال بنص المادة 
 .قانون العقوبات الجزائري

                                                           

 . 275 أنيس حسيب السيد المحالوي، نطاق الحماية الجنائية لؤلطفال، المرجع السابق، ص-  1

 والمتضمن 1966 يونيو 8 الموافق ل 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 156-66: من األمر رقم195تنص المادة  - 2
أشير كل من إعتاد ممارسة التسول  (06)إلى ستة (01)يعاقب بالحبس من شير" : المعدل والمتمم على أنهقانون العقوبات

في أي مكان كان و ذلك رغم وجود وسائل العيش لديو أو بإمكانو الحصول عمييا بالعمل أو بأية طريقة مشروعة 
 "أخرى
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    ومما سبق يتضح أن المشرع أقر حماية جنائية خاصة لمطفل من الوقوع ضحية 
 .لجريمة االستغالل في التسول، حيث فرَض عقوبات لمرتكبي ىذه الجريمة

 و أقر تشدَيد ىذه العقوبات إذا كان مرتكبي الجريمة، ىم أحد األصول أو أشخاص ليم 
سمطة عمى الطفل، ذلك ألنيم ممزمين بواجب رعايتو و حمايتو من كل سوء، و قد أحسن 

 . صنعا في ذلك

     كما أنو لم يكتفي المشرع بتجريم فعل االستغالل فقط بل تعدَّاه لُيجرِّم حتى تعريض 
عتبر كل إستغالل لمطفل في التسول من الحاالت  التي يكون فييا  الطفل لتسول، وا 

، ألنيا تيدد سالمة البدنية و المعنوية لمطفل، والمالحظ أن المشرع في 1الطفل في خطر
تجريم تعريض الطفل في التسول لم يشترط تكرار ىذا الفعل أو اإلستمرار فيـو، أو يكون 

وىذا التَّوسع يتماشى مع مصمحة الطفل،  حيث يمكن تتبع كل من يقوم . بمقابل أو بدونو
ن كان ذلك لمرة واحدة  .بتعريض طفل لمتسول و استخدامو من أجل كسب المال حتى وا 

     وبخصوص استغالل الطفل في شكل مجموعات منظمة لمتسول، يتم بحشد عدد من 
األطفال من طرف عصابة الستخدام في التسول، و تتولى تجميعيم يوميا في نقطة 

 . معينة وتوزيعيم عمى أماكن محددة كأبواب المساجد ومداخل األسواق

. وفي مرحمة ثانية يتم تجميعيم لجمع ما تحصموا عميو مقابل مبالغ مالية بسيطة أوعطايا
ويمكن القول أن تعريض الطفل لمتسول سواء كان من قبل والديو أو من قبل الغير، 

ييدف أساسا إلى تحقيق الكسب السريع و المجاني، إال أنو ينطوي ضمنيا عمى إعتداء 
عمى الحرمة الجسدية لمطفل، لذلك حرص المشرع عمى معاقبة كل من يقوم  خطير

        .بارتكاب ىذه الجريمة في حق الطفل

                                                           

 . المتعمق بحماية الطفل12-15 من قانون 02 المادة - 1
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  ومما سبق يمكن القول أن المشرع قد وفِّق في توفير حماية جنائية كافية لمطفل من 
 .  الوقوع ضحية ليذه الجريمة

لكن ىذه النصوص القانونية غير مفعمة في الواقع، حيث نجد الكثير من األطفال 
ُيستغمون في التسول من طرف آبائيم والسمطات المعنية غائبة عن متابعة ىؤالء اآلباء 

 .   مكرر من قانون العقوبات المجرمة الستغالل الطفل في التسول195تطبيقا لممادة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـفصل الثانـي

اآلليات الوقائيـة المقررة للطفل ضحية 

 إهمال األسرة
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     إذا كاف دور الوظيفة الزجرية ىو معالجة المشكؿ الذي يطرحو الفعؿ اإلجرامي بعد 
أو عمى  (الجاني)حصولو و ما يترتب عميو مف آثار سواء عمى مستوى مرتكب الفعؿ 

مستوى المتضرر منو، فإف دور الوظيفة الوقائية يتمثؿ في التَّحُسب مسبقا مف الخطر 
 . قبؿ وقوعو لتفادي حصولو وتالفي أضراره وآثاره السمبية

ذا نجحت الوظيفة الوقائية في أداء دورىا عمى أحسف وجو، فإنيا تكوف قد قدمت     وا 
لموظيفة الزجرية أفضؿ خدمة ألنيا تجعميا ال تتدخؿ إال في حاالت نادرة، إذ يصبح 

الزجر إستثناء وليس قاعدة، و تكوف بذلؾ سندا قويا لموظيفة الزجرية، فتصبح الوظيفة 
 .الوقائية ىي الحارس األميف لمبنية االجتماعية بالدرجة األولى

 (أجيزة تابعة لممجتمع المدني)    فالدور الوقائي  كاف موكوؿ إلى أجيزة اجتماعية 
 المتعمؽ بحماية 12-15:أما بعد صدور قانوف. تقـو بوقاية الطفؿ المعرَّض لمخطر

وسع  مف ىذا الدور ليشمؿ ىياكؿ رسمية كاف دورىا قديما مقتصرا عمى حماية . الطفؿ
 .الطفؿ الجانح بعد وقوع الجريمة

    ويمثؿ الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني لمقانوف المذكور آنفا جانب اإلضافة في 
التشريع الجزائري الحامي لمطفولة، إذ ُوِضع في ىذا الفصؿ إطارا قانونيا متكامال، ىدفو 

، مف خالؿ آليات الحماية 1تأميف مختمؼ أوجو الوقاية لمطفؿ المعرَّض لمخطر
 . االجتماعية التي أقرَّىا المشرع الجزائري لوقاية الطفؿ مف  كؿ خطر قد يتعرض لو

 .           ومف ىذه األخطار تعرُّض الطفؿ إلىماؿ األسرة 

                                                           
1 -

 02يقصد بالطفؿ المعرَّض لمخطر في التشريع الجزائري ىو كؿ الطفؿ يوجد في إحدى الحاالت الواردة في المادة  
 المتعمؽ بحماية الطفؿ، كما يشمؿ أيضا كؿ طفؿ يكوف في وضع يشكؿ عميو خطرا، حتى 12-15مف قانوف رقـ 

ولو لـ تكف تمؾ الحالة مف ضمف الحاالت التي أوردىا المشرع في المادة الثانية مف القانوف السابؽ ذكره، ألف المشرع 
  .الجزائري لـ يرد ىذه الحاالت عمى سبيؿ الحصر بؿ عمى سبيؿ المثاؿ 
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ما ىي آليات الوقاية المقررة :        و عميػو يمكف طرح السؤاؿ التالي والمتمثؿ في
 . لمطفؿ المعرَّض لخطر إىماؿ األسرة؟

 :      و لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف حيث سنتطرؽ في

لمييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ودورىا في حماية الطفؿ المعرَّض :  المبحث األوؿ
 .لخطر إىماؿ األسرة

سنتطرؽ فيو لمصالح الوسط المفتوح ودورىا في حماية الطفؿ :  أما في المبحث الثاني
 .المعرَّض لخطر إىماؿ األسرة
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 المبحث األول

الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة ودورها في حماية 
 الطفل المعرَّض لخطر إهمال األسرة

 ىذه الييئة بناءا عمى تقارير المجنة الوطنية االستشارية لحماية إنشاءقد تَـّ      ؿ
 آلية غياب في تقريرىا الدوري عمى 2012وتطوير حقوؽ اإلنساف التي أكدت سنة 

، وغياب إستراتجية لإلنذار المبكر عف األخطار التي تيدد الطفؿ حقوؽ لحماية وطنية
الطفولة، وكذلؾ األمر بالنسبة لمجمس حقوؽ اإلنساف التابع لمنظمة األمـ المتحدة 

، حيث أنو وبالرجوع إلى نصوص االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ 1ومنظمة اليونيسيؼ
، نجد أنيا تمـز الدوؿ األطراؼ فييا بضرورة إتخاذ  كؿ التدابير 1989الصادرة في 

، ومف ىذه التدابير ضرورة 2الالزمة إلعماؿ الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية
إحداث جياز وطني مستقؿ تكوف ميمتو رصد ومتابعة وضعية الطفولة وترقيتيا،والعمؿ 

 . عمى اإلنذار المبكر بكؿ المشاكؿ واألخطار التي قد تمس بحقوؽ الطفولة

        و يتضح أف إنشاء ىذه الييئة يعدُّ بمثابة تجسيد الجزائر اللتزاماتيا الدولية، 
ووعٍي منيا بضرورة إحداث آلية وطنية ُتسَند ليا ميمة حماية الطفؿ في الجزائر، كما 

 . تعتبر تكريسا لسياسة الوقاية في مجاؿ حماية حقوؽ الطفؿ

                                                           
مداخمة  « 12-15: دور ىيئات الحماية االجتماعية لمطفولة في الجزائر في ظؿ القانوف رقـ» رشيد أوشاعوا،-  1

ألقيت ضمف  فعاليات الممتقى الدولي السادس حوؿ الحماية القانونية لمطفؿ في الدوؿ المغاربية، المنظـ مف طرؼ 
 . 03، ص2017 مارس 14-13:كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة حمو لخضر بالوادي، يومي

تتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير "  عمى أنو1989 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ الصادرة عاـ 04نصت المادة -  2
التشريعية و اإلدارية وغيرىا مف التدابير المالئمة إلعماؿ الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية، وفيما يتعمؽ بالحقوؽ 

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، تتخذ الدوؿ األطراؼ ىذه التدابير إلى أقصى حدود مواردىا المتاحة، وحيثما 
، و في إطار التعاوف الدولي  "يمـز
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( 11)    و أستحدثت الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بموجب المادة الحادية عشر
 لدى  تحدث: " المتعمؽ بحماية الطفؿ التي نصت عمى أنو12-15: مف القانوف رقـ

لحماية  الوطني المفوض يرأسيا الطفولة وترقية وطنية لحماية ىيئة، األوؿ الوزير
 المعنوية  بالشخصية  تتمتع حقوؽ الطفؿ وترقية حماية عمى بالسير تكمؼ الطفولة

 . واالستقالؿ المالي

  الوسائؿ كؿ، الطفولة لحماية وترقية الوطنية الييئة تصرؼ تحت الدولة تضع      
 . الالزمة لمقياـ بمياميا والمادية  البشرية
 عف وسيرىا الطفولة وترقية الوطنية لحماية الييئة تنظيـ كيفيات و شروط تحدد     
 "التنظيـ طريؽ

    مف المادة يظير جميا أف المشرع أقرَّ االستقالؿ المالي ليذه الييئة، وأعترؼ ليا 
بالشخصية المعنوية التي تؤىميا لممثوؿ أماـ القضاء، كما أف ىذه الميزات تجعميا 

 . تتحمؿ المسؤولية عف كؿ أعماليا

    و لـ يكف التشريع الجزائري السبَّاؽ في إتباع سياسة الوقاية في مجاؿ حماية الطفؿ 
المعّرض لمخطر، بؿ سبقتو في ذلؾ العديد مف التشريعات المقارنة التي وضعت في 

قوانينيا آليات رسمية لحماية حقوؽ الطفؿ وخاصة الطفؿ الميدد بخطر،   أو الذي في 
وضعية صعبة، ومف ىذه التشريعات نجد التشريعيف المصري و التونسي، حيث أنشأ 

المشرع المصري آلية لمحماية االجتماعية تتمثؿ في مؤسسات الرعاية االجتماعية التي 
 ، 1 مف قانوف حماية الطفؿ المصري48نص عمييا في المادة 

                                                           
 2008 الصادر سنة 126 والمعدؿ بالقانوف رقـ 1996 لسنة 12 مف قانوف الطفؿ المصري رقـ 48تنص المادة  - 1

يقصد بمؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفاؿ المحروميف مف الرعاية األسرية كؿ دار إليواء األطفاؿ الذيف :" عمى أنو
ال تقؿ سنيـ عف ست سنوات وال تزيد عف ثمانية عشرة سنة المحروميف مف الرعاية األسرية بسبب اليتـ أو تصدع 

 ..."األسرة أو عجزىا عف توفير الرعاية األسرية السميمة لمطفؿ
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 . 1إذ تقـو ىذه المؤسسات بإيواء ورعاية األطفاؿ المحروميف مف الرعاية األسرية

أما في التشريع التونسي فنجده أنشئ آلية يجسد مف خالليا السياسة الوقائية فيما يتعمؽ 
 . 2بحماية حقوؽ الطفؿ في خطر و تتمثؿ في آلية مندوب حماية الطفولة

      و يظير جميِّا مما سبؽ أف كؿ مف المشرَعِيف الجزائري والمصري و التونسي أقرَّ 
جميعـ سياسة الوقاية في مجاؿ حماية حقوؽ الطفؿ، لكنيـ اختمفوا في اآللية التي 

ورغـ اختالؼ اآلليات فتشترؾ جميعيا في أنيا تيدؼ إلى . يكرسوف بيا ىذه الحماية
زالة الخطر الذي قد ييدده  .توفير رعاية لمطفؿ وا 

        ولمييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أىمية كبيرة، فيي مركز الحماية 
وفي ىذا المبحث سيتـ التطرؽ لمتنظيـ اإلداري ليذه . االجتماعية عمى المستوى الوطني

َـّ التطرؽ إلى دورىا في حماية الطفؿ المعرض لخطر إىماؿ األسرة  وذلؾ في الييئة، ث
   :المطمبيف التالييف

 .الهيكل اإلداري لمهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة:       المطمب األول

دور الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة في وقاية الطفل                                  : المطمب الثاني      
 .المعرَّض لخطر إهمال األسرة

 

 

 
                                                           

 .115 ،114ص ص ىاني محمد كامؿ المنايمي، حقوؽ الطفؿ بيف الواقع والمأموؿ، المرجع السابؽ -- 1

2 -
 مف مجمة حماية الطفؿ التونسي الصادرة بمقتضى قانوف 28تـ إنشاء آلية مندوب حماية الطفولة بموجب الفصؿ  
 .    يتعمؽ بإصدار مجمة  حماية الطفؿ1995 نوفمبر 09 المؤرخ في 1995  لسنة 92عدد 
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 المطمب األول

 الهيكل اإلداري لمهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة

      تعتبر الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الييئة المركزية في مجاؿ الحماية 
  .                     الوقائية ذات الطابع االجتماعي لمطفؿ الميدد بخطر في ظؿ القانوف الجزائري

 باالستقالؿ 12-15مف قانوف  (11)وقد أقرَّ المشرع الجزائري ليذه الييئة في المادة 
 .  المالي وأعترؼ ليا بالشخصية المعنوية

تعزز وتسيؿ عمى الييئة القياـ  الميزات      وقد أحسف المشرع في ذلؾ، حيث أف ىذه
         وليذه .بمياميا المسندة إلييا والمتعمقة بحماية الطفؿ في خطر عمى أفضؿ وجو

الييئة تنظيـ ومياـ خاصة بيا، لذلؾ سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المطمب لمكونات الييكؿ 
اإلداري لمييئة التي ُتعدُّ المحرؾ األساسي لمعمؿ الوقائي في مجاؿ حماية الطفؿ في 

خطر، كما سنتتطرؽ لممياـ المسندة لكؿ جياز، و تضـ الييئة الوطنية لحماية وترقية 
 : الطفولة اليياكؿ اإلدارية التالية

    أمانة عامة، مديرية لحماية حقوؽ الطفؿ، مديرية لترقية حقوؽ الطفؿ، لجنة تنسيؽ 
  1.وتخضع ىذه اليياكؿ لسمطة المفوض الوطني لحماية الطفولة. دائمة

 :وفي ما يمي سيتـ تناوؿ ذلؾ في الفروع التالية
 

                                                           
1 -

 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ و سير الييئة الوطنية 344- 16:  مف المرسـو التنفيذي رقـ07المادة  
 .لحماية وترقية الطفولة

مداخمة ألقيت «  قانوف لحماية الطفؿ اـ قانوف لحماية المجتمع مف الطفؿ الجانح15/12القانوف » أحموش زينب،- 
، المنظـ بكمية الحقوؽ بجامعة 12-"15:التعميؽ عمى قانوف حماية الطفؿ رقـ"ضمف  فعاليات اليـو الدراسي حوؿ 

 . 38، ص2017 ديسمبر 07:أمحمد بوقرة ببومرداس، يـو
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 الفرع األول
 المفوض الوطني لحماية الطفولـــة

 المفوض الوطني لحماية الطفولة، ويشترط أف يكػػوف     يتولى رئاسة ىذه الييئة   
 . 1مف بيف الشخصيات الوطنية ذات الخبرة و المعروفة باالىتماـ بالطفولة

 ويتـ تعيينو عمى رأس ىذه الييئة بموجب مرسـو رئاسي عمى اعتبار أف ىذا المنصب 
 .2مف الوظائؼ العميا لمدولة 

     أما في القوانيف المقارنة نجد في القانوف التونسي أف مندوب حماية الطفولة ىو 
الذي يترأس الجياز المسند إليو مياـ الحماية االجتماعية الوقائية لمطفولة المعرضة 

لمخطر، و يشترط أف يكوف حاصال عمى شيادة ليسانس في الحقوؽ أوعمـ النفس أوعمـ 
االجتماع، وُيعيف بموجب قرار مف وزير شؤوف المرأة و األسرة والطفولة والمسنيف، 

، إضافة إلى أنو يتمتع بصفة الضبطية العدلية، و قد أوكمت لو 3ويخضع لسمطة الوالي

                                                           
تبعا لذلؾ فقد تـ تعييف السيدة مريـ شرفي كرئيسة ليذه الييئة، و مفوض وطني لحماية الطفولة في الجزائر وذلؾ  - 1

-15بناءا عمى خبرتيا و كفاءتيا العممية والمينية حيث أنيا كانت عضو في المجنة الوزارية التي أعدت القانوف رقـ 
 ":  المتعمؽ بحماية الطفؿ إضافة لذلؾ فقد تولت الوظائؼ التالية12
قاضية أحداث، ىذا المنصب يوفر ليا الدراية الكافية بمشاكؿ التي يتعرض ليا األحداث، والظروؼ االجتماعية و - 

 .اإلقتصادية التي يعيش فييا األحداث الجانحيف
 .أستاذة بالمدرسة العميا لمقضاء- 
 ."مديرة فرعية لحماية األحداث و الفئات الصعبة عمى مستوى المديرية العامة إلدارة السجوف- 

 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ و سيرالييئة الوطنية 344 - 16:التنفيذي رقـ مف المرسـو 08المادة  - 2
 .لحماية وترقية الطفولة

ذلؾ أف المشرع التونسي قاـ باستحداث منصب مندوب حماية الطفولة في كؿ والية ، وىذا : يخضع لسمطة الوالي - 3
تحدث خطة مندوب حماية الطفولة بكؿ " التي تنص عمى أنو :  مف مجمة حماية الطفولة28ما نص عميو الفصؿ 

 ..." والية 
، مجمة القضاء والتشريع، مركز الدراسات «حماية الطفولة الميددة في التشريع التونسي»السيد عبدالباسط خالدي،- 

 . 112 ، ص2007القانونية والقضائية، وزارة العدؿ، تونس، العدد الثامف،
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ميمة التدخؿ الوقائي في جميع الحاالت التي يتبيف فييا أف صحة  الطفؿ أوسالمتو 
  1.البدنية أو المعنوية ميددة أو معرضة لمخطر

أما عف المفوض الوطني لحماية الطفولة فمقياـ بدوره كجياز وقائي يعمؿ عمى     
 :حماية الطفؿ الميدد أو المعرَّض لمخطر، فقد كمؼ بالعديد مف المياـ أىميا

 إعداد برنامج عمؿ الييئة و السير عمى تطبيقو. 
 إبداء الرأي في التشريع الوطني المعموؿ بو والمتعمؽ بحقوؽ الطفؿ. 
  إتخاذ أي تدبير مف شأنو حماية الطفؿ في خطر بالتنسيؽ مع مصالح الوسط

 .المفتوح
  إعداد تقرير سنوي عف حالة حقوؽ الطفؿ ومدى تنفيذ إتفاقية حقوؽ الطفؿ، يرفعو

 2.إلى رئيس الجميورية
 وضع نظاـ معموماتي وطني حوؿ وضعية الطفؿ في الجزائر. 
  في متابعة وترقية  (...جمعيات، مساجد، مدارس)ترقية مشاركة المجتمع المدني

  3.حقوؽ الطفؿ
 سيرىا  بتحسيف كفيؿ أي اقتراح وتقديـ الطفولة بحماية المكمفة المصالح زيارة 

 .4أوتنظيميا

                                                           
 نجيبة الشريؼ، قضاء األطفاؿ في تونس، الشركة التونسية لمنشر وتنمية فنوف الرسـ، تونس، الطبعة - 1

 .48 ،47، ص ص2005األولى،
، مجمة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية «حماية األطفاؿ في القانوف التونسي»عصاـ األحمر، - 

 . 36 ،35، ص ص 2009والقضائية، وزارة العدؿ، تونس،العدد العاشر،

 المتعمؽ بتحديد شروط و كيفيات  تنظيـ و سير الييئة الوطنية 344- 16:التنفيذي رقـ  مف المرسـو 09 المادة - 2
 .لحماية وترقية الطفولة

 المتعمؽ 2015 يوليو سنة 15 الموافؽ 1436 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12-15: مف القانوف رقـ13 المادة - 3
 .بحماية الطفؿ

4 
 . مف القانوف السابؽ ذكره14 المادة -
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ضافة لممياـ المذكورة سابقا، ىناؾ مياـ أخرى ذات طابع إ اري موكمة لممفوض د   وا 
  1.الوطني لحماية الطفولة بحكـ منصبو كرئيس ليذه الييئة

            يتبيف مما سبؽ أف المشرع الجزائري إتجو نحو تجسيد فكرة التدخؿ االجتماعي 
اإلداري لممفوض الوطني لحماية الطفولة، وذلؾ ما يتضح جميَّا مف خالؿ تسمية ىذه 

 وليس تدخؿ شخصي، عمى المفوض باسـ الييئةفيكوف بذلؾ تدخؿ "  بالييئة"اآللية 
عكس المشرع التونسي الذي أخذ بفكرة التدخؿ االجتماعي الشخصي، حيث أطمؽ عمى 
ىذه اآللية تسمية مندوب حماية الطفولة، فمو كانت نية المشرع التونسي سائرة نحو أف 

، إذ أف مسؤولية حماية الطفؿ "مندوبيػة أو مصمحػة"يكوف المندوب ىيكال إداريا لمسمَّى 
الميدد أوكميا المشرع التونسي إلى شخص المندوب وليس إلى غيره مف اليياكؿ أو 

ولعؿ ذلؾ يعود إلى حرص المشرع  التونسي عمى توفير كؿ األسباب التي . المصالح
تأىؿ المندوب وتمكنو مف تفعيؿ صالحياتو في مجاؿ حماية الطفولة بعيدا عف أي تنظيـ 

إداري بيروقراطي، مف شأنو أف يقمص مف نجاعة تدخمو المتطمب السرعة في التحرؾ 
 .الميداني و قمة التعقيد

يتـ تعييف األميف العاـ        ولممفوض الوطني أمانة عامة تعمؿ تحت إشرافو، حيث
لمييئة الوطنية لترقية الطفولة، بموجب مرسـو رئاسي بناءا عمى اقتراح مف المفوض 

الوطني، حيث يقـو بتسيير األمانة العامة  لمييئة و مساعدة المفوض الوطني في أداء 
ميامو، ويساعد األميف العاـ أيضا في أداء ميامو نائب مدير المالية و اإلدارة 

 2.والوسائؿ

                                                           
1 -

 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ و سير الييئة الوطنية 344- 16:التنفيذي رقـ  مف المرسـو 09المادة  
 .لحماية وترقية الطفولة

2 -
 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ و سير الييئة الوطنية 344- 16:التنفيذي رقـ  مف المرسـو 10المادة  

 .لحماية وترقية الطفولة
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 الفرع الثاني 

 مديريات حمايـة و ترقية حقوق الطفل

 . سنتطرؽ إلى التكويف اإلداري لمديريات حماية وترقية الطفولة والمياـ الموكمة إلييا

 مديرية حماية حقوق الطفل: أوال

ُيعينَّا بموجب مرسـو رئاسي بإقتراح مف  (02)     تضـ ىذه المديرية رئيسا دراسات 
،    و في 1المفوض الوطني لحماية وترقية الطفولة، ويساعد كؿ رئيس، رئيس مشروع

إطار قياـ الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولػة بمياميا، فإف ىذه المديريػة و بإعتبارىا 
 مف 11جزء مكوف لمييكؿ اإلداري ليذه الييئة فقد أوكؿ ليا المشرع بموجب المادة 

المرسـو  التنفيذي المتعمؽ بتحديد شروط و كيفيات  تنظيـ و سير الييئة الوطنية لحماية 
 :وترقية الطفولة  العديد مف المياـ نذكر أىميا

     وضع برامج وطنية و محمية لحماية حقوؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع مختمؼ اإلدارات 
 .و المؤسسات والييئات العمومية واألشخاص المكمفيف برعاية الطفولة وتقييميا الدوري

 2وضع آليات عممية لإلخطار عف األطفاؿ  الموجوديف في حالة خطر.  
 تنفيذ التدابير التي تدخؿ ضمف السياسة الوطنية لحماية الطفؿ. 

 مديرية ترقية حقوق الطفل : ثانيا
    تعدُّ مديرية ترقية حقوؽ الطفؿ أحد اليياكؿ اإلدارية لمييئة، وليا دور أساسي في 

 12ترقية حقوؽ الطفؿ، ويتجسد دورىا في المياـ المسندة إلييا بمقتضى نص المادة  
                                                           

 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ و سير الييئة الوطنية لحماية 344- 16:التنفيذي رقـ  مف المرسـو 13المادة -  1
 .وترقية الطفولة

 المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة  خط أخضر يتـ مف خاللو إستقباؿ اإلخطارات عف الحاالت التي يكوف نشأتأ - 2
حيث تـ إعالنو  في كؿ " 1111"فييا مساس بحقوؽ الطفؿ في الجزائر أو وضعيات الطفولة في خطر، ويتمثؿ ىذا الرقـ في

 .وسائؿ اإلعالـ و عف طريؽ رسائؿ نصية قصيرة  عبر كؿ شبكات الياتؼ النقاؿ
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مف المرسـو التنفيذي المتعمؽ بتحديد شروط و كيفيات تنظيـ و سير الييئة الوطنية 
 :لحماية وترقية الطفولة ومف أىـ ىذه المياـ نذكر منيا عمى وجو الخصوص ما يمي

  وضع برامج وطنية و محمية لترقية حقوؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع مختمؼ اإلدارات
  .والمؤسسات و الييئات العمومية واألشخاص المكمفيف برعاية الطفولة وتقييميا الدوري

 تنفيذ برامج عمؿ ىياكؿ الييئة في مجاؿ ترقية حقوؽ الطفؿ. 
 تسيير النظاـ المعموماتي الوطني حوؿ وضعية األطفاؿ في الجزائر. 
 القياـ بكؿ عمؿ تحسيسي و إعالمي في مجاؿ حماية حقوؽ الطفؿ وترقيتيا. 

 الفرع الثالث

 لجنة التنسيق الدائمــة

        ىذه المجنة ىي أحد األجيزة اإلدارية الميمة في الييكؿ اإلداري لمييئة، وقد تـ 
 مف طرؼ المفوضية الوطنية لترقية وحماية حقوؽ 2017 مارس 21تنصيبيا في 

، إذ تتولػى ىذه األخيرة رئاسة المجنة،  كما تضـ  ممثال عف أربعة عشرة قطاع 1الطفؿ
وزاري إضافة إلى ممثميف عف المديرية العامة لألمف الوطني و قيادة الدرؾ الوطني 

 .وممثميف عف المجتمع المدني

ممثميف عف وزارة الشؤوف :         وتتمثؿ القطاعات الوزارية التي تضمُّيا المجنة فػي
الخارجيػة، ووزارة الداخميػة والجماعات المحميػة، و وزارة العدؿ، و وزارة المالية، و وزارة 
التربية الوطنية، ووزارة التعميـ العالػي، ووزارة التكويف والتعميـ والمينييف، ووزارة العمؿ 
والتشغيؿ ووزارة الضماف االجتماعػي و وزارة الثقافػة ووزارة التضامف الوطني واألسرة 
وقضايا المرأة ووزارة الصحة و وزارة الشباب والرياضة و وزارة اإلتصاؿ، إضافة إلى 

 . ممثميف عف المديرية العامة لألمف الوطني  وقيادة الدرؾ الوطني
                                                           

  .2017مارس  22:  ، جريدة يومية وطنية صادرة في  الجمهورية جريدة - 1
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    ويعيف أعضاء ىذه المجنة مدة أربعة سنوات قابمة لتجديد بموجب مقرر يصدره المفوض 
 .1الوطني لحماية الطفولة

      ومما تقدـ نرى أف المشرع أصاب عند وضع ىذه المجنة ضمف الييكؿ اإلداري 
لمييئة الوطنية لحماية وترقية حقوؽ الطفولة، فيذه المجنة تساعد المفوض الوطني عمى 

حماية حقوؽ الطفؿ خاصة الطفؿ في خطر، إذ أنيا تضـ القطاعات الوزارية التي يمكف 
أف يكوف ليا عالقة بالطفؿ أو يكوف  ليا دور فعَّاؿ في العمؿ الوقائي الذي ىو صمب 

 . عمؿ المفوض الوطني لحماية الطفولة

     لـ يحدد المشرع الجزائري في نصوص المرسـو التنفيذي المتعمؽ بتحديد شروط 
وكيفيات تنظيـ و سير الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المياـ التي تكمؼ بيا ىذه 
المجنة بعكس األجيزة السابقة المكونة لمييكؿ اإلداري لمييئة، وترؾ أمر تحديد مياميا 

 .2لممفوض الوطني وذلؾ عف طريؽ النظاـ الداخمي لمييئة

 المطمب الثانـي

 في وقاية الطفل الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة دور
 المعرَّض لخطر إهمال األسرة

في حماية الطفؿ العرض لخطر  دور فعاؿ            لمييئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة
 مف اإلجراءات والتدابير التي يتخذىا المفوض إىماؿ األسرة، ويتجسد ذلؾ في مجموعة

                                                           
 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ و سير الييئة الوطنية 344- 16:التنفيذي رقـ  مف المرسـو 16المادة  - 1

 .لحماية وترقية الطفولة
 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ 344- 16: مف المرسـو التنفيذي رقـ 17تنص الفقرة األخيرة مف المادة   - 2

تحدد كيفيات تنظيـ لجنة التنسيؽ الدائمة و سيرىا ومياميا : "...و سير الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عمى أنو
 ."في النظاـ الداخمي لمييئة
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إستقباؿ اإلخطارات، والقياـ : الوطني لحماية الطفولة، وتتمثؿ ىذه اإلجراءات في
 .بالتدخؿ التمقائي، و التحقيؽ في اإلخطارات

 الفرع األول

 إستقبـــال اإلخطارات

 المتعمؽ بحماية الطفؿ نجد أنيا تنص 12-15: مف قانوف رقـ15مف خالؿ المادة      
يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة مف كؿ طفؿ أو ممثمو الشرعي أو كؿ " عمى أنو

 ".شخص طبيعي أو معنوي حوؿ المساس بحقوؽ الطفؿ
 مف المرسـو التنفيذي المتعمؽ بتنظيـ وسير 19كما نصت  الفقرة األولى مف المادة 

يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة بأي " الييئة الوطنية لحماية الطفولة عمى ما يمي
 الطفؿ أو ممثمو الشرعي،: - وسيمة مف قبؿ

 ...."أي شخص طبيعي أو معنوي -

       مف نص المادتيف يتبيف أف المشرع أعطى لممفوض الوطني لحماية الطفولة 
صالحية َتمقّْي اإلخطارات الواردة مف الطفؿ أو مف ممثمو الشرعي  أو االشخاص الذيف 
عمموا بحالة فييا مساس بحقوؽ الطفؿ أو حالة يكوف الطفؿ فييا معرض لخطر إىماؿ 

 األسرة، فػمف خالؿ ىذه الصالحية يبدأ المفوض الوطني لحماية الطفولة في 

 . ممارسة دوره الوقائي، فيقـو بالتدخؿ لحماية الطفؿ موضوع اإلخطار

ىو اإلعالـ بوجود خطر ييدد الطفؿ في جسده :  في ىذا القانوفباإلخطار     ويقصد 
و قد يصدر عف كؿ شخص طبيعي  . أوصحتو أو  بمستقبمو وغيرىا مف المخاطر

 . أومعنوي يصؿ إلى عممو أف ىناؾ مساس بحقوؽ الطفؿ أو أف ىناؾ طفؿ في خطر
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فيتولى رفعو إلى المفوض الوطني لحماية الطفولة، بيدؼ إنقاذ الطفؿ مف الخطر الذي 
و يعدُّ اإلخطار أداة مساعدة جدا لممفوض الوطني لحماية الطفولة، بحيث يمكّْنو . ييدده

 . مف التكفؿ بأكبر عدد ممكف مف حاالت الطفولة المعرَّضة لمخطر

         وألىمية ىذه األداة في الواقع نجد أف المشرع  الجزائري سعى إلى الترغيب فييا 
والتشجيع عمييا، مف خالؿ إعفاء األشخاص الطبيعيوف والمعنويوف َحسِني النية مف 

المسؤولية اإلدارية والمدنية والجزائية عند قياميـ باإلخطار عف حاالت تتضمف مساس 
بحقوؽ الطفؿ ثـ ثبت بعد التحقيؽ عدـ توفر حالة الخطر، وذلؾ وفقا لنص الفقرة الثانية 

 . 1 المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15: مف القانوف رقـ18مف المادة 

    كما أقرَّ ضمانات خاصة لمقائـ باإلخطار وذلؾ بعدـ اإلفصاح عف ىوية القائـ 
اإلخطار، وىذا لمحفاظ عمى سرية ىوية القائـ بالتبميغ، فأقرَّ حماية جزائية لو، بحيث 

فرض عقوبات عمى كؿ مف يكشؼ عمدا عف ىوية القائـ باإلخطار دوف رضاه، وىذا ما 
 المتعمؽ بحمايػة الطفولة 12-15: مف القانوف رقـ134نص عميو  المشرع في المادة 

أشير وبغرامة مف  (6)إلى ستة (1)يعاقب بالحبس مف شير: "حيث نصت عمى أنػو
دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط، كؿ مف يكشؼ عمدا 150.000 دج إلى 50.000

 مف ىذا القانوف دوف 22 و 15ىوية القائـ باإلخطار المنصوص عميو في المادتيف 
 "رضاه

         أما في القوانيف المقارنة نجد في القانوف التونسي األمر يختمؼ عما ىو موجود 
في القانوف الجزائري، حيث أنو جعؿ مف اإلخطار أمر وجوبي عمى كؿ شخص بما في 

                                                           
1 -

 2015 يوليو سنة 15 الموافؽ 1436 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12-15: مف القانوف رقـ18تنص المادة  
يعفى االشخاص الطبيعيوف والمعنويوف الذيف قدموا معمومات حوؿ المساس "...المتعمؽ بحماية الطفؿ عمى ما يمي

بحقوؽ الطفؿ إلى المفوض الوطني والذيف تصرفوا بحسف نية مف أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى ولو لـ 
 ." تؤدي التحقيقات عمى أي نتيجة
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ذلؾ األشخاص الخاضعيف لمسر الميني، ويعدُّ ىذا اإللزاـ القانوني دعما لمسموؾ 
التضامني بيف أفراد المجتمع و إستجابة لحاجة الطفؿ في المساعدة، ألف ىذا األخير 

   1.يواجو صعوبات متنوعة ال طاقة لو بتجاوزىا بمفرده

 الفرع الثاني

 القيام بالتدخل التمقائـــــي

في إطار قياـ المفوض الوطني بالدور الوقائي المنوط إليو لحماية الطفؿ المعرض       
مف 19لخطر إىماؿ األسرة، نجد أف المشرع منحو بمقتضى نص الفقرة الثانية مف المادة 

 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات تنظيـ و سير الييئة 344- 16:المرسـو التنفيذي رقـ
كما يمكف لممفوض الوطني :"...الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تنص عمى أنو

التدخؿ تمقائيا لمساعدة األطفاؿ في خطر، أو في حاالت المساس بالمصمحة الفضمى 
مف خالؿ ىذا النص نجد أف المشرع عدَّد الوسائؿ التي مف خالليا يقـو ." لمطفؿ

سواء كاف ىذا الخطر إىماؿ أسرة أو أي - المفوض الوطني بحماية الطفؿ في خطر،
بدءا بتمقي اإلخطارات ثـ بإمكانية التدخؿ التمقائي عند عدـ وجود إخطار - خطر آخر

  .عف حاالت تتضمف المساس بحقوؽ الطفؿ أو المساس بمصمحتو الفضمى

التدخؿ -       وقد ُوفؽ المشرع عند تمكيف المفوض الوطني مف ىذه الصالحية
حيث أنيا تعزز دوره الوقائي و تزيد مف فعاليتو وتوسع مف نطاؽ الحماية - التمقائي

بحيث أنو لو قيّْد تدخؿ المفوض الوطني بشرط تمقي . المقررة لألطفاؿ في خطر

                                                           
1

، مداخمة ألقيت ضمف          «واجب اإلشعار و تجربة مندوبي حماية الطفولة في وقاية الطفؿ الميدد» فتحي األنقمي،-  

آليات  ) حوؿ،2004 مارس سنة 25:  يـوفعاليات اليـو الدراسي المنظـ مف طرؼ المجمس األعمى لمقضاء، بتونس

  .07 ، ص(حماية  الطفؿ  في القانوف التونسي
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اإلخطار، لكاف ذلؾ القيد عائؽ يحـر الكثير مف األطفاؿ  المعرَّضيف لمخطر والذيف لـ 
 . يتـ اإلخطار بوضعيتيـ الخطرة مف مساعدة المفوض الوطني لحماية الطفولة

 الفرع الثالث

 إلى مصالح الوسط المفتوح لمتحقيق فيها تحويل اإلخطارات

          بعد َتمقّْػي اإلخطارات التي تتضمف اإلشعار بوجود طفؿ متعرض لخطر إىماؿ 
األسرة أو متعرض لمساس بحقوقػو، أو التدخؿ التمقائي لفائدة ىذه الفئة، يقـو المفوض 

، 1 المتعمؽ بحماية الطفولة12-15:  مف القانوف رقـ16الوطني مباشرة بموجب المادة  
بتحويؿ ىذه اإلخطارات التي ال تتضمف وصفا جزائيا إلى مصالح الوسط المفتوح 

المختصة إقميميا، وذلؾ لمتحقيؽ فييا والتأكد مف وجود حالة الخطر، فإف تأكدت مف 
وجود الخطر يتـ إتخاذ التدبير المناسب لرفع حالة الخطر عف الطفؿ الذي تـ التحقيؽ 

 . في وضعيتو

        و إذا رأت مصالح الوسط المفتوح بعد التحقيػؽ أف الخطػر الذي تعرَّض لو الطفؿ 
َحاؿّّ َيستدعي إبعاد الطفؿ عف أسرتو فورا، تقـو مصالح الوسط المفتوح بإبالغ قاضي 

 .2األحداث بذلؾ الذي لو صالحية إتخاذ ىذا التدبير

              أما عف تمؾ اإلخطػارات التي تتضمف وصفا جزائيا، كأف يكوف الطفؿ ضحية 

                                                           
      يوليو سنة     15 الموافؽ 1436 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12-15: مف القانوف رقـ16 تنص المادة - 1

يحوؿ المفوض الوطني لحماية الطفولة اإلخطارات المنصوص عمييا في " المتعمؽ بحماية الطفؿ، عمى أنو2015
تخاذ اإلجراءات المناسبة  طبقا 15المادة   أعاله، إلى مصمحة الوسط المفتوح المختصة إقميميا لمتحقيؽ فييا وا 

و يحوؿ اإلخطارات التي يحتمؿ  أف تتضمف وصفا جزائيا إلى وزير .لمكيفيات  المنصوص عمييا في ىذا القانوف
 ." العدؿ حافظ األختاـ، الذي يخطر النائب العاـ المختص قصد تحريؾ الدعوى العمومية عند اإلقتضاء

2 -
 المتعمؽ بتحديد شروط وكيفيات  تنظيـ و 344 - 16: مف المرسـو التنفيذي رقـ23الفقرة الثانية مف نص المادة  

 .سير الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 
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جريمة مف ممثمو الشرعي أو أي شخص آخر، أو تعمؽ اإلخطار بوضعية طفؿ جانح، 
ىنا في ىذه الحالة ال يقـو المفوض الوطني بإحالة ىذه اإلخطارات إلى مصالػح الوسط 

لػيا مباشرة إلػى وزير العدؿ حافظ األختاـ، الذي بدوره  المفتوح لمتحقيؽ فييا، بؿ يحوّْ
 يخطر النائب العاـ المختص إقميميا لتحريؾ الدعوى العموميػة إذا إقتضى األمر ذلؾ،

 المتعمؽ 344- 16: مف المرسـو التنفيذي رقـ23وىو ما تضمنتو الفقرة األولػى لممادة 
  1. بتحديد شروط و كيفيات تنظيـ وسير الييئػة الوطنيػة لحمايػة وترقيػة الطفولػة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 

، 2016،الطبعة األولى، دار ىومة، الجزائر، - تحميؿ و تأصيؿ-  جماؿ نجيمي، قانوف حماية الطفؿ في الجزائر-
 .50ص 
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 المبحث الثانـي

 مصالح الوسط المفتوح ودورها في وقاية الطفل 

 المعرَّض لخطر إهمال األسرة

 المتعمؽ بحماية الطفؿ، 12-15:رقـ: أدرج المشرع الجزائري في القانوف رقـ
المؤسسات المكمفة بالعمؿ الوقائي لمطفؿ في خطر عمى المستوى المحمي ضمف القسـ 

عتبرىا الييئات األقرب لتكفؿ  الثاني بعنواف الحماية االجتماعية عمى المستوى المحمي، وا 
بيذه الفئة، لذلؾ نظـ جميع جوانبيا وحدَّد األشخاص المكمفيف برعاية الطفولة المعرَّضة 

 .لمخطر عمى المستوى ىذه الييئات
 الصادر في 64-75:  مف األمر رقـ24-19:تنظـ  عمؿ ىذه اآللية أحكاـ المواد مف

 المتضمف إحداث المؤسسات والمصالح المكمفة بحماية الطفولة 1975 سبتمبر26
 المؤرخ في   75/115والمراىقة، والذي تـ تطبيقو مف خالؿ المرسـو التنفيذي 

 المتضمف القانوف األساسي النموذجي لممؤسسات المتخصصة في 1975ديسمبر26
 المؤرخ في 12/165: حماية الطفولة و المراىقة و المعدؿ بموجب المرسـو التنفيذي رقـ

 المتعمؽ بحماية 12-15: مف قانوف رقـ31-21وكذا المواد مف . 2012 أفريؿ05
 .  الطفؿ حيث إعتبرىا ىذا األخير آلية مف آليات الحماية االجتماعية لمطفؿ في خطر

 164-75:ويجب التنويو إلى أف ىذا القانوف األخير ألغى أحكاـ األمر رقـ
المتعمؽ بإنشاء المؤسسات والمصالح المكمفة بحماية الطفولة و المراىقة، غير أف 
مراسيمو التنظيمية تبقى سارية المفعوؿ إلى حيف صدور النصوص التنظيمية ليذا 
 149القانوف باستثناء منيا ما يتعارض مع ىذا القانوف بحسب الفقرة األولى مف المادة 

 .  المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15: مف قانوف رقـ
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 مصمحة عمى مستوى كؿ والية، تبقى قائمة و ال تنحؿ، غير 48وتوجد حاليا 
 و في حالة 12-15: أنيا تخضع لممراسيـ التنظيمية التي لـ تمغى، ولمقانوف رقـ

 .121-15: التعارض يطبؽ القانوف رقـ
 مصالح  الوسط المفتوح كغيرىا مف اآلليات، لمقياـ بمياميا البد مف تنظيميا 

 .وتحديد اإلطار القانوني لمعمؿ الوقائي الذي ستقـو بو
 ومف ذلؾ سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى كيفية تنظيميا مف طرؼ المشرع، 

والدور الذي تقـو بو لتحقؽ وقاية الطفؿ المعرَّض لخطر اإلىماؿ األسري، أو أي خطر 
 .آخر وذلؾ في المطمبيف التالييف

 الـمطمب األول

 تنظيـم مصالـح الوسط المفتـوح

. 2      يقصد بمصالح الوسط المفتوح ىي مصالح المالحظة والتربية في الوسط المفتوح
و تعدُّ ىذه المصالح واحدة مف أربعة مراكز ومصالح مختصة بحماية الطفولة في 

 .الجزائر
    و عمى غرار ىذه المصالح  يوجد، المراكز المتخصصة في حماية األطفاؿ في 

خطر والمراكز المتخصصة في حماية األطفاؿ الجانحيف، والمراكز المتعددة الخدمات 
 . 3لوقاية الشبيبػة

 نجد أف المشرع 12- 15:       و باإلطالع عمى النصوص الواردة في قانوف رقـ
و ذلؾ لخصوصية طابعيا، ألف األصؿ « مركز»بدال مف « مصالح »إستعمؿ مصطمح 

                                                           

 المتعمؽ 2015  يوليو سنة 15 الموافؽ 1436 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12-15:مف القانوف رقـ149المادة  -1
 .بحماية الطفؿ

 نفس القانوف  مف01لمادة  ا- 2

 .نفس القانوف   مف116لمادة ا- 3
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فييا ىو إتخاذ اإلجراءات الوقائية لحفظ الطفؿ في خطر و ليست ىيئة إلستيعاب 
  1.الطفؿ، يغمب عمييا الطابع اإلداري و ليس االجتماعي

  ويتـ إنشاء ىذه المصالح بواقع مصمحة واحدة بكؿ والية غير أنو يمكف في الواليات 
  2.ذات الكثافة السكانية الكبيرة إنشاء عدة مصالح

   و عميو سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى معرفة الييكؿ اإلداري ليذه المصالح، وكذا 
 : المياـ المنوطة بيا في الفرعيف التالييف

 الفرع األول
 الهيكل اإلداري لمصالح الوسط المفتوح

كانت مصالح الوسط المفتوح خاضعة لوصاية وزارة الشبيبة والرياضة عند       
 أصبحت تحت وصاية وزارة 165-12:المرسـو التنفيذي رقـ إنشائيا، لكف بمقتضى

 .، ممثمتا في مديريات النشاط االجتماعي عمى مستوى كؿ والية3التضامف

     ويضطمع بالمياـ المنوطة ليذا الجياز جممة مف الموظفيف المختصيف ال سيما 
 . 4المربيف والمساعديف االجتماعييف والنفسانييف وحقوقييف

                                                           

، المرجع «12-15: دور ىيئات الحماية االجتماعية لمطفولة في الجزائر في ظؿ قانوف رقـ»رشيد أوشاعوا - 1
 .8 ،7 السابؽ، ص ص

 المتعمؽ 2015 يوليو سنة 15 الموافؽ 1436 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12-15:القانوف رقـ  مف21لمادة  ا- 2
 .بحماية الطفؿ

 المتضمف تعديؿ القانوف األساسي 2012 أفريؿ 05 المؤرخ في 165-12: مف المرسـو التنفيذي رقـ03 المادة-  3
 . النموذجي لممؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراىقة 

 المتعمؽ 2015 يوليو سنة 15 الموافؽ 1436 رمضاف عاـ 28 المؤرخ في 12-15:القانوف رقـ  مف21لمادة ا-  4
 .بحماية الطفؿ

،مداخمة ألقيت ضمف «دور مراكز رعاية األحداث بيف النصوص القانونية والتطبيؽ العممي»،جماؿ فورار العيدي- 
، المنظـ بكمية الحقوؽ بجامعة أمحمد 12-"15:التعميؽ عمى قانوف حماية الطفؿ رقـ"فعاليات اليـو الدراسي حوؿ

 . 66، ص2017 ديسمبر 07: بوقرة ببومرداس، يـو
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 08 المؤرخ في 353-09:و يخضع ىؤالء الموظفيف ألحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ
 المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ 2009نوفمبر 

ولكؿ مف ىؤالء دور يؤديو بيدؼ مراقبة . الخاصة و إدارة المكمفة بالتضامف الوطني
 . 1صحة األطفاؿ المعنييف وتربيتيـ وتشغيؿ واستغالؿ أوقات فراغيـ

 و يعمؿ موظفيف المصالح الوسط المفتوح في إطار ىيكؿ إداري مكوَّف مف قسميف 
 :ويتمثالف في

 قسم اإلستقبال والفرز- أوال

    وىو القسـ األوؿ الذي يتسمـ الحدث عند توجييو ليذه المصالح، حيث يقـو بإجراء 
فرز لألحداث وتوجيييـ إلى األقساـ األخرى بحسب الحالة التي تقتضييا عممية التكفؿ 
بالحدث، كما يقـو أيضا بإيواء وحماية األحداث الذيف يعيد بيـ قاضي األحداث ليذه 

 2.أشير(03)المصالح لمدة ال تزيد عف ثالثة 

 قسم المراقبـة والتوجيـه- ثانيا

 المتضمف 1975 سبتمبر26 المؤرخ في 64-75:رقـ مف األمر 21     بحسب المادة 
 فإف ىذا القسـ  يكمؼ إحداث المؤسسات والمصالح المكمفة بحماية الطفولة والمراىقة

بميمة التحقيؽ والبحث االجتماعي قصد معرفة الخطر المعرَّض لو الطفؿ، ليتـ بناء 
 .عمى ذلؾ إتخاذ التدبير المناسب الذي يرفع عنو الخطر

                                                           

أثر الوسط االجتماعي في جنوح األحداث دراسة ميدانية لدور األسرة والمدرسة والحي في زينب حميدة بقادة،  - 1
،أطروحة دكتوراه، تخصص عمـ اإلجتماع الجنائي، قسـ عمـ اإلجتماع، كمية العمـو -جنوح األحداث في الجزائر

 .73، ص2008االجتماعية واإلنسانية، جامعة الجزائر، 
 المتضمف إحداث المؤسسات والمصالح المكمفة 1975 سبتمبر26المؤرخ في  64-75: مف األمر رقـ23 لمادةا-  2

 . بحماية الطفولة والمراىقة
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 أما في حالة الطفؿ الجانح فإنو يقـو بإجراء الفحوصات الالزمة لمعرفة شخصية 
 . 1الطفؿ، و ومف ثمو معرفة كيفية معاممتو حتى يتـ إعادة  تأىيمو

   و يقـو بتمؾ اإلجراءات بإشراؼ وتوجيو مف قاضي األحداث الذي يتابع حالة الطفؿ 
 . 2المحاؿ إلى ىذه المصالح عبر التقارير الدورية التي تصمو منيا

 الفرع الثانـي

  مهام مصالــح الوسط المفتوح

مصالح الوسط المفتوح المتمثمة في      في سبيؿ تحقيؽ الغاية التي أنشأت مف أجميا
التدخؿ الوقائي عمى المستوى المحمي في كؿ الحاالت التي يتبيف فييا أف  ىناؾ خطر 

 . ييدد الطفؿ، و قد يؤدي باإلضرار بسالمتو الجسدية والنفسية
   وضمف ىذا اإلطار أسندت ليذه المصالح جممة مف المياـ يجب القياـ بيا، وسخرت 

 :تتمثؿ أبرز المياـ المسندة ليذه المصالح في. 3ليا في ذلؾ كؿ اإلمكانات الالزمة لذلؾ
، حيث تتجسد ىذه األخيرة في 4متابعة وضعية األطفاؿ في خطر ومساعدة أسرىـ -1

تقديـ مصالح الوسط المفتوح لممساعدة الضرورية لألسرة بالتنسيؽ مع الييئات المكمفة 
  5.بالحماية االجتماعية

                                                           

 المتضمف إحداث المؤسسات والمصالح المكمفة 1975 سبتمبر26المؤرخ في  64-75: مف  األمر رقـ21 لمادةا - 1
 .بحماية الطفولة والمراىقة

دور المؤسسات والمراكز التابعة لقطاع التضامف الوطني في رعاية األحداث »النوي بف الشيخ، ساعد لقميب، - 2
قراءات في واقع وأفاؽ الظاىرة -، مداخمة ألقيت ضمف فعاليات الممتقى الوطني حوؿ جنوح االحداث«الجانحيف
 2016 ماي 05-04، المنظـ مف طرؼ كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة الحاج لخضر بباتنة ، يومي-وعالجيا

 .      07 ص،
 . المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15 مف القانوف رقـ 30لمادة ا-  3

تقـو مصالح الوسط المفتوح بمتابعة :" مف نفس القانوف السابؽ عمى أنو 22 تنص الفقرة األولى مف المادة  -4
 ..."   األطفاؿ في خطر و مساعدة أسرىـوضعية

 . مف القانوف السابؽ الذكر25المادة  - 5
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 مف 22التكفؿ بكؿ طفؿ تـ اإلخطار عنو، حيث نصت الفقرة الثالثة مف المادة  -2
ال يمكنيا أف ترفض التكفؿ : "... المتعمؽ بحماية الطفؿ عمى أنو12-15:قانوف رقـ

 ،..."بطفؿ يقيـ خارج إختصاصيا اإلقميمي 

    مف النص يتبيف أف واجب التكفؿ يقـو حتى إذا كاف الطفؿ الُمخطر عنو خارج إقميـ 
إختصاصيا، ألف المصمحة الفضمى لمطفؿ تقتضي التكفؿ بو سريعا ورفع الخطر عنو 

 .دوف االحتجاج بعدـ االختصاص الذي يعتبر أمر تنظيمي فحسب

التأكد مف الوجود الفعمي لحالة الخطر المتعمقة باإلخطارات الواردة إلييا، وذلؾ عف  -3
، وقد 1طريؽ البحث االجتماعي الذي يكوف بجمع المعمومات حوؿ الحالة محؿ البحث

ألـز المشرع في ىذا الشأف اإلدارات والمؤسسات العمومية واألشخاص المكمفيف برعاية 
الطفولة بتقديـ كؿ التسييالت لمصالح الوسط المفتوح، وأف يضعوا تحت تصرفيا كؿ 
المعمومات التي تطمبيا لتمكينيا مف القياـ بالبحث عمى أكمؿ وجو، و ىو ما أورده 

 . المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15:  مف قانونرقـ31المشرع في المادة 
القياـ برفع الخطر عف كؿ حالة تـ التكفؿ بيا، وذلؾ بإقتراح التدبير المناسب  -4

 2.لذلؾ
  3. مراجعة التدابير المتخذة بشأف األطفاؿ المتكفؿ بيـ مف طرؼ ىذه المصالح -5
تقديـ الحماية لمطفؿ المعرَّض لمخطر، مف خالؿ توفير المساعدة الضرورية  لتربيتو  -6

و تكوينو ورعايتو، ويتـ تقديـ ىذه الحماية بناءا عمى أمر صادر عف قاضي األحداث 
 4. المختص يكمؼ فيو المصالح بذلؾ

                                                           
1 

 « المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15آليات الحماية االجتماعية لألطفاؿ وفؽ لمقانوف »صباح حمايتي، ماجدة بوخزنة،- 
مداخمة ألقيت ضمف فعاليات الممتقى الدولي السادس حوؿ الحماية القانونية لمطفؿ في الدوؿ المغاربية، المنظـ مف 

  .09، ص2017 مارس 14-13:طرؼ كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة حمو لخضر بالوادي، يومي

2 -
 . المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15 مف القانوف رقـ 25لمادة  ا

3 -
 . مف  نفس القانوف 26لمادة  ا

4 -
 .  مف  نفس القانوف 40لمادة  ا
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إعالـ قاضي األحداث بشكؿ دوري بوضعية األطفاؿ المتكفؿ بيـ عمى مستوى ىذه  -7
 .المصالح والتدابير المتخذة بشأنيـ

إعالـ المفوض الوطني لحماية وترقية الطفولة بمآؿ اإلخطارات التي وجييا إلييا،  -8
وموافاتو كؿ ثالثة أشير بتقرير مفصؿ عف وضعية األطفاؿ المتكفؿ بيـ عمى مستوى 

   1.ىذه المصالح
تقـو أيضا مصالح الوسط المفتوح بإيواء األحداث و حمايتيـ و توجيييـ لمدة ال  -9

أشير الذيف ُيعَيد بيـ إلييا قاضي األحداث أو الجية القضائية  (03)تجاوز ثالثة 
 .2الخاصة باألحداث

كما تقـو مصالح الوسط المفتوح عمى مستوى المحيط العاـ بمساعدة الطفؿ عمى  -10
إعادة اإلدماج في المجتمع عف طريؽ توفير الوسائؿ الضرورية لذلؾ، و يجب أف تكوف 

ليذه المصالح إتصاالت مع ىيئات مختمفة لمساعدة األطفاؿ الجانحيف والمعرَّضيف 
 .3لمخطر

 

 

 

                                                           
1

 . المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15مف القانوف رقـ  29  المادة- 
2

 المتضمف 1975 سبتمبر26 الموافؽ 1395 رمضاف عاـ 20 المؤرخ في 64-75 مف األمر رقـ 23المادة   -
 . إحداث المؤسسات و المصالح المكمفة بحماية الطفولة والمراىقة

 مداخمة ألقيت ضمف فعاليات الممتقى « مراكز حماية الطفولة في خطر معنوي في القانوف الجزائري»خالدية مكي،- 
الدولي السابع حوؿ الحماية القانونية لمطفؿ بيف الواقع واألموؿ، المنظـ مف طرؼ كمية الحقوؽ والعمـو السياسية 

  .07، ص2017 نوفمبر 21-20:بجامعة حمو لخضر بالوادي، يومي

3
أثر الوسط االجتماعي في جنوح األحداث دراسة ميدانية لدور األسرة والمدرسة والحي في زينب حميدة بقادة،   -

 .74 ،73 المرجع السابؽ، ص ص -جنوح األحداث في الجزائر
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 المطمب الثاني
 دور مصالح الوسط المفتوح في حماية الطفل المعرَّض لخطر 

 إهمال األسرة
في حماية الطفؿ المعرض لخطر إىماؿ  بدور فعَّاؿ            تقـو مصالح الوسط المفتوح

 مف اإلجراءات والتدابير التي تتخذىا لحماية ىذه األسرة، ويتجسد دورىا في مجموعة
الفئة، وتتمثؿ ىذه اإلجراءات والتدابير في تمقي اإلخطارات، والقياـ بالتدخؿ التمقائي، 

 .والبحث االجتماعي في  الَحاَلة محؿ اإلخطار

 الفرع األول

 تمقـي اإلخطـارات المتعقمة بالمساس بحقوق الطفل

إضافة لإلخطارات المحالة إلييا مف طرؼ المفوض الوطني لحماية وترقية 
يمكف ليا أيضا تمقي اإلخطارات مف جيات أخرى وىذا وفقا لمفقرة الثانية مف . الطفولة

 المتعمؽ بحماية الطفؿ التي تنص عمى 12-15: مف قانوف رقـ22نص المادة 
أو ممثمو الشرعي أوالشرطة القضائية أو الوالي  /تخطر ىذه المصالح مف قبؿ و:"...أنو

أو رئيس المجمس الشعبي البمدي، أو كؿ جمعية أو ىيئة عمومية أو خاصة تنشط في 
مجاؿ حماية الطفؿ، أو المساعديف االجتماعييف أو المربيف أو المعمميف أو األطباء  
أوكؿ شخص طبيعي أو معنوي آخر، بكؿ ما مف شأنو أف يشكؿ خطرا عمى الطفؿ 

 ." أوعمى صحتو أو سالمتو البدنية أو المعنوية 
مف النص يتبيف أف المشرع الجزائري أعطى لمصالح الوسط المفتوح صالحية تمقي 
اإلخطارات المتضمنة اإلبالغ عف حالة مساس بحقوؽ الطفؿ أو حالة يكوف فييا الطفؿ 

 .معرَّض لخطر إىماؿ األسرة أو أي خطر آخر
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و تستقبؿ ىذه المصالح اإلخطارات مف الطفؿ أو ممثمو الشرعي أومف الشرطة 
القضائية أو مف الوالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي، أومف كؿ جمعية أو ىيئة 
عمومية أو خاصة تنشط في مجاؿ حماية الطفؿ، كما يمكف تمقي اإلخطارات مف 
المساعديف االجتماعييف أو المربيف أو المعمميف أو األطباء أو كؿ شخص طبيعي 

 .أومعنوي آخر
كما يتبيف أيضا أف المشرع الجزائري لـ يقيد مصالح الوسط المفتوح بأفراد معيينيف 
يتـ إستقباؿ إخطاراتيـ، بؿ ترؾ المجاؿ مفتوحا لكؿ شخص طبيعي أومعنوي يصؿ إلى 

أو كؿ شخص طبيعي "...عممو أف ىناؾ طفؿ معرَّض لمخطر وىذا ما عبر عنو بقولو 
فبذلؾ يكوف قد مكَّف أي شخص ميما كانت صفتو مف تقديـ إخطاره " أو معنوي آخر

 . ليذه المصالح لتتخذ بدورىا التدابير المناسبة لزواؿ ىذا الخطر عف الطفؿ
  و نحف نرى أف المشرع قد ُوفّْؽ في ذلؾ، حيث أف التوسيع في جيات 

. اإلخطار ُ يمكّْف المصالح مف التدخؿ في الوقت المناسب إلزالة الخطر الميدد لمطفؿ
فمو قيَّد المشرع ىذه المصالح بتمقي اإلخطارات مف أفراد معيينيف فقط، لكاف ذلؾ عائقا 
يحوؿ دوف تكفؿ ىذه المصالح بالعديد مف الحاالت التي يكوف فييا األطفاؿ معرَّضيف 

 .لمخطر
 و المشرع لـ يحصر اإلخطار في وسيمة محددة، مما يعني أف كؿ الطرؽ الممكنة 

و المتاحة مف شأنيا أف تبِمغ عف الطفؿ المعرَّض لمخطر، كاإلتصاؿ المباشر أو عف 
 .طريؽ المراسالت أو الياتؼ أو غيرىا مف وسائؿ اإلتصاؿ

 كما أف عمؿ ىذه المصالح ليس مقيدا بوجود إخطار مسبؽ يمكنيا التدخؿ 
بإجراءات الوقاية حتى في حالة إنعداـ اإلخطار، وذلؾ عف طريؽ التدخؿ التمقائي لدى 
 الحالة التي يكوف فييا الطفؿ معرضا لمخطر، ىذا وفقا لنص الفقرة الثالثة مف المادة 

 ..."كما يمكنيا أف تتدخؿ تمقائيا:"... مف القانوف السالؼ الذكر بحيث نصت أنو22 
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 الفرع الثانـي

 القيام بالبحث االجتماعــــي

تتمقى مصالح الوسط المفتوح لإلخطارات التي تبمّْغ عف حاالت يكوف الطفؿ فييا 
معرضا لخطر اإلىماؿ األسرة أو أي خطر آخر يمكف أف يضر بالصحة البدنية 

أوالنفسية لمطفؿ، تقـو ىذه المصالح بالتأكد مف الوجود الفعمي لحالة الخطر المبمَّغ عنيا، 
و ذلؾ مف خالؿ البحث االجتماعي،  حيث ينتقؿ الموظفوف المختصوف في ىذا الشأف 
لى  التابعيف لمصالح الوسط المفتوح إلى مكاف تواجد الطفؿ، ويقوموا باإلستماع لمطفؿ وا 
ممثمو الشرعي حوؿ الوقائع محؿ اإلخطار لتحديد وضعيتو وتقدير الخطر المعرض لو، 

 مف 23بيدؼ إتخاذ التدبير المناسب ليذه الحالة، وىذا وفقا لما تضمنو نص المادة 
 .  المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15:القانوف رقـ

   وعند قياـ مصالح الوسط المفتوح بإجراء البحث االجتماعي، و تأكدت مف خاللو بأنو 
ال وجود لخطر ييدد حياة الطفؿ أو صحتو البدنية أو النفسية، ُتعمـ بذلؾ الممثؿ 

 .  الشرعي لمطفؿ
  أما إذا تأكدت أنو ىناؾ خطر ييدد الطفؿ سواء كاف ىذا الخطر إىماؿ أسرة أو أي 
خطر آخر مف شأنو اإلضرار بالطفؿ و بمستقبمو، في ىذه الحالة تتدخؿ بإتخاذ جممة 

 . ففيما تتمثؿ ىاتو التدابير؟. مف التدابير التي مف شأنيا رفع الخطر عف الطفؿ
 .ىذا ما سيتـ التطرُّؽ إليو في الفرع الثالث
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 الفرع الثالـث

 إتخاذ التدابير المناسبـة لرفع الخطر عن الطفل

لقياـ مصالح الوسط المفتوح بدورىا المتمثؿ في متابعة وضعية الطفؿ في خطر و       
، البد ليا مف إتخاذ جممة مف التدابير لتحقؽ اليدؼ الذي أنشأت مف 1مساعدة أسرىـ

وقد خوؿ القانوف ليذه المصالح إتخاذ . أجمو والمتمثؿ في حماية الطفؿ المعرض لمخطر
ويمكف تصنيؼ ىذه التدابير بالنظر إلى . جممة مف التدابير لرفع الخطر عف الطفؿ

 .طبيعتيا إلى صنفيف تدابير اتفاقية وتدابير عاجمة

 التدابيـر االتفاقية: أوال

تتمحور التدابير االتفاقية حوؿ تكريس و دعـ األسرة و تحميميا المسؤولية في     
فمصالح الوسط المفتوح  وفي ىذا . معالجة وضعيات بعض األطفاؿ المعرَّضيف لمخطر

اإلطار تتولى اإلتصاؿ بالممثؿ الشرعي لمطفؿ و بالطفؿ نفسو إذا كاف يبمغ مف العمر 
 . سنة، لتَّشاور حوؿ التدبير الواجب إتخاذه لحمايتو (13)ثالثة عشرة 

شراؾ الطفؿ في عممية التشاور حوؿ التدبير الذي سيتخذ في شأنو أمر كرسو المشرع  وا 
:  مف قانوف حماية الطفؿ حيث نصت الفقرة الثالثة منيا عمى أنو24الجزائري في المادة 

سنة عمى األقؿ في  (13)يجب إشراؾ الطفؿ الذي يبمغ مف العمر ثالثة عشرة "...
 ."  التدبير الذي سيتخذ بشأنو

        وقد ُوقّْؼ المشرع إلى حد كبير، حيف فتح المجاؿ لمطفؿ بإبداء رأيو حوؿ 
التدابير التي ستتخذ بشأنو، فذلؾ يزيد مف فعالية ىذا التدبير مف حيث سيولة إزالة 

 . الخطر الذي يتعرض لو الطفؿ

                                                           
1

 . المتعمؽ بحماية الطفؿ 12-15: مف القانوف رقـ22  الفقرة األولى مف نص المادة-  



 له المقررة الوقائية اآلليات و األسرة إهمال ضحيَّة لمطفل الجنائية الحماية: الثاني الباب

 

 
281 

كما يعدُّ ذلؾ تكريسا حقيقيا لحؽ الطفؿ في حرية التعبير، و يعتبر دعامة أساسية 
  1.لمبادئ حقوؽ اإلنساف

يجب عمى :"  مف قانوف حماية الطفؿ التي تنص عمى أنو25    وبمقتضى نص المادة 
 :مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفؿ في أسرتو مع إقتراح أحد التدابير االتفاقية اآلتية

 إلزاـ األسرة بإتخاذ التدابير الضرورية المتفؽ عمييا إلبعاد الخطر عف الطفؿ في -
 اآلجاؿ التي تحددىا مصالح الوسط المفتوح، -
تقديـ المساعدة الضرورية لألسرة وذلؾ بالتنسيؽ مع الييئات المكمفة بالحماية  -

 االجتماعية،
إخطار الوالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي المختصيف أو أي ىيئة إجتماعية،  -

 مف أجؿ التكفؿ االجتماعي بالطفؿ،
إتخاذ اإلحتياطات الضرورية لمنع إتصاؿ الطفؿ مع أي شخص يمكف أف ييدد  -

 ."صحتو أوسالمتو البدنية أو المعنوية

مف المادة يتبيف أف المشرع ألـز مصالح الوسط المفتوح بإبقاء الطفؿ مع أسرتو، ومنحيا 
 . الصالحية في اقتراح التدابير االتفاقية المناسبة لحالة الطفؿ المعروضة أماميا

 كما يتبيف أنو لـ يترؾ المجاؿ مفتوحا ليذه المصالح إلقتراح أي تدبير بؿ قيَّدىا بجممة 
مف التدابير المحددة التي تـ ذكرىا في النص عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ،  و لعؿ 
اليدؼ مف ىذا التقييد ىو وقاية الطفؿ مف التعسؼ الذي قد يمارس عميو مف ىذه 

المصالح، ألف ىذه التدابير تيدؼ أساسا لمحفاظ عمى سالمة الطفؿ في جسده وعقمو في 
 . إطار أسرتو كأولوية مطمقة وتتـ معالجة حالة الخطر في إطار عائمي بحت

                                                           
1

 .115 ، المرجع السابؽ، ص«حماية الطفولة الميددة في التشريع التونسي»السيد عبد الباسط خالدي،،  -
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      وعند حصوؿ االتفاؽ حوؿ التدبير الذي سيتـ تنفيذه في شأف الطفؿ المعرض 
لمخطر، تقـو مصالح الوسط المفتوح بتدويف ىذا اإلتفاؽ في محضر و يوقَّع عميو مف 

 مف قانوف 24جميع األطراؼ المعنية بو، وذلؾ إعماال بنص الفقرة األخير مف المادة 
يدوف اإلتفاؽ في : "... المتعمؽ بحماية الطفؿ التي نصت عمى أف12-15: رقـ

 ."محضر، ويوقع عميو مف جميع األطراؼ بعد تالوتو عمييـ

      و يمكف مراجعػة التدابير المتفؽ عمييػا مف طرؼ مصالػح الوسط المفتوح، فقد 
  1.تكوف مراجعة تمقائية، أو بناء عمى طمب مف الطفؿ أو ممثمو الشرعي

 مف 27   كما ألـز المشرع مصالح الوسط المفتوح في حاالت معينة أوردىا في المادة 
قانوف حماية الطفؿ أف ترفع األمر إلى قاضي التحقيؽ المختص إقميميا بالنظر في ىذه 

 :الحالة وتتمثؿ ىذه الحاالت في

  :الحالة األولى
عند عدـ توصؿ مصالح الوسط المفتوح إلى إتفاؽ مع األطراؼ المعنية حوؿ التدبير 
الذي سيتخذ بشأف الطفؿ المعرض لمخطر وذلؾ في أجؿ أقصاه عشرة أياـ مف تاريخ 

 .إخطارىا
 : الحالة الثانية

 .عند تراجع الطفؿ أوممثمو الشرعي عف التدبير الذي أتخذ لرفع الخطرعف ىذا الطفؿ
  :الحالة الثالثة

عند فشؿ التدبير المتفؽ عميو والمتخذ في توفير الحماية لمطفؿ  الطفؿ المعرض 
 .لمخطر بالرغـ مف مراجعتو

فعند تحقؽ إحدى الحاالت السابقة الذكر يستوجب عمى مصالح الوسط المفتوح رفع ذلؾ 
 . إلى قاضي األحداث المختص إقميميا

                                                           
 . المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15: مف القانوف رقـ26   المادة- 1
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 التدابير العاجمـة: ثانيا

    ىناؾ بعض الحاالت التي يكوف فييا الطفؿ في وضعية صعبة تيدد صحتو   
ومستقبمو، إذ ىناؾ بعض الوضعيات ال تسمح باإلنتظار إلي حيف اإلتفاؽ عمى إتخاذ 
التدبير المناسب بشأف الطفؿ، بؿ تستدعي التدخؿ العاجؿ، ومف ذلؾ فعمى مصالح 
الوسط المفتوح التنقؿ الفوري إلى مكاف تواجد الطفؿ محؿ اإلخطار، فإذا تأكدت أنػو 

ىناؾ خطر َحاْؿ أو أف ىذه الحالة يستحيؿ فييا إبقاء الطفؿ في أسرتػو، يستوجب ىنا 
عمى ىذه المصالح رفع األمر فورا إلى قاضي األحداث المختص إقميميا، ليأمر بدوره  
بإتخاذ التدبير الذي يراه مناسبا لرفع الخطر عف الطفؿ، بحيث يجوز لو أف يأمر بإبقاء 
الطفؿ في أسرتو، أو تسميمو إلى والده أو والدتو الذي ال يمارس حؽ الحضانة عميو، ما 
لـ تكف قد سقطت عنو بحكـ، أو تسميـ الطفؿ إلى أحد أقاربو، أو تسميمو إلى شخص 

 .أوعائمة جديريف بالثقة

    كما يمكف لقاضي األحداث أف يكمؼ مصالح الوسط المفتوح بمالحظة الطفؿ في 
وسطو األسري أو المدرسي أو الميني،  أو أف يأمر بوضع الطفؿ بصفة مؤقتة في 
إحدى المراكز المختصة بحماية ورعاية الطفولة، وذلؾ ما أقره المشرع الجزائري في 

 . المتعمؽ بحماية الطفؿ12-15: مف قانوف رقـ36، 35 ، 28: المواد

  ومف خالؿ ما تقدـ يتضح أف المشرع لـ يمنح مصالح الوسط المفتوح الصالحيات 
الكافية والكفيمة برفع الخطر عف الطفؿ في الحاالت التي يكوف فييا الخطر َحاْؿ      
أو الحاالت التي يكوف فييا إبقاء الطفؿ في أسرتو يشكؿ خطرا كبيرا، بحيث يقتصر 

 . دورىا عمى رفع األمر إلى قاضي األحداث فقط

 كما أنػػػػو لـ يمنح ىذه الصالحيػػػػة حتى لممفوض الوطني لحماية وترقية الطفولػػػػػة ،     
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و في ذلؾ تقصير في توفير الحماية الكافية لمطفؿ في ىذه الحاالت، ذلؾ نظرا 
لمواقع الذي يعيشو القضاة في المحاكـ المتمثؿ في كثرة الممفات التي تحتاج لممعالجة، 
األمر الذي قد ينجـ عنو تأخر القاضي في إتخاذ التدبير المناسب في حاالت ىؤالء 

  .األطفاؿ والتكفؿ الفوري بيـ
وىنا نودُّ أف لو يقتدي المشرع الجزائري ببعض التشريعات المقارنة، والتي مف بينيا  

أقرَّ لمندوب حماية الطفولػة إمكانية إتخاذ التدابير  التشريع التونسي حيث نجد أنو
العاجمة التي تأخذ طابعا مؤقتا والمتعمقة بحاالت شديدة الخطورة، أو متى وجبت وضعية 

  :1وتتمثؿ ىذه التدابير في صنفيف. الطفؿ المعرَّض لمخطر التدخؿ العاجؿ
  التدابير المتعمقة بحاالت التشرد واإلىماؿ والرامية إلى وضع الطفؿ بمؤسسة

إجتماعية مالئمة و بصفة مؤقتة، وال يتـ ىذا اإلجراء إالَّ بعد حصوؿ مندوب حماية 
 الطفولة عمى إذف مسبؽ مف قاضي األسرة وىذا ما أورده المشرع التونسي في الفصؿ

 . 2 مف مجمة حماية الطفؿ45

  في حاالت : "  مف مجمة التونسية لحماية الطفؿ أنو46 جاء في نص الفصؿ
الخطر الممـ يمكف لمندوب حماية الطفولة أف يبادر بإخراج الطفؿ مف المكاف الموجود 

  ..."فيو و لو باإلستنجاد بالقوة العامة ووضعو بمكاف آمف 

                                                           

، مجمة القضاء و التشريع، مركز الدراسات «مظاىر العناية بالطفولة في التشريع التونسي»السيد رضا الوسالتي، - 1
 .346 ،345، ، ص ص  2002القانونية والقضائية، وزارة العد التونسية، تونس، العدد الثامف،

، مجمة القضاء و التشريع، مركز الدراسات «الوسائؿ والتدابير في قضاء الطفؿ الميدد»فاطمة الزىراء بف حمود،- 
 .24، ص 2005القانونية والقضائية، وزارة العد التونسية، تونس، العدد الخامس،

يمكف لمندوب حماية الطفولة أف يتخذ بصفة مؤقتة و :" مف مجمة الطفؿ التونسي عمى ما يمي 45ينص الفصؿ -  2
في حاالت التشرد و اإلىماؿ التدابير العاجمة الرامية إلى وضع الطفؿ بمؤسسة إعادة التأىيؿ أو مركز إستقباؿ أو  

و يتخذ مندوب حماية الطفولة ...بمؤسسة إستشفائية أو لدى عائمة أو ىيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعميمية مالئمة 
  ..."ىذه اإلجراءات بعد إذف قضائي عاجؿ 
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مف ىذا النص يتضح أف الصنؼ الثاني مف التدابير يتمثؿ في التدابير التي تتخذ     
ويتخذىا مندوب حماية الطفولة دوف إذف مسبؽ مف قاضي  (الَحاؿّ )في حالة الخطر الممـ

التي يكوف فييا خطر ييدد حياة أو سالمة الطفؿ البدنية  األسرة،  وتتعمؽ بالحاالت
 .1أوالمعنوية بشكؿ ال يمكف تالفيو بمرور الوقت

 

                                                           

 .25، المرجع السابؽ، ص«الوسائؿ والتدابير في قضاء الطفؿ الميدد»فاطمة الزىراء بف حمود،-  1
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         األطفال ىم قَّرة العين وزينة الحياة وأمل المستقبل، فالبد من االىتمام بيم عمى 
المستوى الفردي والمجتمعي، بكل شؤون حياتيم وقضاياىم اىتماما مباشرا من أجل ضمان 

 . مستقبميم 

      تطرقت في ىذه الدراسة لمحماية القانونية التي أقرَّىا المشرع الجزائري لمطفل ضحية 
إىمال األسرة، وتبيَّن لي أن الحماية القانونية المنشودة متوفرة نسبيَّا، لكن تعترييا العديد من 

 . النقائص والُمعيقات التي َتحول دون تمتع الطفل بيا

مت لجممة من النتائج و االقتراحات نذكر أىميا  :و من خالل ىذه الدراسة توصَّ

 النتائــج: أوال

  حدد المشّرع الجزائري المقصود بمصطمح الطفل، وعرَّفو في نص المادة الثانية
بأنو كل شخص لم يبمغ الثامنة عشر سنة كاممة، :  المتعمق بحماية الطفل12-15:من قانون

ويعدُّ ىذا التعريف موائما لتعريف الطفل الوارد في  المادة األولى من اإلتفاقية الدولية لحقوق 
وحدد مفيومو من " الطفل في خطر:" وأدرج مصطمحا جديد و ىو. 1989الطفل الصادرة 

 من  02 خالل ذكر الحاالت التي ُتعرُِّض الطفل لمخطر وذلك في الفقرة الثانية من المادة
: " نفس القانون، و ذكر ىذه الحاالت عمى سبيل المثال ال الحصر، وذلك ما ُيفيم من عبارة

 ".   تعتبر من الحاالت التي ُتعرِّض الطفل لمخطر

وقد أصاب المشرع في عدم تحديد الحاالت التي تشكل خطرا عمى الطفل، ألنو يصعب 
جدا تحديدىا، كما أن في عدم التحديد توسيعا لنطاق الحماية المقررة لمطفل لتشمل بذلك 

 .كل الوضعيات التي تشكل خطرا عميو حتى ولو لم تذكر في  ىذا القانون

  حرص المشرع عمى توفير بعض الضمانات التي من شأنيا أن تكفل تمتع الطفل
بحق النفقة، وذلك بإلزام األب باإلنفاق عمى أوالده وفي حالة عجزه، ينتقل اإللزام لؤلم إن 
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كانت قادرة، وفي حال عدم قدرتيا عمى اإلنفاق ينتقل ىذا اإللزام لؤلصول وذلك بحسب 
 .من قانون األسرة76،77 ،75درجة القرابة واإلرث  و ىو ما نص عميو في المواد 

 الذي يتولى التدخل "صندوق النفقة" جياز01-15:أحدث المشرع بموجب القانون رقم ،
لدفع نفقة الطفل في حالة طالق الوالدين، وعند عجز الُممَزم باإلنفاق عمى الطفل أو تماطمو 
عن دفعيا، وال يكون تدخمو تمقائي، بل بعد طمب يقدمو وليُّ الطفل  أو الحاضنو لدفع مبالغ 

عمى أن يتم تحصيل ىذه المبالغ لصالح الصندوق من المدين بالنفقة، وذلك . نفقة لممحضون
 .بناءا عمى أمر باإليراد تصدره المصالح المختصة

  ،أقرَّ المشرع الجزائري حق الطفل في الوسط األسري واعتبره الوسط الطبيعي لنموه
كما نجده أخضع . ومنع جواز فصل الطفل عن أسرتو إال إذا اقتضت مصمحتو الفضمى ذلك

وقد أحسن في ذلك، فيذا األمر ُيعدُّ ضمانا لتمتع . أمر فصمو عن والديو لرقابة القضاء
 .الطفل بحقو في العيش مع أسرتو الطبيعية 

  ي ما يتعمق بإسناد حضانة الطفل لمشخص األحق بحضانتو، الذي يكون وفقا وف
 من 64فالترتيب الوارد ذكره في المادة " مراعاة مصمحة المحضون"لمعيار أساسي وىو 

قانون األسرة ليس عمى سبيل اإللزام، بل القاضي ممزم بمراعاة مصمحة المحضون أوال، 
 . وبذلك يجوز لو مخالفة ىذا الترتيب إذا اقتضت مصمحة المحضون ذلك

و قد أعطى المشرع الجزائري االعتبار األول لمصمحة المحضون في كل المسائل 
، وفي رأينا ُيعدُّ ذلك صمام أمان لمطفل في ىذه (إسناد، تمديد، إسقاط)المتعمقة بالحضانة 

 .الوضعية

 ج، فيما يتعمق بتمديد الحضانة لؤلم الحاضنة أن .أ. ق65:اشترط المشرع في المادة
ج نجد أن المشرع وقع في .أ.ق 66:ال تكون متزوجة ثانية، لكن عند النظر في نص المادة

سقاطيا، حيث أنو في حالة التمديد جعل من  زواجيـا    تناقض بين أحكـــام تمديد الحضانة وا 
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سببا في رفض التمديد فالمفظ الوارد في المادة عاما، وفي حالة اإلسقاط ال ُيعدُّ - األم-
 . زواجيا سببا إلسقاط الحضانة إال إذا تزوجت بغير قريب محرم لممحضون

  في دراسة حق الحضانة لمطفل، الحظنا تقصير المشرع في تنظيمو، حيث أورده
ضمن أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون األسرة والمتعمق بآثار الطالق، لكن 

 . الواقع ُيبين أن مسألة الحضانة يمكن أن تثار حتى في حالة وفاة الوالدين أو أحدىما

  أما فيما يتعمق بالحماية الجنائية فإن المشرع لم يكتف بتجريم فعل ترك الطفل في
مكان خاٍل أو غير خاٍل من الناس من طرف الوالدين فقط، بل وسَّع من دائرة التجريم لتشمل 
فعل الترك الصادر عن األشخاص الذين يتولون رعاية الطفل كالحاضن أو الولي أو الكفيل، 

و ربط تشديد العقوبة بجسامة الضرر الناجم عن فعل الترك، وىذا يعدُّ توسيع في نطاق 
 .الحماية الجنائية المقررة لمطفل من ىذا الفعل

  وفَّر المشرع حماية جنائية كافية عن فعل تخمي الوالدين عن الطفل لمغير، من  
خالل تجريمو وفرض عقوبة عمى الوالدين القائمين بو، كما جرَّم أيضا حتى سموك تحريض 

الوالدين عن التخمي عمى طفميما من دون تحقق النتيجة وىي التخمي، وفي ذلك ضمان أكثر 
 . لتمتع الطفل بحقو في العيش في وسطو األسري مع والديو

  من قانون العقوبات كل أعمال العنف والتعدي الواقعة 269  جرَّم المشرع في المادة 
عمى الطفل، ولم يقم بتحديد ىذه األعمال بل أوردىا بشكل عام لتشمل كل فعل ينطوي عمى 
عنف أو تعدِّي عمى السالمة الجسدية لمطفل، ذلك ألنو يصعب حصر ىذه األعمال، كما أن 

 . عدم تحديدىا فيو حماية لمطفل من تعسف الوالدين في استعمال سمطتيما في تأديبو

   أقرَّ المشرع حماية جنائية واسعة النطاق لمطفل من استغاللو في التسوُّل وذلك
بتجريم ىذا الفعل، وفرض عقوبات عمى القائمين بو، مع تشديد العقوبة إذا كان الفاعل أحد 
الوالدين أو ممن لو سمطة عمى الطفل، كما شِمل التجريم حتى تعريض الطفل لالستغالل  

إضافة لذلك جعل من الطفل ضحية ىذا الفعل في حالة خطر يستوجب تدخل . في التسول
نقاذه من ىذه الوضعية  . السمطات المعنية لحمايتو وا 
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  في مجال الحماية الجنائية لحق الطفل في النفقة، نجد أن المشرع قصَّر في حمايتو
 :وذلك بناءا عمى النقاط التالية

في جريمة االمتناع عن تسديد النفقة ال يمكن متابعة الجاني إال بعد مرور مدة  -1
شيرين، وىذه المدة طويمة بالنظر إلى الطبيعة المعاشية لمنفقة، إذ أنيا مدة كافية ليالكو 

 .وضياعو
حصر الحماية في النفقة الغذائية فقط دون النفقات األخرى كالكسوة والعالج   -2

المبالغ المقررة إلعالة " ج .ع. من ق331 وغيرىا، وذلك ما ُيفيم من العبارة الواردة في المادة
التي تُدل عمى أن النفقة المقصودة ىي النفقة الغذائية وىذا ما يؤكده النص الفرنسي " أسرتو

 .  "Pension alimentaire"ة لذات الماد

 المتعمق بحماية الطفل وجدت أن المشرع إتبع  12-15:ن من خالل إصدار قانو
سياسة الوقاية في مجال حماية الطفل ضحية إىمال األسرة، حيث جسَّدىا في اآلليات التي 

استحدثيا في ىذا القانون، والمتمثمة في الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ومراكز الوسط 
 .المفتوح

  لمساعدة المفوض الوطني ومؤسسات الوسط المفتوح عمى التدخل، وتمكينيم من 
، تم االعتماد عمى آلية التكفل بأكبر عدد ممكن من األطفال المعرضين لخطر إىمال األسرة

اإلخطار عن حاالت الطفل في الخطر، وىذا األخير يكون من أي شخص طبيعي أومعنوي 
 . وصل إلى عممو أن ىناك طفل معرَّض لخطر إىمال أسرة أو  أي خطر آخر

ونجده شجَّع ورغَّب في اإلخطار، من خالل إقرار بعض الضمانات لمقائمين بو، حيث منع 
.      اإلفصاح عن ىويتيم، وفرض عقوبات جزائية عند الكشف عنيا عمدا أو دون ِرضاىم

كما أعفى األشخاص َحَسِني النيَّة منيم من المسؤولية اإلدارية والمدنية والجنائية إذا تبيَّن بعد 
 . التحقيق عدم وجود حالة الخطر المبمَّغ عنيا
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  المتعمق بحماية الطفل عمى مصالح 12-15: من قانون24أوجب المشرِّع في المادة 
سنة، وممثمو الشرعي في  (13)الوسط المفتوح بضرورة  إشراك الطفل الذي بمغ عمره 

التشاور حول إتخاذ التدابير المناسب في شأن حماية الطفل، وىذا األمر يزيد من فعالية 
 .التدابير المتخذة إلزالة حالة الخطر عن الطفل ضحية إىمال األسرة

  لم يمنح المشرع لييئة حماية وترقية الطفولة وكذلك لمصالح الوسط المفتوح صالحية
إتخاذ التدابير العاجمة، وذلك في الحاالت التي يكون فييا الطفل معرض لخطر َحاْل أوَوَشك 

 . الوقوع

وىنا نرى أنو لو يقتدي المشرع الجزائري ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع التونسي الذي 
منح ىذه الصالحية لمندوب حماية الطفولة وىي تدابير عاجمة ومؤقتة تتكفل برفع الخطر 

   .إلى حين إتخاذ تدابير اتفاقية (مؤقتا)

  عند النظر في ميام المفوض الوطني لحماية الطفولة نمحظ أنيا تتميز بالجمود ألنيا ذات
طابع إداري بحْت، فالطفل ال يحتاج إلى مجرد إعداد برامج وطنية ومحمية لحمايتو بل إلى 
تجسيدىا عمى أرض الواقع، والعمل عمى تحقيق الغرض من إنشاء ىذه الييئة وىو رعاية 

ويظير جميا جمود ميام المفوض الوطني في حالة تمقيو اإلخطار من . وَصون حقوق الطفل
الطفل أو ممثمو الشرعي أو شخص طبيعي أو معنوي يتعمق بالمساس بحقوق الطفل، 

فيقتصر دوره عمى تحويل اإلخطار إلى مصالح الوسط المفتوح المختصة لمتحقيق فيو واتخاذ 
ذا كان المساس بحقوق الطفل فيو وصف جزائي . التدبير المناسب لرفع الخطر عن الطفل وا 

لو إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية  . يحوِّ

 فكم ستأخذ ىذه اإلجراءات من وقت حتى تصل إلى الطفل لرفع الخطر عنو؟ 

فمجال حماية الطفل يحتاج إلى السرعة و االستعجال، لتَّصدي المبكر لآلثار الناجمة عن 
 .  الخطر الذي ييدده
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 اإلقتراحـــات:  ثانيـا

  من قانون األسرة،   78أورد المشرع الجزائري مشتمالت النفقة بشكل عام في المادة
لكن في الواقع نجد أن مشتمالت نفقة الطفل تختمف عن نفقات األصول، لذلك نقترح المشرع 

ا خاصا يذكر فيو عناصر نفقة الطفل التي تشمل الغذاء والمسكن والعالج  أن ُيفرد نصِّ
والتعميم أيضا، حيث أصبح ىذا األخير ضرورة ممحة خاصة في وقتنا الحالي، إذ نجد الكثير 
من األطفال ُيحَرمون من التعميم بسبب َتيُرب اآلباء من دفع نفقاتو، فإدراجو في  ىذا النص 

 .فيو إلزام بدفع  نفقاتو لمطفل

  لمعمل عمى توفير حماية أكثر لمطفل المكفول من كل خطر قد يتعرَّض لو، نقترح
عمى المشرع إنشاء ىيئات أو مصالح مختصة تعمل عمى متابعة الطفل من الناحية النفسية 
والمادية من يوم تسميمو لمعائمة الكفيمة إلى حين بموغو السِّن التي تؤىمو لالستقالل بأموره 

 .واالعتماد عمى نفسو

  بخصوص تمديد الحضانة لؤلم في حال زواجيا بقريب محرم لممحضون، يجب تدخل
، 65:ج، و ذلك بضبط نص المادة.أ. ق66و 65المشرع لرفع التناقض الوارد في المادتين 

ألنو ال يعقل أن يكون الزواج سببا في رفض تمديد حقيا في الحضانة في موضع، و في 
موضع آخر ال ُيعدُّ سببا في إسقاط حقيا في إسناد الحضانة، ذلك أن إسناد الحضانة ىو 

 . األصل والتمديد  ىو أحد فروعو، فوجب أن يتَّبع األصل في أحكامو

  فيما يتعمق بالحماية الجنائية لمطفل من استغاللو في التسول، يجب تفعيل نص المادة
ج من طرف السمطات المعنية بتطبيقو، ألن الحماية المنصوص عنيا .ع. من قمكرر195

في ىذه المادة غير مجسدة في الواقع، حيث نجد الكثير من اآلباء َيستغمون أطفاليم في 
 .التسول بيم، لكن  يبقون دون متابعة قضائية

  في جريمة عدم تسديد النفقة لمطفل، عمى المشرع أن ُيعيد النظر في المدة  
 لممتابعة الجزائية لمجاني، والمقدَّرة بشيرين، حيث نقترح تقميصيا وجعميا تتماشى ةالمشروط
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مع الطبيعة المعاشية لمنفقة، إضافة إلى توسيع نطاق الحماية الجزائية لتشمل كل عناصر 
 .النفقة الواجبة لمطفل من غذاء وسكن وعالج وتعميم

  ،العمل عمى تكوين القضاة الذين يفصمون في القضايا المتعمقة باألسرة عموما
مدنية كانت )ذلك لخصوصية ىذا النوع من القضايا وقضايا األحداث خصوصا،  و

كما يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة، لمتسييل عمييم ميمة إعمال سمطتيم . (أوجزائية
 . التقديرية في ىذه القضايا، خاصة فيما يتعمق بقضايا الحضانة والكفالة وغيرىا من األمور

    إذ نجد في الواقع أن الكثير من القضاة الُمعينين في قسم األحوال الشخصية أو في قسم 
الجنح أو قاضي األحداث، ليس ليم خبرة في ىذه القضايا، وال َيعِي حتى االلتزامات 
ن أسرة َبعْد، فكيف ننتظر من ىذا القاضي أن يراعي مصمحة  األسرية، ألنو لم ُيكوِّ

 . المحضون أو أن يدرك جدية األسباب من عدميا في  جريمة ترك أحد الوالدين لمقر األسرة

  ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في سياسة الوقاية من إىمال األسرة، وذلك
بتكميف المساجد والجمعيات المدنية بإلقاء الخطب والندوات والمحاضرات التي تيدف إلى 
حثَّ اآلباء عمى الوفاء بالتزاماتيم نحو أبنائيم، وتحسيسيم  بمدى خطورة اآلثار السمبية 

 .الناجمة عن اإلىمال  عمى الطفل و عمى األسرة ككل

  تمكين مصالح  الوسط المفتوح من صالحية إتخاذ التدابير العاجمة في الحاالت التي
يكون فييا الخطر شديد عمى الطفل، ويستحيل فييا االنتظار لحين االتفاق عمى تدبير 

مناسب لرفع الخطر عنو، عمى أن تخضع ىذه التدابير لرقابة قاضي األحداث فيما بعد، 
 . وينظر في إبقائيا أو تغيرىا بتدبير آخر أصمح لمطفل

  تفعيل دور المستشار االجتماعي أو النفسي في المؤسسات التربوية، بخصوص
اإلخطار عن حاالت الطفل في خطر إىمال األسرة، وذلك التصالو المباشر باألطفال، مما 

 .يسمح  ألجيزة الوقاية بالتدخل في الوقت المناسب لحماية الطفل المعرض ليذا الخطر
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  التي يقدميا " تأىيل الزواج"تشجيع الشباب المقبل عمى الزواج عمى القيام بدورات
. مختصون في ىذا المجال، بيدف توعيتيم  بأىمية دور األسرة المستقرة في المجتمع

وتعميميم أيضا كيفية التعامل مع بعض، لتفادي الطالق و المشاكل األسرية التي دوما ما 
 . يقع ضحيتيا األطفال
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 المصـــادر: أوال
 .حفص القرآن الكريم، برواية- 1
 : النصوص التشريعية والتنظيمية-2
مارس  06: الموافق لـ1437 جمادي األولى عام 26:المؤرخ في  01-16: القانون رقم -

   .1996المتضمن التعديل الدستوري، لدستور  2016
 1984 يونيو09الموافق لـ 1404 رمضان عام 09المؤرخفي 11-84:رقم القانون- 

 .والمتمم الجزائري،المعّدل األسرة قانون المتضمن
 2015 يناير 4الموافق  1436 ربيع األول عام 13: المؤرخ في01-15:رقم القانون-

 .والمتضمن إنشاء صندوق النفقة
 المتعمق 2015 يوليو 15 الموافق 1436 رمضان عام 28 المؤرخ في 12 -15:القانون رقم-

 .بحماية الطفل الجزائري
 المتضمن مجمة حمايـة الطفل 1995 نوفمبر 09 المؤرخ في 95-92: القانون رقم-

 .التونسـي
 المعدل و المتمم لقانون األحوال 1993 جويلية 12 الصادر في   74-93:القانون رقم- 

 .الشخصية التونسي
 1966 يونيو سنة 8 الموافق لـ 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 156-66:  األمر رقم-

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم
 المتضمن 1975 سبتمبر 26الموافق لـ 1395 رمضان 20  المؤرخ في58-75:األمر رقم- 

 .القانون المدني المعدل والمتمم 
 المتعمق بمنح التعويضات 1999 فبراير13 المؤرخ في 47-99المرسوم التنفيذي رقم- 

لصالح األشخاص الطبيعيين ضحايا األضرار الجسدية المادية التي لحقت بيم نتيجة أعمال 
 .إرىابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرىاب وكذلك لصالح ذوي حقوقيم
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 المتضمن تعديل القانون 2012أفريل05 المؤرخ في 165-12: المرسوم التنفيذي رقم-
 .األساسي النموذجي لممؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراىقة

 المتعمق بتحديد شروط وكيفيات  تنظيم و سير الييئة 344- 16:  المرسوم التنفيذي رقم-
 .الوطنية لحماية وترقية الطفولة

 :الوثائق الدولية-3
المعتمدة من الجمعية " قواعد بكين" القواعد الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث، -

 .1985 في نوفمبر،33-40العامة لألمم المتحدة بقرار رقم 
 نوفمبر 25إتفاقية حقوق الطفل،الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في - 

المؤرخ في 461-92:رقم ،المصادق عمييا  من طرف الجزائربموجب المرسوم الرئاسي1989
  .1992 ديسمبر 19

 بالمغة العربيــة المراجـع: ثانيا
 :الكتب -1

م محمد منصور الشحات، حقوق الطفل وآثارىا بين الشريعة والقوانين الوضعية، يإبراه -1
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. 2007ضوء الشريعة االسالمية، دار الفكر الجامعي، القاىرة، الطبعة األولي، 
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ىاني محمد كامل المنايمي، حقوق الطفل بين الواقع والمأمول، المكتبة العصرية  -139
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، مجمة المعيار، جامعة األمير عبد « الطفل في الفقو والقانونحقوق»العربي بختي،  -11
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 
309 
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حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي » مخمد طراونة،  -27
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2003. 
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 المداخـــالت/ ب
 قانون لحماية الطفل ام قانون لحماية المجتمع من 15/12القانون » أحموش زينب،-1

التعميق عمى قانون "مداخمة ألقيت ضمن  فعاليات اليوم الدراسي حول « الطفل الجانح
، المنظم بكمية الحقوق بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، 12-"15:حماية الطفل رقم
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 .2017 مارس 08-07:الحقوق والعموم السياسية بجامعة حمو لخضر بالوادي، يومي
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اإلجتماع الجنائي، قسم عمم اإلجتماع، كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة 

. 2008الجزائر، 
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 ملخص 

إن حق الطفل في الحماية، حق تفرضو الفطرة، وتحميو مختمف الشرائع السماوية 
وبسبب الضعف الجسمي والعقمي لمطفل، فقد وجب عمى . وتقره القوانين والمواثيق الدولية

 . إيالء الرعاية الالزمة لنموه السميم األسرة حمايتو و
لكن قد يحدث أن تيمل األسرة القيام بواجبيا، فيكون الطفل نتيجة لذلك ضحية 

تتداولو وسائل اإلعالم حول األطفال  إىمال أسري مثبت بما نشيده في الواقع المعيش، و
 . الجانحين واألطفال في خطر أو المشردين، كدليل عمى تنامي ىذه الظاىرة في مجتمعنا

فتدخل المشرع بجممة من النصوص القانونية لحماية الطفل من إىمال األسرة، حيث 
 . حدد مفيوم الطفل المعني بالحماية، وىو كل شخص لم يبمغ سنو الثامنة عشر سنة

حماية مدنية وأخرى :  وقد أقرَّ حماية قانونية قسمناىا بحسب طبيعتيا إلى قسمين
جنائية، حيث تتجسد األولى في تكريس المشرع حقوق لمطفل من شأنيا أن تحميو من 
اإلىمال المادي والمعنوي لألسرة، فأقرَّ لو الحق في اإلنفاق عميو، والحق في العيش 

بوسطو األسري الطبيعي، أو الوسط األسري البديل عند غياب األسرة الطبيعية ألي سبب 
وأقر لو أيضا الحق في الحضانة ونظم أحكاميا، إذا أولى عناية فائقة . من األسباب

 .، وحق الوالية التي تكفل لمطفل القيام بشؤونو الشخصية والمالية لمصمحة المحضون
أما عن الحماية الجنائية فتجسدت في تجريم المشرع لألفعال التي تشكل إىمال 

مادي أو معنوي لمطفل وتمثمت في تجريم إىمال اإلنفاق عمى الطفل، وترك الوالدين لمقر 
األسرة دون سبب جدي، كما شمل التجريم فعل التخمي عن الطفل في مكان خال أو غير 

والمساس بالسالمة الجسدية لمطفل، وذلك بمنع أعمال . خال من الناس وتعريضو لمخطر
ساءة معاممة الطفل، وتجريم االعتداء عمى حق الطفل في الحضانة من خالل  العنف وا 

 . منع عدم تسميمو لمن لو الحق في حضانتو واختطافو من حاضنو
ونص عمى الحاالت . وفرض المشرع عقوبات عمى الجناة في الجرائم السابقة الذكر

 .التي بتوفرىا يتم تشديد العقوبة وىي تختمف بحسب اختالف نوع الجريمة
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ضفاء الحماية  ولم يكتف المشرع بتكريس حقوق لمطفل ضحية إىمال األسرة، وا 
الجزائية عمييا ليضمن تمتع الطفل بيا، بل تعدَّى ذلك، وأحدث آليات الوقاية التي تتدخل 
عند وقوع الطفل في خطر إىمال األسرة وتتمثل اآلليات في جيازين وىما الييئة الوطنية 

و يكون تدخميما باتخاذ جممة من . لحماية وترقية الطفولة، ومصالح الوسط المفتوح
 .التدابير التي تشكل في مضمونيا وقاية لمطفل من ىذا الخطر

 أن الحماية القانونية المنشودة متوفرة نسبيَّا، لكن وفي آخر ىذه الدراسة خمصنا إلى
  .تعترييا العديد من النقائص والُمعيقات التي َتحول دون تمتع الطفل بيا
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Summary 

The right of the child's protection, is a right imposed by instinct, 

protected by the various laws of heaven and approved by international laws 

and conventions. Due to both physical and mental weakness of children, the 

family must protect them and give them the necessary care for their proper 

growth. 

However, it may happen that the family doesn't care about children, 

so the child becomes floundering in all kinds of domestic neglect. That is 

what we witness in reality, and the daily media coverage of news about 

delinquent children and children at risk or homeless children, is evidence of 

the growing phenomenon in our society. 

The legislator introduced a number of legal texts to protect the child 

from neglect of the family, defining the child's concept of protection, which is 

anyone under the age of 18 years. 

The legal protection provided by the legislator can be either civil or 

criminal. The first is that the legislator has devoted rights to the child, which 

protects him from the material and moral neglect of the family. He grants him 

the right to spend on him and the right to live in his natural family home or 

center. Family replacement in the absence of natural family for any reason. 

He also recognized the right to custody and its provisions, if he paid close 

attention to the interests of the child. In addition, he recognized the right of 

the State to ensure that the child performs his personal and financial affairs. 

As for criminal protection, it is embodied in the criminalization of acts 

that constitute a material or moral neglect of the child and were represented in 

criminalization of the neglect of spending on the child, leaving the family 

home by the parents without serious reason, and included the criminalization 

of the abandonment of the child in a free place or free of people and endanger 

him. Moreover, the violation of the physical integrity of the child by 

preventing acts of violence and child abuse and criminalizing the violation of 

the right of the child to custody by preventing his non-extradition to those 

who have the right to custody and abduction from his custodial parent. 

The legislator-imposed sanctions on the perpetrators of the mentioned 

crimes and determined the cases where the punishment is increased and this 

varies according to the type of crime. 
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Not only did the legislator enshrine the rights of the child who is a 

victim of domestic neglect and provided criminal protection to the child to 

ensure that the child benefits from it. But the most recent mechanisms of 

prevention that intervene when the child is at risk of neglect of the family, the 

mechanisms are in two organs, the National Authority for the Protection and 

Promotion of Children, and the services of the open environment where their 

intervention is by taking a number of measures which, in their content, protect 

the child from this danger. 

We concluded that the legal protection sought is relatively available, 

but that there are many shortcomings and impediments to the child's 

enjoyment of it. 
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