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  :مقدمة

وشيوعا يف ا�تمع، فهي النواة اليت يتكون منها  انتشاراتعد األسرة أكثر الكيانات واملؤسسات  

بالغة  بأمهية حظيتلذا  النسيج االجتماعي والضمانة األساسية الستمراره والركيزة املسامهة يف استقراره،

ومحايتها وأسسها وحل  ركا�اأيف كل الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية اليت اعتنت ببيان 

  مشكال�ا ومنازعا�ا.

 علىوقد جعلت الشريعة اإلسالمية نصب اهتمامها نظام األسرة معتمدة يف ذلك على التأكيد  

الشريعة تنقسم  أحكام أنالفقهاء على  شرعية الزواج والنسب والوالدة والعالقات األسرية، حيث أكد

القضاء والسياسة الشرعية، واألحكام الفقهية  املالية، واألخالق، تاملعامالالعقائد،  أقسام أربعةإىل 

مبين على فكرة الزواج واالرتباط احلالل لألسرة، و�ذا تظهر أمهية نظام األسرة كنظام اجتماعي شامل 

نساب والتعاون على واحملافظة على األبني رجل وامرأة على الوجه الشرعي �دف اإلحصان والتناسل 

َنُكم {، قال تعاىل: الدتربية األو  َها َوَجَعَل بـَيـْ َوِمْن َءايَِٰتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزوًَٰجا لَِّتْسُكُنوْا إِلَيـْ

  .}مََّودًَّة َوَرْمحَةً 

واالجتماع مؤسسة الزواج ضمانة لالستقرار النفسي للفرد ومتاسك  النفسوقد اعترب علماء  

رتكزين على فكرة الزواج لكل عالقة أسرية رغم االعرتاف لبض العالقات ما�تمع ومنائه وصالحه 

جعل التشريعات األسرية يف مبناها غري القائمة على الزواج مبفهومه اإلسالمي أو الديين، األمر الذي 

قوانني خاصة  أووحل مشكالته ومنازعاته سواء يف مدونات  أحكامهالوضعية تتبىن نظام األسرة وتنظيم 

حمتكمة يف ذلك إىل بعض املرجعيات الفقهية والعراف ا�تمعية  الشخصية أو املدنية واألحوالرة باألس

  عية، بل إن بعض هذه التشريعات زودت قوانني األسرة بأحكام جزائية حلمايتها.شريأو املدارس الت

ونية وستكون هذه السلسلة من احملاضرات عبارة عن دروس متسلسلة يف مقياس احلماية القان 

لألسرة مت تنظيمها وتنسيقها وتنقيحها وحتيينها على مدى سنوات ألقيت على طلبة املستوى األول 

حىت يوم كتابة  2014- 2013ماسرت ختصص قانون األسرة (األحوال الشخصية سابقا) منذ عام 

امال قانون األسرة بقدر ما ستكون عرضا ش أو، وهي على أية حال ليست دروسا يف فقه هذه املقدمة

من خالل الصكوك واملواثيق الدولية لكافة املسائل املتعلقة بنظام األسرة على الصعيدين الدويل والوطين 
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 األوىلوالطفل باعتبارمها  املرأةتنظيمات، بالرتكيز على  أووالتشريعات الوضعية الداخلية قوانني كانت 

علت من هاتني القضيتني أوىل باحلماية، خصوصا أن مواثيق حقوق اإلنسان العامة أو اخلاصة ج

  أوليا�ا.

وإذا مجعنا دروس هذا املقياس املقررة يف السداسي األول على األمايل يف مقياس اجلرائم الواقعة  

فردناها مبطبوعة دروس مستقلة فإنه ميكن القول أن الدروس واحملاضرات على مدى أعلى األسرة اليت 

  ة حماور أساسية:السنة األوىل ماسرت سوف تتمحور حول ثالث

  احلماية املدنية لألسرة -

  احلماية الدولية لألسرة -

  احلماية اجلنائية لألسرة. -

 مواضعهاوقد كانت هذه الدروس عبارة عن حماضرات منتقاة مل يكن يف إمكاننا اإلحاطة بكل  

ملطبوعة، مع ناه بني أيدي الطلبة الكرام يف هذه الذلك اكتفينا مبا وضع وعرضها عرضا شامال ومفصال

فقه األسرة والقواعد الشرعية حلماية املرآة والطفل ومقارنتها بالنصوص االتفاقية اإلشارة دائما إىل 

    والقوانني الوضعية
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  األسرة "مدخل سوسيولوجي":

  تمهيد:

بناء. إّن معىن األسرة يف العرف االجتماعي الشائع هو ا�موعة الصغرية املكّونة من الزوجني واأل 

وأساس هذه األسرة الزوجان املكونان من رجل وامرأة، وهم اللذان يقومان بالدور الرئيسي الفعال يف 

  التكوين والتنظيم والرعاية.

ولذلك أدرك علماء االجتماع أن البيت هو الينبوع األول الذي ميّد األمة بالرجال والنساء، وأنه  

من الشوائب املفسدة كان إمداده خريًا على األمة، وزادًا هلا من  إذا كان هذا الينبوع طيبًا صافيًا خالياً 

األفراد الصاحلني الطيبني الذي يصبحون يف جمتمعها األكرب لبنات قوة، وحلقات تعاون، ودعاة فضيلة، 

ودعائم نظام، ومصادر سعادة .. وإذا كان هذا الينبوع مشوباً بالشوائب، قائماً على الفوضى واإلمهال، 

  مداده يكون شرّاً على األمة وخطراً على مقوما�ا، ونكداً ووباالً على جمتمعها.فإن إ

أما ا�تمع فهو جمموع من األسر، وهي لبناته اليت يقوم عليها وينمو �ا، وحيصل له منها  

االمتداد األفقي حىت يصري شعباً، والرأسي حىت يظّل تارخيًا ملن جاء بعده؛ فهو مبثابة النسيج الذي 

تتنظم ضمنه جمموعة من اخلاليا هي األسر يف حد ذا�ا يف نظام إنساين بديع يضمن تواصل األجيال 

وهذا ما وتشابك العالقات بشكل حيافظ على بقاء العنصر البشري وعلى انتفاع األفراد من بعضهم، 

 ذو ولوال دفع اهللا الناس بعضهم لبعض لفسدت األرض، ولكن اهللا...يصدقه قول اهللا تعاىل: {

  .251}. البقرة اآلية فضل على العالمين

  المدلول اللغوي لألسرة 

، وأهل الرجل وعشريته وتطلق على اجلماعات اليت 1تعرف األسرة يف اللغة بأ�ا الدرع احلصينة  

  .2يربطها أمر مشرتك، ومجعها أسر

                                                           
سان العرب، حتقيق عبد اهللا علي الكبري، حممد أمحد حسب اهللا، هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، القاهرة، ابن منظور، ل -  1

 .76، ص01مصر، بدون تاريخ نشر، جملد
 .17، ص2004، 4املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية،  مصر، ط - 2
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وهي  familyليزية ويف اإلجن familleيف حني يقابل مصطلح األسرة يف اللغة الفرنسية معىن       

  .1وتعين جمموع اخلدم  familiaيف هاتني الكلمتني مشتقة من كلمة

  :حقيقة األسرة في اإلسالم

لقد اهتم اإلسالم اهتمامًا كبريًا بشأن األسرة وأسس تكوينها، وأسباب دوام ترابطها، وأدائها  

رية يكون فيها سعادة األسرة لوظيفتها على خري وجه وأكمله، فما ترك القرآن والسنة صغرية وال كب

واستقرارها إّال وبّينها تفصيًال، أو بّني األصل الذي تندرج حتته؛ حيث أنه مل يرد لفظ األسرة يف القرآن 

الكرمي وال يف السنة النبوية املطهرة، إال أن مفهوم األسرة متداول فيها من خالل ألفاظ أخرى: مثل 

، مصداقاً 2قيام األسرة؛ فمنشأ الناس مجيعًا جاء من أسرة الرحمالزوجية باعتبارها الرابطة األساسية ل

لقوله عز وجل { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 

منهما رجاًال كثريًا ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا} )  سورة 

  . 01النساء اآلية 

يا  لقوله تعاىل يف حمكم تنزيله { ، مصداقا3كما ورد أـيضًا حتت لفظ األهل والعيال والعشرية 

، 06} سورة التحرمي اآلية أيها اللذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة 

إن كان  قل، وقوله تعاىل { 214} سورة الشعراء، اآلية  وأنذر عشرتك األقربينوقوله أيضًا { 

آباؤكم و أبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها 

ره واهللا ومساكين ترضونها أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اهللا بأم

  .24} سورة التوبة، اآلية ال يهدي القوم الفاسقين

لفظ األهل ليدل على األسرة فقد حدد انيب صلى اهللا عليه وسلم   أما يف السنة النبوية الشريفة

كل من الرجل واملرأة اجتاه أسرته، فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                           
 .44، ص2009، 21.22ة اجلزائرية، جملة شبكة العلوم النفسية العربية، اجلزائر، العددمزوز بركو، التنشئة االجتماعية يف األسر  -1
جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية  -رؤية حتليلية تقليدية –هيفاء فياض بوراس، الوظيفة الرتبوية لألسرة يف العامل املعاصر  - 2

 .283، ص3ع، 21ن ا�لد 2013والنفسية، بدون بلد نشر، جويلية 
جعفر عايد دسه، السالم األسري يف اإلسالم، حبث مقدم إىل مؤمتر كلية الشريعة الدويل الثاين بعنوان: السلم االجتماعي من  -3

 .7، ص2012منظور إسالمي، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 
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يقول: " كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل يف أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة يف بيت 

، ما معناه أن األسرة يف اإلسالم هي اجلماعة اليت ارتبط 1سؤولة عن رعيتها....." زوجها راعية وم

بالزواج الشرعي والتزمت باحلقوق والواجبات بني طرفيها وما نتج عنها من  -الزوج والزوجة –ركناها 

والزوجة، ذرية، وما اتصل �ا من أقارب وعلى هذا فإن األسرة يف اإلسالم هلا ركنان أساسيان مها الزوج 

  2وركنان تابعان مها األوالد وذوي القرىب 

واألسرة يف اإلسالم هي الوحدة االجتماعية األساسية اليت تتجسد فيها أركان ا�تمع ومقومات  

بنائه وقوة ا�تمع ومتاسكه رهن بقوة العالقات األسرية ومتاسكها وهي يف اإلسالم تقوم على مبادئ 

  داب والتشريعات، لتحقيق األهداف اآلتية:وقيم حاكمة وفق منظومة من اآل

وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض { :عمارة األرض واستخالف اهللا فيها؛ قال تعاىل -

هود  }ُهَو أَنَشَأُكم مَِّن اَألْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها{ :، وقال عز من قائل أيضاً 30البقرة اآلية  }خليفة

العميم واملقصد العظيم شرع اهللا الزواج وكرم به اإلنسان وخصه بفضيلة وهلذا الغرض  .61اآلية 

  : تعاىل ء اإلنسان لعبادة اهللا وحده، قالالتناسل الشرعي إلنفاذ غرائزه وحتقيق سنة اهللا يف الكون وبقا

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدون{ َلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم وَ { :، وقال أيضاً 56الذاريات اآلية  }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

 }تـَْفِضيًال  َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا

   70اإلسراء اآلية  

والتغري مبا خيالف هذه حتقيق جمتمع إنساين يؤمن بالسنن الكونية وحيرتم الفطرة ويرفض التحول  -

َليـَُغيـُِّرنَّ َخْلَق اللَّهِ : {السنن، ويذكرنا اهللا عز وجل بتوعد الشيطان ببين آدم يف قوله تعاىل  }وآلُمَرنـَُّهْم فـَ

ومن سالمة الفطرة، اإلميان بالتنوع الفطري يف اإلنسان مع احرتام التنوع يف اخلصائص  .119النساء

تحقيق التكامل بني البشر مع اإلقرار بأن صالح ا�تمع ال يتحقق إال وما يرتتب عليها من مسئوليات ل

                                                           
االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب العبد راع  يف أبو عبداهللا  حممد ابن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب  -1

 .580، ص2002، 1، دار ابن كثري، بريوت، لبنان، ط2409مال سيده وال يعمل إال بإذنه  رم احلديث 
عاملية للمرأة سيدة حممود، األسرة والتحديات املعاصرة، حبث مقدم إىل االحتاد النسائي اإلسالمي العاملي، اللجنة اإلسالمية ال - 2

 .5، ص2011جويلية،  15-13والطفل، اخلرطوم، يومي 
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باحرتام الفطرة واإلقرار باخلصائص املميزة لكل من اجلنسني من خالل املساواة العادلة اليت تقوم على 

  .1ضوابط وقيم تتعلق بطبيعة االختالف الفطري بينهما 

ة واجتماعية ومالية وحقوق وواجبات يضبطها األسرة جمموع بشري مرتابط أفراده بعالقات عاطفي

ورعاية املصاحل العليا لألسرة ، اإلسالم حبزمة من اآلداب والتشريعات �دف إىل تعميق الروابط الرمحية

  واملصاحل اخلاصة لكل فرد وبني ا�تمع فيها يف توازن دقيق.

  :مفهوم األسرة عند علماء االجتماع

ليت ينطبق عليها تعريف النظام االجتماعي؛ فهي عبارة عن األسرة من الظواهر االجتماعية ا

وظائف حيوية متشابكة ومتداخلة حماطة مبجموعة من املعايري االجتماعية، تنسق عملها وتسهل 

نظام اجتماعي هي مهمتها وتربطها بنظم أخرى، كالنظم الرتبوية والدينية واالقتصادية، ولذلك فاألسرة 

 ا�تمع. يتصل مبعظم أوجه النشاط يف

وختضع األسرة كنظام اجتماعي إىل معايري أساسية تتمثل يف معيار الرابطة القانونية الشرعية 

االجتماعية بني الرجل واملرأة اللذين مها الزوجني ومعيار الرابطة البيولوجية اليت جتمع بني اآلباء واألبناء، 

رتاك يف جمال معيشي واحد هو البيت، وكذا باإلضافة إىل معيار الرابطة ا�الية واليت تتمثل يف االش

الرابطة الوظيفية والعضوية اليت تتجسد يف وجود تنوع معني من التعاون بينهم واإلحساس والشعور 

، لذا يعرفها علماء االجتماع على أ�ا اجلماعة األولية السياسية يف التنظيم 2املشرتك باملسارات واهلموم

خمتلف مراحل حياته، إذ تعترب أساس تنمية وبناء شخصيته وحتديد  االجتماعي اليت حتضن الفرد عرب

أمناط سلوكه يف النظام االجتماعي املتشابك فهي تشكل اإلطار االجتماعي العام اليت تنشأ عن طريقه 

حمددات السلوك عند األفراد كما تعترب األساس االجتماعي األول يف تشكيل وبناء شخصيات أفراد 

                                                           
-  28حبث مقدم يف مؤمتر اخلطاب اإلسالمي املعاصر ، ميثاق األسرة يف اإلسالم وبناء ا�تمعات الرشيدة، مكارم الديري - 1

 ،2011/يوليو/29
لوسط احلضري، دار املليكة للنشر والتوزيع، اجلزائر، التحديات الرتبوية يف ا -حممد خملوف وآخرون، واقع األسرة اجلزائرية -  2

 .17، ص2008
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إىل أن األسرة هي أحمد زكي بدوي ، و يذهب 1على أبنائها خصائصها وطبيعتهاا�تمع، إذ تضفي 

اليت �دف إىل احملافظة على النوع اإلنساين وتقوم على املقتضيات اليت  األوىلالوحدة االجتماعية 

فيعرفها بأ�ا هي محمود حسن ، أما 2يرتضيها العقل اجلمعي والقواعد اليت تقراها ا�تمعات املختلفة 

وهي مجاعة أولية مبعىن أ�ا أساس اإلجناب والتطبيع االجتماعي للجيل  األولصورة التجمع اإلنساين 

التايل وهي كذلك األصل األول لعادات التعاون والتنافس اليت تربط �ا إشباع احلاجات إىل احلب 

 ا من ثالثأن األسرة تتكون يف جمموعهسناء الخولي ، يف حني ترى 3واألمن واملركز االجتماعي

أعضاء على األقل ينتميان إىل جيلني فقط ( جيل اآلباء وجيل األبناء ) وهي تشتمل على شخصني 

بالغني مها الذكر واألنثى اللذان يعرفان بأ�ما األبواب البيولوجيان لألطفال إال أ�ما يقومان يف العادة 

والواقع أن األسرة كنظام ، 4والصحة وغريها )بااللتزامات االقتصادية واالجتماعية منها ( الرتبية والتعليم 

أو األسرة كجماعة ال ختتلفان كثرياً، حيث إن اجلماعة والنظام يتضمنان نوعاً من التنظيم االجتماعي، 

 .وإن كان هناك تفضيل لدى العلماء على اعتبار أن األسرة نظام اجتماعي

العتبارات ال تأخذ باألولوية املقاييس أما علماء االجتماع يف الغرب فينظرون إىل األسرة وفقًا 

العاطفية واإلنسانية فحسب؛ بل يضيفون إليها اعتبارات أخرى براغماتية؛ فاألسرة عندهم ليست 

يف معجمه بأ�ا  دينكن ميشيل زواجية بالضرورة واألبناء ليسوا شرعيني باملفهوم الديين. حيث يعرفها 

ية على أي صورة من الصور، فهي ضرورة حتمية لبقاء كل جمتمع قائم بالفعل يشمل على بناءات أسر 

اجلنس البشري، كما ا�ا اجلماعة األولوية اليت ينتمي إليها الطفل دون اختيار، واجلسر الذي يوصله إىل 

"مجاعة من األشخاص  :: بأ�اthe family، ويعرف بريجس ولوك األسرة يف كتا�ما 5ا�تمع

                                                           
عبد ا�يد سيد أمحد منصور، دور األسرة كأداة للضبط االجتماعي يف ا�تمع العريب، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،  - 1

 .14، ص1987الرياض، العربية السعودية، 
 .101، ص1981ار النهضة العربية، بريوت، لبنان، حممود حسن، األسرة ومشكال�ا، د - 2
، دار النهضة 1عبدالقادر القيصر، األسرة املتغرية يف جمتمع املدينة العربية ( دراسات يف علم االجتماع احلضري واالسرة )، ط - 3

 .33، ص1999العربية، بريوت، لبنان، 
 .51، ص1983ة العربية، بريوت، لبنان، ، دار النهض3سناء اخلويل، الزواج والعالقات األسرية، ط - 4
، بريوت، لبنان، 2دينكن ميشيل، معجم علم االجتماع، ترمجة إحسان حممد احلسن،  دار الطليعة للطباعة والنشر، ط - 5

 .97، ص1985
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التبين ويعيشون معيشة واحدة، ويتفاعلون كل مع اآلخر يف حدود الزوج  يرتبطون بروابط الزواج والدم أو

) murdok، يف حني يقارب مريدوك (1والزوجة األم واألب األخ واألخت ويشكلون ثقافة مشرتكة"

األسرة من زاوية أثروبولوجيا، حيث يرى بأ�ا مجاعة اجتماعية تتميز مبكان إقامة مشرتك، وتعاون 

من أعضائها على األقل عالقة جنسية يعرتف �ا ا�تمع،  اثننياثرية، ويوجد بني اقتصادي ووظيفة تك

؛  2وتتكون األسرة على األقل من ذكر بالغ وأنثى بالغة، وطفل سواء كان من نسلها أو عن طريق التبين

أي أن كل مجاعة بشرية تعيش معًا وتضمن لنفسها معيشة مشرتكة تسمى أسرة؛ مبعىن أن املشاركة 

، وجممل هذه 3ون يف السكىن واالستقالل االقتصادي املنزيل احملكان األساسيان لتعريف األسرةتك

التعريفات تنظر لألسرة على أساس أ�ا وحدة اقتصادية وليست جمرد كيان معنوي مرتبط بأواصر الدم 

  والقرابة والعاطفة واالعتبارات الدينية األخالقية.

  :أشكال وأنماط األسرة

رة اجتماعية موجودة يف كل ا�تمعات البشرية، بل ميكن اجلزم أ�ا أكثر الظواهر األسرة ظاه

االجتماعية انتشارًا على اإلطالق، ولكن ال ميكن اجلزم باملقابل بأن أمناطها واحدة ومتطابقة يف كل 

د النظم االجتماعية، بل إ�ا ختتلف حىت يف إطار ا�تمع الواحد وفقًا للنسق االجتماعي السائ

  واألعراف والعادات والقيم االجتماعية املتواترة واملتحكمة، وأهم هذه األمناط:

يتفق علماء االجتماع على أن األسرة النووية هي األسرة اليت تتكون من الزوج األسرة النووية:  -1

يت تعرب والزوجة وأبنائهما غري املتزوجني وهذا النوع من األسر بداية ظهوره كان يف ا�تمعات احلديثة ال

عن الفردية اليت تنعكس يف حقوق امللكية واألفكار والقوانني االجتماعية وتراجع العالقات القائمة على 

، وهي تتكون يف الغالب من زوج وزوجة واألبناء غري البالغني، واليت تتميز باستقالهلا 4القرابة والدم

                                                           
انية واالجتماعية، عمر محداوي، اهلوية اجلماعية ألفراد األسرة وعالقتها بالتحوالت االجتماعية احلديثة، جملة العلوم اإلنس - 1

 .98، ص2015، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، جوان19ع
، جامعة تيزي وزو، اجلزائر، جوان 3سليمان دمحاين، إشكالية املفهوم واملقاربة يف دراسات األسرة، جملة جمتمع تربية عمل، ع - 2

 .1971ة، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، . للمزيد راجع أيضاً : وصفي عاكف، األنثروبولوجيا الثقافي50، ص2017
العاطي السيد وآخرون، علم اجتماع األسرة، دار املعرفة  . وللمزيد راجع أيضاً: عبد52سليمان دمحاين، املرجع نفسه، ص - 3

 .1999اجلامعية، القاهرة، مصر، 
 .2014، ص1992فهمي سليم الغزوي وآخرون، املدخل إىل علم االجتماع، دار الشروق، مصر،  -4
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على دخلها الشهري املتمثل يف مرتب  االقتصادي عن بقية أفراد القرابة، حبيث تؤمن معاشها اعتماداً 

 رب األسرة العامل.

وتسمى أيضًا األسرة القرابية، وتتألف يف الغالب من الزوج والزوجة وأوالدمها األسرة الممتدة:  -2

متزوج على األقل مع أوالده، إذن فالرابطة أو العالقة اليت يقوم عليها هذا النوع من  وابنغري املتزوجني، 

؛ أي أ�ا أسرة قائمة على أساس رابطة الدم لكنها متتد إىل 1طة القائمة على أساس الدماألسر هي الراب

أكثر من جيل واحد، وتتميز بتماسكها، وتتحد بفضل العادات والتقاليد واملعتقدات الدينية والضبط 

 االجتماعي.

ات كا�تمع يظهر هذا النوع من األسر يف ا�تمعات اليت تسمح بتعدد الزوجاألسرة المركبة:  -3

اإلسالمي أو ا�تمعات اليت تسمح بتعدد األزواج، فهذا النموذج االسري يتميز باحتاد أسرتان نوويتان 

وهذا النوع من األسر يف احنصار وتقلص مستمر  2أو أكثر عن طريق الزوج املشرتك أو الزوجة املشرتكة

األسرة البسيطة( الصغرية ) على  بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية أدت إىل ترسخ مفهوم

 سائر األشكال األسرية.

وهي مزيج بني األسرة الزواجية واملمتدة؛ فهي جتمع بني خصائص األسرة األسرة االنتقالية:  -4

 النواة السائدة يف ا�تمع الغريب وأمنوذج األسرة املوسعة املنتشرة يف ا�تمعات العربية.

  :األساس الدستوري لحماية األسرة

ال ميكن تناول قضايا األسرة وتنظيمها وتطورها وأحكامها من زاوية علم االجتماع فحسب؛   

فاألمر يقتضي رؤية سوسيوقانونية مرتكزة على عوامل انتقال هذه الظاهرة إىل ساحة اهتمام الساسة 

ذا خصصت والقانونيني واالقتصاديني باعتبارها حلقة أساسية يدور حوهلا استقرار ا�تمع ورفاهيته ل

الدول تشريعات خاصة باألسرة تضبط أسس تكوينها والعالقات بني أفرادها واحلقوق املتبادلة بينهم 

  واإلشكاالت اليت تثريها املنازعات األسرية واآلثار املالية وغري املالية املرتتبة عن تفككها وزواهلا.

                                                           

 La course,marie thérese, famille et sicité edition imc ; Canada, 1984, p23. - 1  
 .179، ص1996عاطف غيت، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  - 2
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هم احلقوق واحلريات األساسية وقد اهتمت الدساتري باألسرة وجعلت الزواج وتكوين العائلة أحد أ

املكرسة؛ األمر الذي يقتضي ربط السياسة االجتماعية حلماية األسرة للقوانني املنظمة ألحكامها وفقاً 

لرؤية جتمع بني املوروث الفقهي والدراسات االجتماعية والقانونية والقضائية للوصول إىل ضمانات 

  ومحاية األسرة. قانونية أكثر جناعة وفاعلية استقرار واستمرار

 :الحماية الدستورية لألسرة

يضيق ويتسع معىن األسرة حبسب القانون الذي ينظمها، والزاوية اليت المدلول القانوني لألسرة:  -1

ينظر منها إليها، ففي القوانني االشرتاكية مثًال نرى أن معىن األسرة يضيق حبيث يشمل الزوج والزوجة 

عىن األسرة يف قوانني األحوال الشخصية واملواريث، حبيث يظم إىل ما واألوالد القصر، بينما يتسع م

سبق حتديدهم كل األوالد البالغني واألقارب من العصبات وذوي األرحام، حيث رتبت هلم هذه 

، مبا يف ذلك قانون األسرة اجلزائري الذي 1القوانني العديد من احلقوق والواجبات حبسب درجة القرابة

ألسرة مبوجب نص املادة الثانية منه بأ�ا اخللية األساسية للمجتمع وتتكون من ورد فيه تعريف ل

  .2أشخاص جتمع بينهم صلة القرابة والزوجية

هذا وقد عرفت األسرة طبقًا للمعهد الوطين لإلحصائيات والدراسات االقتصادية الفرنسي بأ�ا   

و رجل وامرأة غري متزوجان أو دون جزء من شركة متكونة من شخصني سليمني البنية كانا زوجني أ

كما عرفت   –يف العائلة الطفل جيب أن يكون أعزب  –أطفال أو بشخص بالغ مع طفل أو أكثر 

  .3أيضاً بأ�ا مؤسسة قانونية جتمع شخصني أو أكثر من خالل رباط الزوجية أو الدم أو وثيقة التبين

                                                           
، 2005قه، دار الكتاب احلديث، مصر، جانفيأشرف رمضان، النظرية العامة والنظم اإلجرائية حلماية األسرة يف القانون والف - 1

 .31ص
املؤرخ  02-05، املعدل واملتمم باألمر رقم 1984جويلية  9املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املؤرخ يف  11-84القانون رقم  - 2

 .1984جويلية  12، الصادرة بتاريخ 24، اجلريدة الرمسية العدد2005فيفري  27يف 
جملة الباحث  –قراءة يف بعض التجارب الدستورية  –هيم عماري، الضمانات القانونية حلماية األسرة أمينة عبيشات وبرا - 3

 .182، ص2019، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، مارس1، عدد 06للدراسات االكادميية، جملد
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اإلنسان فقد عرفت األسرة بأ�ا الوحدة من اإلعالن العاملي حلقوق  16/3أما طبقًا لنص املادة 

من املعهد الدويل للحقوق االقتصادية  23، وهو نفس مضمون املادة 1الطبيعية األساسية للمجتمع

، 2واالجتماعية والثقافية الذي اعترب األسرة وحدة مجاعية طبيعية هلا حق التمتع حبماية الدولة وا�تمع

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت نصت  23املبدأ املكرس كذلك يف نص املادة 

، 3على أنه من حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج تكوين أسرة وتأمني محاية ا�تمع والدولة هلا

لكن مل حتدد هذه املادة اخلطوات اليت ميكن أن تتخذها الدول  املوقعة على هذه االتفاقية لتأمني 

هذا يعين أ�ا تركت أمر حتديدها هلذه الدول وفقًا ملا يتناسب مع هذه األحوال الشخصية يف  احلماية، و 

  .4كل منها

 باملرأةومع ذلك مل تعطها الوثائق الدولية االهتمام الالئق �ا، بل إن كثري من الوثائق املعنية   

ا تناولت املرأة كفرد مقتطع خلت بنودها متامًا من أي إشارات لألسرة مبفهومها الطبيعي والفطري وإمن

  .5من سياقه االجتماعي

من امليثاق اإلسالمي لألسرة نصت على أن األسرة كمجموع بشري من ذكر  14أما املادة   

وأنثى هي: اللبنة األوىل والوحدة االجتماعية األساسية للمجتمع، وتتجسد فيها أركان ا�تمع ومقوماته 

أفرادها فإ�م يرتبطون بعالقات عاطفية واجتماعية ومالية  البنائية، ومهما صغر حجمها أو عدد

                                                           
، الدورة الثالثة، املؤرخ 217دة، نيويورك، رقماإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتح - 1

 .1948ديسمرب 10يف 
، 2200العهد الدويل للحقوق االقتصادية  واالجتماعية والثقافية، الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم -2

 .27وفقاً للمادة  1976جانفي  03، تاريخ بدأ النفاذ 1966ديسمرب 6، املؤرخ يف 21الدورة
، 2011، بريوت، لبنان، 1سعدي حممد اخلطيب، حقوق اإلنسان وضمانا�ا الدستورية، منشورات احلليب احلقوقية، ط - 3

 .56ص
، حبث مقدم يف املؤمتر اخلطاب اإلسالمي املعاصر، -دراسة حتليلية-كاميليا حلمي، مصطلح األسرة يف أبرز املواثيق الدولية  - 4

، 2011جويلية  29-28دعوة واإلغاثة، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، مصر، يومي  ا�لس اإلسالمي العاملي لل

 .02ص
 .182أمينة عبيشات وبراهيم عماري، املرجع السابق، ص -5
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وتنظمهم حقوق وواجبات فال يستقيم أمرها دون قيادة تدير شؤو�ا وهي: قوامة الرجل، وهي إدارة 

  .1خاضعة للضوابط واألحكام الشرعية يف كتاب اهللا جل جالله وسنة نبينا عليه الصالة والسالم

  مبررات دسترة حماية األسرة:

أقرت الدساتري اجلزائرية املتعاقبة مبدأ اعتبار األسرة كخلية أساسية يف بناء ا�تمع، وخصصت   

 17يف املادة 1963هلا محاية خاصة ومتميزة من طرف الدولة وا�تمع وهذا ما يتبني من خالل دستور 

ن دستور م 58، وكذا املادة 4 1989من دستور  55، واملادة 3 65يف املادة 1976، ودستور 2

فقد سار على نفس النحو الذي سبقه به  20206، أما التعديل الدستوري األخري لسنة 5 1996

؛ حينما أكد على أن األسر حتظى حبماية الدولة وا�تمع؛ حيث 2016التعديل الدستوري لسنة 

ه من منه على ضمان فئات خمصوصة بوصفها أو وضعها يف األسرة نظرًا ملا يتسم ب 71ركزت املادة 

ضعف وهشاشة، بعد أن أفرد حلماية املرأة وحقها يف املشاركة السياسية وضمان حفظها يف العمل 

وتقلد املناصب العامة و وفق مبدأ املساوات واملناصفة واألولوية أحيانا ومحايتها من كافة أشكال 

املادة ، واملالحظ أن نص 68، 67، 59، 56، 40، 37، 35العنف؛ األمر الثابت بنص املواد 

، حيث 20167من التعديل الدستوري لسنة  72املذكور أعاله مل خيتلف كثريا عن نصا املادة  71

ركز حتديدا على فئة األطفال املتخلى عنهم وجمهويل النسب واألطفال املعنفني واملعاقني إىل جانف 

سهم �ذه احلقوق فئات املسنني، كما أكد على املتابعة اجلزائية لكافة األشخاص اللذين يثبت مسا

  وتعرضهم هلذه احلماية.

                                                           
اهرة، حممد هالل الصادق هالل، أثر الغزو الفكري على األسرة املسلمة، رسالة ماجستري، كلية أصول الدين، جامعة األزهر، الق - 1

 .37، ص 2000مصر، 
 .1963سبتمرب  10، املؤرخة بتاريخ 64: اجلريدة الرمسية، اجلزائر، العدد1963دستور  -2
، ص 1976نوفمرب  24نوفمرب  24الصادرة  يف  94نوفمرب، اجلريدة الرمسية، اجلزائر، العدد  23: املؤرخ يف 1976دستور - 3

04-16. 
 .241، ص1989مارس  01، الصادرة يف 09جلزائر، العدد : اجلريدة الرمسية، ا1989دستور  - 4
 .1996ديسمرب  08، الصادرة يف 76: اجلريدة الرمسية، اجلزائر، العدد 1996دستور  - 5
 .2020ديسمرب  30الصادرة ب  82، ج ر ع2020ديسمرب  30املؤرخ يف  442/ 20أنظر املرسوم الرئاسي رقم  - 6
 .2016مارس  07بتاريخ  14الصادر يف ج ر ع  2016مارس  06املؤرخ يف  16/01أنظر املرسوم الرئاسي رقم  - 7
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واجلدير بالذكر أن سلسلة األمايل والدروس هذه تتبع نفس السياق الذي انتهجه املؤسس الدستوري 

حيث سوف نركز يف الباب األول منها على آليات احلماية اجلنائية للطفل ويف الباب الثاين على آليات 

تنظيم أو قرار أو إجراء أو حكم قضائي يصدر أو يتخذ منافيا  احلماية اجلنائية للمرأة، وكل قانون أو

هلذه املباديء العامة ميكن التمسك ضده بعدم الدستورية وفقا ملقتضيات القانون العضوي رقم 

  املتعلق بالدفع بعدم الدستورية. 18/12

  :حماية المرأة في اإلسالم

صالح ا�تمع بصالحها، وفساده  لقد كرم اإلسالم املرأة بأن جعلها مربية األجيال، وربط

بفسادها، أل�ا تقوم بعمل عظيم يف بيتها، أال وهو تربية األوالد الذين يتكوَّن منهم ا�تمع، ومن 

  ا�تمع تتكون الدولة املسلمة.

ومل خيصص » سورة النساء«وبلغ من تكرمي اإلسالم للمرأة أن خصص هلا سورة من القرآن مساها 

دل ذلك على اهتمام اإلسالم باملرأة، وال سيما األم، فقد أوصى اهللا تعاىل �ا بعد للرجال سورة هلم، ف

. وقد ]23[اإلسراء: }َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا{عبادته فقال عز وجل: 

المرأة راعية في بيت زوجها وهي ....و «أمانة تربية األوالد فقال مكرًما هلا:  محلها الرسول 

  .[متفق عليه]»مسؤولة عن رعيتها

  المرأة عند العرب في زمن الجاهلية:

مل يكن للمرأة حق اإلرث، وكانوا يقولون يف ذلك: ال يرثنا إال من حيمل السيف، وحيمي  -1

  البيضة.

وجات عدد مل يكن للمرأة على زوجها أي حق، وليس للطالق عدد حمدود، وليس لتعدد الز  -2

معني، وكانوا إذا مات الرجل، وله زوجة وأوالد من غريها، كان الولد األكرب أحق بزوجة أبيه من غريه، 

  فهو يعتربها إرثًا كبقية أموال أبيه!.

كان الرجل إذا مات أبوه، أو محوه، فهو أحق بامرأته إن «وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: 

  الصداق: املهر].»[دي بصداقها، أو متوت فيذهب مباهلاشاء أمسكها، أو حيبسها حىت تفت
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وقد كانت العدة يف اجلاهلية حوًال كامالً، وكانت املرأة حتد على زوجها شّر حداد وأقبحه،  -3

فتلبس شر مالبسها، وتسكن شر الغرف، وترتك الزينة والتطيب والطهارة، فال متس ماء، وال تقلم ظفرًا، 

  للناس يف جمتمعهم، فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر، واننت رائحة. وال تزيل شعرًا، وال تبدو

كان العرب يف اجلاهلية يُكرهون إماءهم على الزنا، ويأخذون أجورهم: حىت نزل قول اهللا تعاىل:   - 4

  .]33[النور: }يَاِة الدُّنـْيَاَوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـيَاِتُكْم َعَلى اْلِبغَاِء ِإْن أَرَْدَن َتَحصُّنًا لِتَْبتَـُغوا َعَرَض اْلحَ {

وكان عند العرب يف اجلاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثري من الشعوب،  -5

  وال يزال بعضه إىل اليوم يف البالد اهلمجية:

من الرجال يف الدخول على امرأة واحدة، وإعطائها حق الولد تلحقه  فمنها اشتراك الرهط -أ

  .مبن شاءت منهم

وهو أن يأخذ الرجل لزوجه أن متكن من نفسها رجًال معيًنا من  ومنها نكاح االستبضاع: -ب

  الرؤساء املتصفني بالشجاعة، ليكون هلا ولد مثله!

وهو املؤقت، وقد استقر أمر الشريعة على حترميه، ويبيحه ِفَرق الشيعة  ومنها نكاح المتعة: -ج

  اإلمامية.

ن يُزوْج الرجل امرأة: بنته، أو أخته، أو َمن هي حتت واليته على وهو أ ومنها نكاح الشغار: -د

  أن يُزوجه أخرى بغري مهر، صداُق كل واحدة ُبضُع األخرى.

وهذان النوعان مبنيان على قاعدة اعتبار املرأة ملًكا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف يف أمواله 

  و�ائمه.

الغجر!! وأما املرتقون من العرب كقريش، فكان وال يزاالن موجودين عند بعض الشعوب اهلمجية ك

نكاحهم هو الذي عليه املسلمون اليوم من اخلطبة، واملهر، والعقد، وهو الذي أقره اإلسالم، مع إبطال 

 –أي منعهن من الزواج  –بعض العادات الظاملة للنساء فيه من استبداد يف تزوجيهن كرًها، أو َعضلهن 

  .أو أكل مهورهن، إىل غري ذلك

كنا يف اجلاهلية ال نُعد النساء شيًئا، فلما «يقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: 



15 
 

  "رواه البخاري".». جاء اإلسالم، وذكرهن اهللا رأينا هلن بذلك علينا حًقا

  :تكريم اإلسالم للمرأة

قرر حقيقة تزيل هذا  مل يعترب اإلسالم املرأة مكروهة، أو مهانة، كما كانت يف اجلاهلية، ولكنه -1

اهلوان عنها: وهي أن املرأة قسيمة الرجل هلا ما له من احلقوق، وعليها أيًضا من الواجبات ما يالئم 

تكوينها وفطر�ا، وعلى الرجل مبا اختص به من الرجولة، وقوة اجللد، وبسطة اليد، واتساع احليلة، 

وليها حيوطها، ويذود عنها بدمه، وينفق  والصرب على التعب واملكاره، أن يلي رياستها، فهو بذلك

  عليها من كسب يده.

ومن مظاهر تكرمي املرأة يف اإلسالم أن سواها بالرجل يف أهلية الوجوب واألداء، وأثبت هلا  -2

حقها يف التصرف، ومباشرة مجيع احلقوق كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائن، وحق التملك، 

  وغريها.

رأة، وذلك حينما أخرب اهللا تعاىل يف القرآن بأن اهللا خلقنا من ذكر وأنثى، وقد كرم اإلسالم امل -3

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر {وجعل ميزان التفاضل العمل الصاحل والتقوى فقال عز من قائل: 

َباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأكْ  َرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َوأُنْـَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ

  .]13[الحجرات: }َخِبيرٌ 

ومن مظاهر تكرمي املرأة يف اإلسالم االهتمام بتعليمها: عن أيب سعيد اخلدري: قالت النساء  -4

غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوًما من نفسك، فوعدهن يوًما لقيهن فيه، فوعظهن، : «للنيب 

 ما منكن امرأة تُقدم ثالثة من ولدها إال كان لها حجابًا من النار،أمرهن، فكان مما قال هلن: و 

  [معىن تُقّدم: حتتسب وترضى مبوت أوالدها].)1(»فقالت امرأة: واثنني؟ فقال: واثنني

 ِإنَّ اْلُمْسِلِمينَ {ومن مظاهر تكرمي اهللا للمرأة أن ذكرها جبانب الرجل قال اهللا تعاىل:  -5

رِيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتيَن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقيَن َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّابِ 

قَاِت َوالصَّاِئِميَن َوالصَّاِئَماِت  ِقيَن َواْلُمَتَصدِّ َوالصَّاِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ

                                                           

  ) باب هل جيعل للنساء يوم على حدة يف العلم.101)أخرجه البخاري (1(
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ْجًرا َحاِفِظيَن فـُُروَجُهْم َواْلَحاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثيًرا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة َوأَ َوالْ 

  .]35[األحزاب: }َعِظيًما

"صححه » أهله، والمرأة سيدة بيتها )1(كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد«قال: 

  .األلباين يف صحيح اجلامع"

  قوامة الرجل على المرأة في اإلسالم:

إن قوامة الرجل على املرأة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة ا�تمع، واستقرار األوضاع يف  -1

احلياة الدنيا، فهي تشبه قوامة الرؤساء وأويل األمر، فإ�ا ضرورة يستلزمها ا�تمع اإلسالمي والبشري، 

كن من فضله على اخلليفة املسلم يف العلم، أو يف الدين، إال أن ويأمث املسلم باخلروج عليهما مهما ي

طبيعة الرجل تؤهله ألن يكون هو القيم، فالرجل أقوى من املرأة وأجلد منها يف خوض معركة احلياة، 

وحتمل مسؤوليا�ا، فاملشاريع الكبرية يديرها الرجال، واملعارك احلربية يقودها الرجال، ورئاسة الدولة العليا 

ضلطع �ا الرجال، وهكذا ترى األمور اهلامة يوفق فيها الرجال غالًبا، ويندر أن تفلح امرأة إال أن ي

  يكون من ورائها رجل يساعدها.

إن النطاق الذي تشمله قوامة الرجال، ال ميس كيان املرأة وال كرامتها، وهذا هو السر يف أن  -2

الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى {منا اختار هذا اللفظ الدقيق وإ» الرجال سادة على النساء«اهللا تعاىل مل يقل: 

ليفيد بأ�م يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن؛ وشأن القوامني أ�م يصلحون ويعدلون، ال  }النَِّساءِ 

  أ�م يستبدون ويتسلطون. 

بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِبَما  الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَّهُ {قال اهللا تعاىل:  -3

ِتي َتَخاُفوَن نُ  َفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ ُشوزَُهنَّ أَنـْ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفَال   تـَبـْ

  .]34[النساء: }َعِلي�ا َكِبيًرا

                                                           

  }. َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَبابِ {)املراد بالسيد هنا الزوج كما يف قصة يوسف:1(
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قال ابن كثري يف تفسري اآلية: الرجل رئيس املرأة وكبريها واحلاكم عليها، ومؤد�ا إذا اعوجت، ألن 

كذلك امللك الرجال أفضل من النساء، والرجل خري من املرأة، وهلذا كانت النبوة خمتصة بالرجال، و 

 )1("رواه البخاري". وكذا منصب القضاء » لن يُفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة«األعظم لقول الرسول: 

  وغري ذلك.

َفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ {وقوله تعاىل:  -4 أي من املهور والنفقات والكلف اليت أوجبها اهللا  }َوِبَما أَنـْ

لرجل أفضل من املرأة ناسب أن يكون قيًما عليها، كما ، وملا كان اعليهم هلن يف كتابه وسنة نبيه 

. وعليها أن تطيعه فيما أمرها اهللا به من طاعته، ]228[البقرة: }َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجةٌ {قال تعاىل: 

وطاعته: أن تكون حمسنة ألهله، حافظة ملاله. فالصاحلات من النساء قانتات مطيعات ألزواجهن، 

  غيبته يف نفسها وماله. حتفظ زوجها يف

  :تكريم اإلسالم لألم

  . ]36[النساء: }َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا{قال اهللا تعاىل:  -1

قال ابن عباس: يريد الرب، برمها مع اللطف، ولني اجلانب، فال يغلظ هلما يف اجلواب، وال حيد 

  ا، وال يرفع صوته عليهما، بل يكون بني يديهما كالعبد بني يدي السيد تذلالً هلما.النظر إليهم

لَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر {وقال تعاىل:  - 2 َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قَـْوًال َكرِيًما * َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال تـَُقْل َلهُ  َما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

  .]24، 23[اإلسراء: }ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبـَّيَاِني َصِغيًرا

والدين، وهذا يدل على أمهية لقد أمر اهللا تعاىل بعبادته وحده يف اآليتني، وقرن بعبادته الربَّ بال

إكرام األم واألب، و�ى األوالد أن يقولوا للوالدين قوًال سيًئا، حىت وال التأفيف الذي هو أدىن مراتب 

القول السيئ، وال جيوز لألوالد أن ينهرومها، ويصدر منهم كالم قبيح، بل على األوالد أن خياطبوا 

                                                           

ها األساسي: وهو احلمل واإلجناب، ورعاية البيت، وتربية األوالد، وإعداد اجليل املسلم )ألن هذه املناصب تتنايف مع فطر�ا وعمل1(

  املدافع عن دينه ووطنه.
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   سيما األم.الوالدين بالرفق واللني، والقول احلسن، وال

» أمك«جاء رجل إىل رسول اهللا  فقال: يا رسول اهللا، َمن أحقُّ الناس حبسن صحابيت؟ قال: 

  ».أبوك«قال: مث َمن؟ قال: » أمك«قال: مث َمن؟ قال: » أمك«قال: مث َمن؟ قال: 

  فأنت ترى أن الرسول  أوصى باألم ثالث مرات، وهو تكرمي للمرأة املسلمة.

  ا في اإلسالم ( استوصوا بالنساء خيرًا ):حق الزوجة على زوجه

لقد كرم اإلسالم الزوجة، وجعل هلا حقوقًا، ولزوجها عليها حقوًقا، فهذا رسول اهللا يعلن ذلك  -1

  يف أكرب اجتماع، وذلك حينما خطب الناس يف حجة الوداع، ويف عرفات، فكان مما قاله  يف خطبته: 

موهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، فاتقوا اهللا في النساء، فإنكم أخذت« -2

ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربًا غير ُمبرَّح 

إن  –لن تضلوا بعده  –ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما شديد)، (

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدَّيت أنتم قائلون؟ اعتصمتم به: كتاب اهللا، وأنتم ُتسألون عني، فما 

إلى الناس: اللهم اشهد (مييلها) بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وينكتها ونصحت. فقال: 

  "أخرج اخلطبة مسلم عن جابر".» (ثالث مرات)

لقد كانت حجة الوداع أكرب مؤمتر عاملي حشد فيه الناس على صعيد عرفات بني يدي رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم؛ يف أهم موقف انبثق عنه أهم وثيقة حلقوق اإلنسان تفوقت يف مشوهلا وعدهلا 

ومساحتها على كامل إعالنات ومواثيق حقوق اإلنسان العامة أو اخلاصة يف العصر احلديث، يف مؤمتر 

مل يدع إىل حترير دويل جليل ترأسه خري البلية، مل يضع األطر األساسية ملناهضة التمييز ضد النساء و 

املرأة وال إىل سفورها، بل وضع القواعد والضوابط لتكرمي النساء ومحايتهن وضمان حقوقهن يف أمجل 

  وأجزل بند من بنود محاية وتكرمي النساء يف العامل؛ وهو قول خري الربية ( استوصوا بالنساء خرياً).

  سالمية اإلنسانية نذكر ما يلي:ومن الفوائد والدروس املستفادة على هامش هذه الوثيقة اإل

فيها احلث على مراعاة حق النساء، والوصية �ن، ومعاشر�ن باملعروف، وقد جاءت أحاديث   -1
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  كثرية تبني حقوق النساء، وحتذر من التقصري يف ذلك.

نَِّساِء فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن ال{استحالل فروج النساء بالزواج الشرعي، كقول اهللا تعاىل:  - 2

  .]3[النساء: }َمثـَْنى َوُثَالَث َورُبَاعَ 

ال جيوز للزوجة إدخال أحد يكرهه الزوج يف بيته، سواء كان رجًال أجنبًيا، أو امرأة، أو أحًدا  -3

  من حمارم الزوجة، فالنهي يتناول مجيع ذلك كما ذكره النووي.

ا ليس بشديد، وال سيما ضربً  –إذا خالفته فيما تقدم  –جيوز للرجل أن يضرب زوجته  -4

االبتعاد عن ضرب الوجه، أو تقبيحه، فإنه من خلق اهللا، وألن فيه السمع والبصر، وقد يتضرر 

  بالضرب.

  قد بّلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة. شهادة الصحابة على أن الرسول  -5

بعه إىل السماء أص فيها الدليل الواضح على ُعلو اهللا على عرشه، حيث رفع الرسول  -6

  لُيشهد اهللا على أنه بلَّغ الرسالة. 

وهناك آيات كثرية، وأحاديث صرحية تثبت أن اهللا على السماء، وهو قول األئمة األربعة وغريهم، 

ومن اخلطأ قول بعض الناس: إن اهللا يف كل مكان! ألن هناك أماكن جنسة، وقذرة يستحيل أن يكون 

  اهللا فيها، كاحلمامات وغريها.

إذا قلنا: إن اهللا معنا يف كل مكان بعلمه يسمعنا ويرانا، فهذا صحيح، ألن اهللا تعاىل يقول و 

  .]46[طه: }ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى{ملوسى وهارون: 

  هل يمكن القول بمساوات الرجال والنساء في اإلسالم

؛ ذلك أن االختالفات ال ميكن اجلزم بوجود مساوات مطلقة بني الرجال ولنساء يف اإلسالم

الفطرية بني اجلنسني واضحة وبينة، وكل ميسر ملا خلق له، والكل راع وكل مسؤول عما اسرتعي 

فيه، وتكوين األسرة يهدف إىل اإلحصان والتكاثر واحملافظة على األنساب وتربية األبناء، كما أن 
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تمع يعود إىل االختالفات الفطرية توزيع األدوار والوظائف بني الرجل واملرأة ضمن نطاق األسرة وا�

  والسيكولوجية الفيزيولوجية بينهما.

 يف اختالف ترتيب ومهامها النساء وظائف عن ومهاّمهم الرجال وظائف اختالفات أهم ومن

  الشرعية: األحكام

 تعاىل: اهللا قال كما وامرأتان فرجل يكن مل فإن رجلني، املسألة هلذه اإلسالم اشرتط الشهادة: -1

 وإمنا للمرأة، احتقارًا أو امتهانًا، ليس .]282 [البقرة:}َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ فَـ {

 تنسى أو تنتبه، ال فقد سواها؛ وما واملداينات والشراء البيع أو اجلرائم، بأمور االهتمام قليلة فطر�ا، حبكم

 من به تقوم ما إليها أضف املهمة، األمور من ذلك وغري املنزل، وتدبري األوالد، تربية يف اشتغاهلا حبكم

  وغريها. والنفاس، احليض من ينتا�ا وما الرضاع

 تعاىل: قوله فذلك للظلم، وأدفع للحق، أثبت ذلك فيكون تذكرها ُأخرى واحدة معها كانت فإن

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى{  ومل اإلسالم، قبلها املرأة فشهادة .]282 بقرة:[ال}َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَُتذَكِّ

  للظلم. ودفًعا للحق، إحقاقًا تنتبه مل أو نسيت، إن تذكرها ثانية امرأة شهادة يصحبها أن على يرفضها،

ثـَيَـْينِ { تعاىل: فقوله الميراث: -2  املرأة، حلقوق هدرًا ليس .]11 [النساء:}لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْ

 ألنه أخذت، ما ضعف الرجل وأخذ املرياث، من حقها أخذت املرأة أن ذلك عليه، حفاظًا بل وحاشاه،

 نصيبها فاختالف بذلك؛ مكلفة غري وهي للمعتدة، النفقة ودفع هلا، املهر ودفع عليها، باإلنفاق مكلف

 لقحها، انتقاًصا وليس الرجل، وظيفة عن وظيفتها الختالف نتيجة هو إمنا الرجل نصيب عن املرياث يف

  كرامتها. أو

 املرأة، دية ضعف الرجل، دية اإلسالم يفرض أن احلكمة من فإن العمد، غري القتل يف الدية: -3

 ما ضعف الدية عائلته فتأخذ عليها، ينفق كان رجالً  عائلته خسرت فقد رجالً، يكون حينما املقتول ألن

 بني الوظيفة باختالف الدية اختالف فكان عليها، يُنَفقُ  هي بل باإلنفاق، مكلفة غري امرأة خسرت إذا

  واملرأة. الرجل

 يف إماًما يكون أن اإلسالم يف األمري أو الدولة، رئيس خصائص من إن واإلمارة: الدولة رئاسة -4
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 اليت لفطر�ا املهام هذه مبثل تقوم أن ميكنها وال تستطيع، ال واملرأة احلرب، يف عسكريًا وقائًدا الصالة،

 متر اليت الظروف من ذلك وغري وطمث محل، فرتات يف ومرورها جسمها، ولضعف لعاطفة،ا عليها تغلب

  الفتنة). من فيه (ملا هلا الصالة يف اإلمام جواز عدم عن فضالً  الرجل، دون املرأة �ا

  مولوي]. فيصل للشيخ اإلسالم يف املرأة كتاب [انظر

 مدة يف النفقة يدفع الذي وهو للزوجة، املهر دفع يف املال يُنفق الذي هو الرجل فالزوج الطالق: -5

 الطالق إىل يسارع فال يكره، ما على املرأة من أصرب يكون ومزاجه، عقله، رجاحة مبقتضى وهو العدة،

 كما أضعاف، إىل الطالق لكثر سواء واملرأة الرجل حق من الطالق كان ولو له؛ حيصل غضب ألدىن

  اإلفرنج. بالد يف حصل

  وحده. الرجل حق من الطالق اإلسالم جعل املتقدمة األسباب ذهه أجل ومن لذلك

  سابق". للسيد السنة فقه كتاب "انظر 

 حياة من خيلصها حيث املسلمة، للمرأة وتكرمي نعمة هو إمنا احلقيقة يف الطالق زينو: مجيل بن حممد يقول

 تدخل رغم الزوجني، بني شقاق ملدوا أو اإلسالم، أركان يقيم ال أو يعدل، ال أو ظامل، زوج من أو نكدة،

 وال معها، احلياة يتعذر اليت األسباب من ذلك غري أو الزوجني، بني احلب وجود لعدم أو الطرفني، من األقرباء

الطََّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك { تعاىل: اهللا قال مراحل. على الطالق اإلسالم جعل وقد والطالق، بالفراق إال يكون

  .]229 [البقرة:}ْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانٍ ِبَمْعُروٍف أَ 

 الثالثة الطلقة يف أما أيًضا، الثانية املرة ويف إليه، وتعود زوجته، يراجع أن للزوج حيق األوىل الطلقة ففي

 جديد. بعقد الزواج جيدد أن األول للزوج فيحق زوجها، يطلقها مث تتزوج، حىت عليه، فتحرم

  :حقوق المرأة في اإلسالم 

 الرجل  مع المساواة :أوال

ساوى القرآن بني الرجل واملرأة يف أمور كثرية منها املساواة يف القيمة اإلنسانية، حيث خلق اهللا   

االثنني من طينه واحدة ومن معني واحد، فال فرق بينهما يف األصل والفطرة، وال يف القيمة واألمهية.قال 
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).وقال تعاىل{ يا أيها 11م أزواجًا }( فاطر:تعاىل:{ واهللا خلقكم من تراب، مث من نطفة مث جعلك

الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، 

) مث ساواها مع الذكر يف املسؤولية اخلاصة والعامة ويف الثواب 13.11إن اهللا عليم خبري }(احلجرات:

) وقال تعاىل:{ وأن ليس لإلنسان إال 21مرئ مبا كسب رهني }( الطور:والعقاب قال تعاىل:{ كل ا

  )39ما سعى }(النجم:

فالعمل الصاحل سواء عمله الذكر أم األنثى له الثواب واألجر عند رب العاملني عز وجل. يقول    

رياً تعاىل:{ ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نق

) وكذلك جند نفس األمر بني اجلنسني يف العقوبات فال مفاضلة يقول تعاىل:{ 124}(النساء: 

) وقال تعاىل:{الزانية 38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاًال من اهللا }(املائدة: 

ينهما يف احلقوق ) كما ساوى القرآن ب124والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده }(النساء:

املدنية على كافة مستويا�ا، من متلك وتعاقد وبيع وشراء ورهينة وهبه وحق يف توكيل الغري أو ضمانه 

فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل يف اإلسالم هلا حق التصرف يف حاهلا قبل الزواج وبعده كيفما 

واألنثى يف حق إبداء الرأي فاإلسالم  وهناك املساواة بني الذكر شاءت يف إطار الشريعة اإلسالمية

واملساواة بني الذكر واألنثى يف حق  أعطى املرأة حقها كامًال من حيث احلوار وا�ادلة وإبداء الرأي. 

االنفصال فقد أعطى اإلسالم للمرأة هذا احلق، ولكن يفرق بينهما يف كيفية وأسلوب هذا االنفصال 

هما يف كيفية استخدام هذا احلق، حيث يعطي الرجل حق فهو يسوي بينهما يف احلق، ويفرق بين

الطالق ويعطي املرأة حق اخللع. وإذا نظرنا لكل مستويات اخلطاب القرآين ،جند أن اإلنسان ذكرًا أو 

أنثى، رجًال أو امرأة متضمن هذا اخلطاب؛ فالقوم هم ذكور وإناث أو رجال ونساء، واألمة هي رجال 

  ونساء، ذكور وإناث.

مر لإلنسان ذكرًا أو أنثى يكون خبطاب كلي يشمل املسائل اإلميانية واالجتماعية والفكرية واأل  

والسياسية واألخالقية واالقتصادية لإلنسان دون متييز لذكر أو أنثى. وهي مسؤوليات كلها مشرتكة 

وينها البيولوجي، للرجال واملرأة؛ وفيما عدا ذلك يأيت اخلطاب القرآين جزئيًا خاصًا باملرأة من ناحية تك
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وشخصيتها، وماهلا وما عليها يف إطار هذه اخلصوصية، وهذا منتهى العدل واإلنصاف يف دائرة احلقوق 

والواجبات اليت يعد االهتمام �ا مبتغى حضارة اليوم، من ذلك مثال خطاب بين أدم { يَاَبِين آَدَم َقْد 

) ومنها خلطاب 26َورِيًشا َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـٌْر} (األعراف: أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُوارِي َسْوآِتُكمْ 

  )21الناس{يَاأَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم}( البقرة:

ا َكانُوا وخطاب األمة{تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّ    

  ) 134يـَْعَمُلوَن}( البقرة:

) 203وخطاب (القوم){َهَذا َبَصائُِر ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْمحٌَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن} ( األعراف:  

ُضرَُّه َمرَّ  وخطاب (اإلنسان) {ِإَذا َمسَّ اإلنسان الضُّرُّ َدَعانَا ِجلَْنِبِه أو قَاِعًدا أو َقاِئًما فـََلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه 

  )12َكَأْن ملَْ َيْدُعَنا إىل ُضرٍّ َمسَُّه َكَذِلَك زُيَِّن لِْلُمْسرِِفَني َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن}(يونس: 

وخطاب النوع(الذكر واألنثى){فَاْسَتَجاَب َهلُْم َربـُُّهْم َأينِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر    

ِمْن بـَْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا ِيف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا ُألَكفَِّرنَّ  أو أُنـَْثى بـَْعُضُكمْ 

ُهْم َسيَِّئاِ�ِْم َوألُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ثـََوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَّهُ  ُه ُحْسُن ِعْندَ  َعنـْ

) وخطاب الصفة باإلميان، أو الكفر{ يـَْرَفْع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن 195الثـََّواِب}(آل عمران: 

) هذه بعض النماذج من كتاب اهللا يف خطابه 11أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري}(ا�ادلة: 

منهم والنساء؛ ويف كل مستويات اخلطاب القرآين السابقة املرأة حاضرة، بوصفها من بين للبشر الرجال 

آدم فالقرآن حريص على بنائها مثل الرجل متاماً، يريد هلا لباس التقوى مثلما يريد للرجل كذلك، 

قيًا وعلمياً وحيذرها من فتنة الشيطان كالرجل متاماً. وال فرق عند اهللا بني الرجل واملرأة إنسانيا وحقو 

وأخالقيا وإميانيا إال فيما يتعلق خبصوصية جنسها كامرأة. ولعل هذا يسلط الضوء على اال�امات حلركة 

حقوق اإلنسان وكيف أ�ا متعلقة بالقيم الدينية والثقافية واالجتماعية للمجتمعات وال تراعي 

 :خصوصيتها ومن هذه اال�امات أن

ة الخرتاق ا�تمعات وتقويض األديان.فماهية احلاجة هلا وحنن هي وسيل” حقوق اإلنسان“ما يسمى 

املسلمني نؤمن بشريعة فيها ما فيها مما يكفل حقوق اإلنسان، وما حتتويه دعوات هذه احلركات اليت 
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�تم حبقوق اإلنسان كما يدعون هي حماولة لتقويض قيم جمتمعاتنا العربية حتت شعارات براقة تدعي 

ن، وتسعى لرتسيخ مفاهيمها اخلاصة وفقا للخلفية الثقافية الغربية دون مراعاة واقع محاية حقوق اإلنسا

الشعوب األخرى. ويطرح السؤال ثانية: ملاذا نبحث عن حقوق اإلنسان يف املواثيق الدولية ومع 

؟ هذه احلقوق اليت ينادون �ا تقف ضد ” ولدينا يف ديننا اإلسالمي كل احلقوق“املنظمات احلقوقية 

 –مع املشاريع الغربية  –عض االعتقادات الدينية الراسخة (كحرية املرأة دون قيد أو شرط ) وتسعى ب

إىل تغريب الدول اإلسالمية .وما هي إال ثقافة غربية يراد �ا ضياع اإلسالم ومبادئه .حيث تتعارض مع 

 .الدين وحتاول إقصاءه من احلياة العامة

يف كتابه العزيز بني الرجل واملرأة يف أصل اخللقة، كما  اخلالصة أن اهللا (جل جالله )ساوى  

ساوى ربنا عز وجل بني الرجل واملرأة يف أصل العبودية له؛ وكذلك يف التكاليف الشرعية، ومل يفضل 

جنًسا على آخر، بل جعل مقياس التفضيل والتكرمي والتميز هو التقوى والصالح {يَا أَيـَُّها النَّاُس إِنَّا 

اللََّه َعِليٌم  م مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوْا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ َخَلْقَناكُ 

)، وقد ساوى اهللا كذلك بني الرجال والنساء يف أصل التكاليف الشرعية 13َخِبٌري }(احلجرات: 

ن النواهي، والثواب والعقاب على فعلها وتركها، وأيضا ساوى ربنا تبارك بامتثال األوامر واالمتناع ع

)، ومل 228وتعاىل بينهما يف أصل احلقوق والواجبات{َوَهلُنَّ ِمْثُل الذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف }( البقرة: 

تعدت  تقتصر نصوص القرآن على املساواة يف أصل التكليف فقط؛ أو أصل احلقوق والواجبات، وإمنا

ذلك األمر إىل التوصية باملرأة، وذلك لرقة طبعها واختالف تكوينها الذي قد مينعها أن تطالب 

حبقوقها، فأوصت الشريعة الرجال �ن خريًا وأن يكون التعامل معهن باملعروف يف أكثر من موضع يف 

َسى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْرًا َكِثريًا القرآن الكرمي.{َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ فـَعَ 

ْقِرتِ َقَدرُُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحًقا َعَلى  19}(النساء: 
ُ
وِسِع َقَدرُُه َوَعَلى امل

ُ
)، وقوله:{َوَمتـُِّعوُهنَّ َعَلى امل

ْحِسِنَني }(البقرة: 
ُ
ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ  ) وقوله سبحانه: { َأْسِكُنوُهنَّ 236امل

ُكْم َفآُتوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوِإن ُكنَّ أُْوالِت َمحٍْل َفأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن لَ 

َنُكم ِمبَْعُروٍف}(الطال ُروا بـَيـْ
)  24) وقوله تعاىل:{فأتوهن ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة }( النساء:  6ق:ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَِ

ُغوا َعَلْيِهنَّ 33وقال عز وجل: { َوآُتوُهم مِّن مَّاِل اللَِّه الذي َءاتَاُكْم }(النور:  ) وقوله تعاىل:{َفَال تـَبـْ
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يَأَيـَُّها الَِّذيَن امنوا َال حيَِلُّ َلُكم َأن َترِثُواْ )، وقوله سبحانه:{  34َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلًيا َكِبريًا }(النساء: 

) وقوله سبحانه وتعاىل{ 19الّنَساَء َكْرًها َوَال تَعُضُلوُهنَّ لَِتذَهُبوْا بَِبعِض َما َءاتَيُتُموُهنَّ }(النساء: 

 .)229ا ِممَّا آتـَْيُتُموُهنَّ َشْيًئا }(البقرة: فِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َوالَ حيَِلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذو 

ويف مسألة كفالة اإلسالم حلقوق املرأة يقول مارسيل بوازاروالفضل ما شهدت به األعداء (   

وال ريب يف  أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم حممد صلى اهللا عليه وسلم أ�ا حامية محى حقوق املرأة)

و األعلم مبن خلق وهو األعلم بشئو�م ونسوق يف هذا الصدد عدة ذلك حيث اهللا سبحانه وتعاىل ه

 :مناذج منها

 .ثانيا:حرية الفكر للمرأة

الشك إن املرأة طرف فيما يتعرض له هذا اجليل من مؤامرات عن طريق إثناءه عن اإلسالم , فقد طاهلا 

الرائد، ولقد أتعبهم أن جانب كبري من مؤامرة الغرب ،واهتدوا إىل معرفة سر قوة وعظمة جيل السلف 

تبقى املرأة يف مملكتها تريب األجيال وتصنع األبطال العظام، فخططوا مبكر بالغ إلخراجها من بيتها 

وزجوا �ا يف معركة تقليد املرأة الغربية، واألمة اإلسالمية هي اخلاسرة بالتأكيد، وقد جنحوا يف مطلبهم 

بناء ا�تمع وهي سر سعادته أو شقائه، بصالحها يصلح  ومرادهم إىل حد كبري، فاملرأة ركن أساسي يف

اجليل الناشىء وبفسادها يفسد، فهي األم والزوجة واألخت واملعلمة واملربية ,متثل نصف ا�تمع, وهي 

الوالدة للنصف الثاين, فهي إذا األمة بأسرها. وعـليها أن تغري من هذا الواقع، وذلك بالعمل على تربية 

يد بصفاته ومالحمه، جيل يرتىب يف أحضان العقيدة الربانية , حيفظ القرآن الكرمي ويتدبره، جيل إمياين, فر 

ويتفهم معاين السنة النبوية الشريفة، ويتدبر سرية السلف الصاحل من الصحابة ا�اهدين الفاحتني ليكون 

، لتصب يف صاحل أهال للقيادة , ويغري جمرى األمور كلها، ويسهم يف قلب موازين القوى يف العامل

اإلسالم واملسلمني، فإذا حققت هذا اهلدف وأوجدت هذا اجليل القرآين، فإ�ا ستكون الصخرة اليت 

ستتحطم عليها مؤامرات من أطلقوا شعار (دمروا اإلسالم أبيدوا أهله ) ومن أهم املميزات اليت منحها 

أة، واحرتم علمها وبيعتها ووجهة نظرها اإلسالم للمرأة حرية الفكر، كونه احرتم االستقالل الفكري للمر 

ْعَلُم .. فيقول اهللا تعاىل: { يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكْم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَ 

واآلية .  ِر َال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوَال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ}بِِإميَاِ�ِنَّ فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ إىل اْلُكفَّا
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يف  تشري جبانب ما فيها من أحكام إىل ما كانت تستمتع به املرأة من استقالل فكري وكيان أديب حمرتم

 . عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .جالزوا  في المرأة  حقوق :ثالثا

 اختيار زوجها كما هو معلوم، أما يف شريعة اإلسالم فقد كانت املرأة يف اجلاهلية ال حق هلا يف  

يف صحيحه  –رمحه اهللا  –جعل اإلسالم حقاً للمرأة يف حرية اختيار زوجها، وقد بوب اإلمام البخاري 

أن النيب صلى  t ومساه: باب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضامها، مث أورد حديث أيب هريرة

ال:( ال تنكح األمي حىت تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن)، قالوا يا رسول اهللا اهللا عليه وسلم ق

كما منح املرأة حق املطالبة بالطالق إن مل يوف الرجل بواجباته .وكيف إذ�ا؟ قال: (أن تسكت

الزوجية، وهو حق آخر للمرأة، يساعدها يف دخول حياة زوجية جديدة أكثر توفيقًا وجناحاً إذا تعذرت 

احلياة مع الزوج األول هذا إىل جانب احلقوق الزوجية األخرى مثل حقها يف الصداق ( املهر)، وحقها 

يف اخللع، وحقها يف النفقة، فقد أوجب اإلسالم على الزوج أن ينفق على زوجته مع حسن معاملته هلا، 

هللا ما حق زوجة ويف هذا سأل أحدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عن حقوق الزوجة: يارسول ا

أحدنا عليه ؟ قال ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه وال تقبح وال 

 �جر إال يف البيت).

 حقوق المرأة المسلمة المتزوجة: :رابعا

رت الشريعة اإلسالمية للمرأة مجلة من احلقوق غاية يف العدل واإلنصاف، فللمرأة خالل قيام قرّ   

وجية حقوقها املشروعة، ومىت ما قصر زوجها بشيء من تلك احلقوق كان هلا املطالبة حبقوقها العشرة الز 

 :عرب القضاء ومن أنواع املطالبات اليت ميكن للمرأة املطالبة

 املطالبة بالصداق أو ما بقي منه. 

 املطالبة حبق السكن فيما لو منعها الزوج من هذا احلق أو أخل به. 

  وط اليت اشرتطتها الزوجة عند العقداملطالبة بتنفيذ الشر. 

 املطالبة بإحسان العشرة فيما لو أساء الزوج عشر�ا. 
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 املطالبة بالنفقة. 

فإن للزوجة احلق يف رفع  –أو بعضها  –وإذا امتنع الزوج عن ما تقدم ذكره من هذه احلقوق   

رفع الدعوى يف حال تضررها  دعوى أمام احملاكم الشرعية للمطالبة �ذه احلقوق. كما هلا أيضاً احلق يف

واملطالبة بفسخ عقد النكاح عند تعذر حتقيق املصاحل املرجوة يف الزواج واليت  بسبب تعليقها أو هجرها.

 بينتها الشريعة ،ومنذلك أيضا حقوقها عند انتهاء العشرة الزوجية ومنها: وثيقة الطالق إلثبات الطالق،

 .بعد الطالقوكذلك احلقُّ يف حضانة األبناء والبنات 

ومن تأمل وأمعن النظر يف هذه املميزات العظيمة اليت منحها اإلسالم للمرأة يعلم مدى الرفعة   

اليت نالتها املرأة يف محى اإلسالم وظله ومدى االحرتام كأم وبنت وزوجة وأخت، وكيف أ�ا نالت كل 

ه مما مل يسبق يف أمة من األمم أو حقوقها اإلنسانية واالجتماعية كما ناهلا الرجل سواء بسواء، وهذا كل

حضارة من احلضارات.غري أن املهم أن نعلم الفرق بني هذه املساواة اإلنسانية الرائعة اليت أرسلتها 

شريعة اإلسالم، واملظاهر الشكلية هلا مما ينادى به عشاق الُعري اليوم، إمنا هي نزوات حيوانية أصيلة 

تسلية ورفاهية للرجل على أوسع نطاق ممكن، دون أي نظر إىل شيء يتوخى من ورائها اختاذ املرأة مادة 

 .آخر

 الشريفة  حقوق المرأة في السنة النبوية :خامساً 

تناولت السنة النبوية الغراء يف أحاديث كثرية شأن املرأة مكرمة هلا وراعية حلقوقها نذكر منها: ما   

له أحد أصحابه (رضي اهللا عنهم) حيث أخرب به املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف إجابة لسؤال سأ

رضي اهللا عنها؛ وكذلك يف رواية  قال له صلى اهللا عليه وسلم: من أحب الناس إليك ؟ قال:(عائشة

ففي هذين   أخرى إجابة منه صلى اهللا عليه وسلم عن نفس السؤال قال:( فاطمة) رضي اهللا عنها

عتبارها ابنة ،فعندما يعلم املسلم أن أحب الناس إىل نبيه اخلربين إشارة إىل تكرمي املرأة باعتبارها زوًجا وبا

وقائده األعظم صلى اهللا عليه وسلم كانت امرأة يعلم حينئٍذ قدر املرأة وجيلُّ كل امرأة تأسًيا به صلى 

 . اهللا عليه وسلم
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بل كان من كمال خلقه صلى اهللا عليه وسلم أن يصل باهلدايا صديقات زوجه خدجية ( رضي اهللا 

ا ) فعن أنس قال: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أيت باهلدية قال: (اذهبوا به إىل فالنة ؛ فإ�ا  عنه

وقوله صلى اهللا عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خريًا)يشري باالهتمام بأمر النساء .كانت صديقة خلدجية)

وسلم مقياس أفضلية الرجال حبسن عامة؛ زوجة كانت، أو أُما، أو ابنة ؛ بل اعترب النيب صلى اهللا عليه 

معاملة للمرأة والزوجة بصفة خاصة أل�ا أكثر امرأة لصيقة بالرجل، فقال صلى اهللا عليه وسلم: (خريكم 

  خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي). 

كما رغب النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلحسان إىل الزوجة بالتوسعة عليها يف النفقة: فعن أيب     

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( دينار أنفقته يف سبيل اهللا، ودينار أنفقته يف رقبة،  هريرة قال:

 .(ودينار تصدقت به على مسكني، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك

اهللا عليه  ويف دعوة من النيب صلى اهللا عليه وسلم إلحسان معاملة الزوجة باإلنفاق والسلوك يقول صلى

وسلم: ( مهما أنفقت فهو لك صدقة حىت اللقمة ترفعها يف امرأتك) ومل يكتف الشرع بتلك النصوص 

اليت توضح تلك املساواة يف أصل التكليف، وأصل احلقوق والواجبات، وإمنا تعدى األمر إىل التوصية 

، فأوصى الشرع الشريف �ا باملرأة؛ وذلك ألن املرأة أضعف من الرجل واحتمال بغي الرجل عليها وارد

يف كتابه العزيز ويف سنة نبيه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم. واملتأمل يف النصوص 

  :اليت كرمت املرأة وأعلت من منزلتها جيدها تنقسم إىل نوعني

بات النصوص اليت ساوت بني الرجال والنساء يف أصل التكليف واحلقوق والواج :األول النوع 

فهي النصوص اليت أوصت الرجال بالنساء، وهي مرحلة أعلى من النوع األوىل فالنوع  :الثاني  النوع أما

األول إقرار حبق املرأة ومساوا�ا للرجل يف أصل التكليف، أما النوع الثاين فهو توصية للرجال على 

اد النوع األول من النصوص، النساء، مراعاة لضعف املرأة ورقة طبعها واختالف تكوينها، وقد سلف إير 

اليت تصرح بأن: املرأة كالرجل يف أصل التكليف، وأصل احلقوق والواجبات وأن االختالف الذي بينهما 

يف ظاهر احلقوق والواجبات من قبيل الوظائف واخلصائص ال أكثر، فال يسمى حبال من األحوال 

متيز نوع على آخر، فمثًال إذا أراد أب اختالف الوظائف واخلصائص انتقاًصا لنوع من جنس البشر أو 
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أن يكسَو أبنائه فالظلم هنا هو أن يكسَو األبناء دون البنات ولكن ليس من الظلم أن يفرق بني نوع 

الثياب اليت يلبسها ابنه الذكر عن املالبس اليت تلبسها ابنته األنثى وفقا الختالف اخلصائص، فاملساواة 

 .الظلمهنا مع االفرتاق تغدو لونا من 

كل ما وقفنا عليه من نصوص من كتاب اهللا وسنة النيب ( صلى اهللا عليه وسلم ) تؤكد وتدل   

على علو مكانة املرأة يف التشريع اإلسالمي، وأنه ال يوجد تشريع مساوي وال أرضي سابق وال الحق كرم 

 املرأة وأنصفها ومحاها وحرسها مثل ما فعل التشريع اإلسالمي

وضوح صورة املرأة يف نصوص القرآن الكرمي، أو السنة النبوية الشريفة إال أن وعلى الرغم من   

بعضهم أما أثار ما أثار حول حديث( ناقصات عقل ودين)، والذي عندما سئل عنه النيب: صلى اهللا 

عليه وسلم يا رسول اهللا ؛ وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ أجاب: ( أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل 

دة رجل، فهذا نقصان العقل، ومتكث الليايل ما تصلي وتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الدين). شها

فعندما ظنت إحدى النساء أن املعىن فيه إساءة للنساء سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن معىن  

 عليه ذلك النقصان الذي أطلقه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بداية حديثه، فأخربها النيب صلى اهللا

وسلم أن هذا النقصان ال يعين دنو منزلة املرأة يف العقل والدين عن الرجل، وإمنا يعين ضعف ذاكرة املرأة 

وقد أثبتت الدراسات احلديثة ذلك _، ولذا احتاجت من يذكرها، ويعين أيًضا ما  –غالًبا يف الشهادة 

جعل الشرع خيفف عليها أثناء هذه حيدث للمرأة من أمور فسيولوجية خاصة بطبيعتها األنثوية مما 

املتاعب الصحية يف ترك الصيام والصالة.وهكذا ليس يف األمر إهانة وال إساءة للمرأة وال إنقاص من 

قدر عقلها ودينها، فسيدة نساء العاملني مرمي بنت عمران، وفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أغلب الرجال أن يقرتبوا من درجتهن يف العبادة والدين  وخدجية (رضي اهللا عنها)، وآسية كلهن يعجز

.وال جيب أن حنمِّل هذا احلديث الواضح املعىن ما ال حيمله من معاين ودالالت وخنرجه من مقصوده 

الذي أراده النيب صلى اهللا عليه وسلم كما حاول بعضهم جاهدا تأويله للقدح يف اإلسالم وأنه دين 

  .من شأ�ا ويفضل عليها الرجال ينتقص من قدر املرأة وحيط

 



30 
 

  :النظام المالي بين الزوجين فقهاً وقانوناً 

تنظيم وتدبري أموال الزوجني حملصلة قبل الزواج أو أثنائه وتقسيمها بعد انقضاءه، واحلقوق ملالية   

ن للزوجة من مهر ونفقة وأمواهلا اليت حتصله من عملها (األجر أو الراتب) أو ما تكتسبه من أموال م

خالل اهلبة واإلرث وحريها يف التصرف يف ماهلا بالتربع من املسائل الفقهية اخلالفية اليت بسط فيها 

الفقهاء صحفهم وسال �ا مدادهم، كما أ�ا من القضايا الفكرية اليت شغلت رأي الكتاب واملفكرين 

  يت:وفقهاء القانون احلديث مما يتطلب عنايتها بالدراسة والتفصيل على النحو اآل

   :الذمة المالية للمرأة

الذمة فقهاً: هي وصف اعتباري يفرتض وجوده يف اإلنسان، تثبت فيه احلقوق املالية وغري املالية ليت     

  ترتتب له أو عليه.

الذمة قانوناً: هي جمموع ما لإلنسان من حقوق وما عليه من التزامات وديون تقدر يف حلال أو يف     

  حلقوق والواجبات اليت هلا قيمة مالية.املآل، أو هي جمموع ا

   :مة المالية للمرأةذاستقاللية ال

جتد أساسها يف اعرتاف اإلسالم بأهلية املرأة وإراد�ا، كم أ�ا تساوي الرجل يف كل ما يتعلق   

بأهلية الوجوب السيما حق التملك واكتساب املال وإدارته واالجتار به،وهلا أن تتصرف يف ماهلا بكل 

التصرفات املباحة وا�دية حىت تلك اليت تنقص من ذمتها املالية، وليس النكاح من العوارض اليت  أنواع

  تؤثر يف أهليتها فتحد منها أو تعيبها.

قال الشافعي: "من بلغ راشداً من الرجل والنساء يوم صار إىل واليته مال؛ فله أن يفعل يف ماله   

ذلك الرجل واملرأة؛ زوجة كانت أو غري ذات زوج"؛ أي  ما يفعل الغري من ذوي األموال، وسواء يف

  ليس للزوج والية على مال الزوجة وهلا أن توكل غري زوجها يف إدارة أمواهلا دون إذنه أو إجازته.
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  :التأصيل الشرعي الستقاللية المرأة مالياً 

لزوج أو أب أو أخ تتمتع املرأة بكامل احلرية يف إدارة ماهلا بكل أنواع التصرفات دون أن يكون   

أو غريهم سلطان عليها، واألدلة الشرعية على ذلك كثرية نسوق منها قوله تعاىل:" وآتو النساء 

"، وقوله أيضاً: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء 04صدقا�ن حنلة... النساء اآلية

: " وللنساء نصيب مما اكتسنب ... نصيب مما ترك الوالدان واألقربون... النساء.."، وقوله أيضاً 

  النساء...".

واالكتساب هنا هو العمل والتجارة والصناعة والفالحة وسائر أنواع الكسب املشروع، فإذا   

بلغت املرأة الرشد وكان أهًال للكسب، حرة، كاملة األهلية فلها أن متلك املال وتديره بنفسها وتنفقه  

لوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا كيف تشاء، لقوله تعاىل: " .... وابت

  إليهم أمواهلم ... النساء...".

وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه وأصحابه غري ما أثر نذكر منها على سبيل   

ة أ�ا كانت ال املثال: ما رواه عروة بن الزبري وعبداهللا ابن عمر رضي اهللا عنهم عن أم املؤمنني عائش

متسك يدها عن لصدقة والرب والعتق فقال عروة ينبغي أن يؤخذ على يدها مما يدل أ�ا كانت متلك أمر 

التصرف يف أمواهلا بالصدقة وغريها، وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعائشة: " اشرتي يا عائشة واعتقي فإن 

تزوجة هلا أن تتصرف يف ماهلا بالعتق أو التربع لوالء ملن أعتق"؛ ويف هذا دليل على أن املرأة الراشدة امل

  أو اهلبة أو الوقف دون زوجه ودون إجازته.

وعن جابر رضي اهللا عنه قال:" صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث خطب يف الناس مث   

فزع إىل النساء فذكرهن وهو يتكئ على يد بالل، وبالل باسط ثوبه وهو يلقي النساء والصدقة، ومل 

يسأهلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن كانت الصدقات من إذن أزواجهن أو إن كانت تزيد أو 

  تنقص عن ثلث ما ميلكن".
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  :حكم تصرف المرأة في مالها بالتبرع

  انقسم الفقهاء �ذا الشأن إىل اجتاهني:  

  رأي الجمهور:  :األول

لطان له عليها زوجتاً كانت أو أختاً، يقولون أن شخصية املرأة وذمتها مستقلة عن زوجها ال س  

وسواء كان التصرف من قبيل املعاوضة أو التربع، قال ابن قدامة املقدسي يف ملغين: " للمرأة التصرف يف 

  ماهلا كله أو بعضه بالتربع أو املعاوضة ". 

س وقال الشافعي يف (األم) هلا أن تعطي من ماهلا ما شاءت من غري إذن زوجها؛ فلها أن حتب  

مهرها أو �به وال تضع منه شيئاَ، وهلا إذا بلغت الرشد أن تفعل يف ماهلا ما تشاء مثل الرجل ل فرق 

  بينها وبينه".

  وهو رأي المالكية : :الثاني

زوجها يف التربع مبا زاد عن الثلث، ويف ذلك يقول شهاب  استئذانيقولون جيب على املرأة   

رأة حمجور عليها بسبب الزوج أو الزواج، يف ماهلا يف حدود الثلث، الدين القرايف يف (الذخرية): " أن امل

  فإن زاد كان باطًال، إال إذا أجازه الزوج".

ويقول ابن عبد الرب: " ال جيوز للمرأة املتزوجة وإن كانت راشدة أن �ب أو تتصدق بأكثر من   

  زاد عن الثلث أو رده". ثلث ماهلا إال بإذن زوجها، فإن كان ذلك فزوجها باخليار بني إجازة ما

من قانون األسرة وهي  37والراجح هو رأي اجلمهور وهو رأي أخذ به املشرع اجلزائري يف املادة   

مستمدة من فقه الشافعية اللذين يقولون حبرية املرأة يف التصرف يف ماهلا بكامل إراد�ا وباستقاللية 

  رأي املالكية يستند على أوجه شرعية وواقعية.ذمتها املالية عن الزوج وجييزون ذمة التخصيص رغم أن 
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  :أحكام الشركة بين الزوجين

للزوجني أن يؤسسا شركة بينهما بذات األشكال اليت تؤسس �ا الشركات بني األجانب وهلم   

حتديد أنصبة كل منهما، وهلما إنشاء شركة امللك فيم يشرتيانه من عقارات أو مساكن أو منقوالت؛ 

  يه متسع، وخيضع ألحكام ذمة التخصيص.فاألمر جائز وف

  :التأصيل الشرعي ألحكام االشتراك المالي بين الزوجين

النظام املايل للزوجني هو جمموع القواعد اليت تنظم املصاحل املالية بني الزوجني وحتدد الشروط   

  املكتسبة لكل منهما قبل الزواج وأثناء أو حىت بعده، ونصيب كل واحد منهما.

عالقات املالية اليت تنشأ بسبب الرابطة العقدية من شأ�ا احلفاظ علة احلقوق املالية بني وهذه ال  

  الشريكني يف ظل احلياة املشرتكة والعشرة القائمة وحىت بعد انقضائها بالطالق أو الوفاة.

ر املالية  إن احلقوق واآلثار املرتتبة عن الزواج ليست فقط معنوية بل إن هناك كثريًا من احلقوق واآلثا

  كالصداق واإلرث والتعويضات اليت تتبع فك عقدة النكاح وكلها مفصلة شرعاً وقانوناً.

وقد اعتنت تشريعات األحوال الشخصية مبسألة الذمة املالية للزوجني واحلقوق ذات األثر املايل   

لميح، وبني اجلرأة للمرأة املتزوجة، وتفاوتت يف تفصيل أحكامها بني السعة واإلجياز وبني التصريح والت

والرتدد بالنظر إىل القيم واملرجعيات السوسيو ثقافية اليت حيتكم إليها كل قانون، وبالنظر إىل األنساق 

 االجتماعية اليت مت يف ظلها صياغة األحكام الشرعية والنصوص القانونية.

  :حماية المرأة من خالل نظام والية التزويج

 تعريف الوالية وأهم صيغها:

وانتقاداته فان تعريف كانت الوالية من أهم االنشغاالت اليت تناوهلا الفقه و أخضعها آلرائه ملا    

هذا ما نتطرق إليه يف هذا املطلب الذي قسمناه إىل ا القانونية مل َتْسلم من ذلك، و طبيعتهالوالية و 

 .الثاين الطبيعة القانونية هلاألول نتناول فيه تعريف الوالية و فرعني ا
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 شرعاً الوالية لغة و أوًال: 

جح مفهومها لقد جاءت للوالية يف عقد الزواج عدة تعاريف و ذلك باختالف الفقهاء و يتأر   

 .االصطالحي و هذا ما سنحاول التطرق إليهبني املفهوم اللغوي و 

 :الوالية لغة-أ

معاين  كسررها مصدر فيقال ويل عليه والية إذا أمكن أمره و قام به و منالوالية بفتح الواو و   

اآلية - سورة البقرة}دون اهللا من ويل و ال نصري1و مالكم من {منه قوله تعاىل و الويل أيضا النصري، 

107. 

فالوالية هلا معاين كثرية منها النصرة و احملبة و املعاونة و القائم بأمر الشخص املتويل شؤونه   

 2] .فالويل لغة يعين الصديق فهو املالذ و امللجأ احلصني للمرأة

ه، فمن فتحها جعلها بعض النصرة جاء يف لسان العرب، الوالية مصدر ويل أي أوىل عليه واليت  

ويل اليتيم الذي يويل أمره و يقوم بكفالته و ويل املرأة والنسب، ومن كسرها وجعلها مبعىن السلطات، و 

أي جمتمعون يف  الذي يويل عقد النكاح، و ال يدعها تستبد بعقد النكاح دونه النصرة هم على والية

النصرة و الوالية على اإلميان واجبة مصداقا بقوله تعاىل } املؤمنون و املؤمنات بعضهم أولياء بعض 

 . 71اآلية  -{سورة التوبة

 :الوالية شرعا -ب

سلطة شريعة أو حق شرعي ختول لصاحبها إنشاء العقود و التصرفات و جعلها نافذة سواء    

من يف واليته ممن عليه سلطة مستمدة من الشارع أو مستمدة من كان موضوع التصرف هو أو خيص 

 .الغري مبا يف ذلك تصرفات الوكيل يف حدود عقد الوكالة

                                                           
  .115- 114، ص 2006أنظر، عيسى حداد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات جامعية، باجي خمتار، عنابة،-1
حقوق األوالد ألسرة اخلاصة بالزواج و الفرقة و أحكام ا -لشرنباصيأنظر، جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، رمضان علي السيد ا-2

  .212، ص2007يف الفقه اإلسالمي و القانون و القضاء، دراسة مقارنة األحوال الشخصية، مصر ، لبنان، الطبعة األوىل، 
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كما اعتربها الفقهاء شرطا لصحة عقد الزواج، و اعتربها احلنيفة شرطا للنفاذ حيث ال يصح عقد  –

 .ملباشرة سلطة الوالية الزواج إذا كان مما ليس له صفة يف إنشاء العقد و يصح إذا كان

والوالية بوجه عام إما أن تكون قاصرة فرتتبط يف هذه احلالة باألهلية أل�ا ال تتعلق بالشخص   

 .نفسه و أما إن تكون متعدية و هي والية الشخص على الغري

اختلف الفقهاء حول تعريف الوالية فعرفت على أساس قيام شخص كبري راشد على شخص   

ؤونه الشخصية و املالية و هي أيضا شرعية متكن صاحبها من مباشرة العقود و ترتب قاصر يف تدبري ش

 :أثارا عليها دون توقف على إجازة احد و ما ميكن استخالصه من هذه التعاريف ما يلي

 .مصدر ثبوت هذه الوالية يف القران الكرمي و السنة الشريفة و هي السلطة الثابتة من حيث الشرع

ط للقيام بالعقود الشرعية و املالية و من هذه العقود الشرعية ما يتصل بالشخص مثل وجوب توافر شرو 

تزويج نفسه و بيعه ملاله و هنا تسمى الوالية قاصرة، أما إذا كانت متعلقة بالغري كتزويج ابنته و تصرفه 

 يف ماهلا أو مال ولده فتكون والية متعدية.

 .لنفس و والية على املالفالوالية بدورها تنقسم إىل: والية على ا  

و هي لألب عند عدمه و ال ميلكها غريمها من األقرباء فهي تشتمل كل ما الوالية على النفس: :1

 :حيتاج إليه القاصر من عناية و رعاية و من ذلك

 .التأديب و التهذيب و تعويده على األخالق احلسنة و أبعاده عن رفاق السوء و مواطن الفساد

 .وه اجلسمي و محايته من األمراض و عالجه منهارعاية صحته و من

 .تعليمه و تثقيفه يف املدارس اليت تتوىل ذلك أحسن وجه

 .توجيهه إىل حرفة يكسب �ا معيشة حىت ال يكون عالة على ا�تمع

 .اإلشراف على زواجه و اختيار من يتزوج �ا

 .فهذه الوالية تكون لألب مث للجد العصيب مث ألقاربه من العصبة

هي اإلشراف على شؤون القاصر حبفظ ماله و تنميته و انتقاء حقوقه و الوالية على المال: :2

 .اإلنفاق عليه مبا تقتضيه مصلحته و حاجاته
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هذه الوالية تكون لألب مث للجد العصيب عند عدمه فحسب و ليس لغريمها من األقرباء هذه و   

  .ذ يعترب الويل القريب وصيا يأخذ حكم األوصياءالوالية إال باختيار بينهما أو من القاضي و عندئ

فعقد الزواج من عقود الوالية على النفس و عليه يقتصر موضوع البحث على الوالية املتعدية بالوالية 

على النفس اليت ختول لصاحبها سلطة إبرام عقد الزواج و الوالية على النفس يتوالها األقربون من 

 .أو األم أو األقارب ذوي األرحام العصبات كقرابة األب إن وجدت

 :قد نصت الشريعة اإلسالمية على شرط الوالية وفقا ملصادر االستدالل التاليةو   

ال نكاح {و جاء يف احلديث الشريف: }فانكحوهن بإذن أهلهن  {يف القران الكرمي قوله تعاىل:  –

  }.إال بويل

 :من جهة أخرى فالوالية تنقسم العتبارات خمتلفةو   

ن حيث ذا�ا إىل والية عامة و إىل والية خاصة فالعامة كوالية القاضي، و اخلاصة كوالية األب و أ: م

 .اجلد

الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة الن صاحب الوالية العامة ال يزوج إىل عند عدم وجود و   

 .ويل خاص

 .ية تامةمن حيث ثبو�ا لإلنسان على نفسه أو غريه إىل والية قاصرة ووالب: و 

فالقاصرة هي والية الشخص على نفسه و ال تنفك عن أهلية األداء، فمن يثبت له أهلية   

 .األداء الكاملة، كانت له والية قاصرة على نفسه و من انتفت عنه مل يكن له على نفسه من والية

شؤون غريه و الوالية التامة هي اليت ختول لإلنسان فضال عن التصرف يف شؤونه لنفسه، التصرف يف و 

 .لو جربا عن ذلك الغري

 ج: تنوع الوالية على النفس و إىل والية على املال

  فالوالية على املال هي القدرة على مباشرة التصرفات املالية، التصرف نافذ

 :الوالية على النفس تتمثل يف أمرين

 يف الرتبية و احلفظ أي شؤون الرضاع و احلضانة و الضم و ما يتعلق �ا. 
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  1التزويجيف 

الويل هو أبو الزوجة أو الوصي أو األقرب من عصبها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان   

ال تنكح املرأة إال {و قول عمر رضي اهللا عنه:  }ال نكاح إال بويل {لقوله صلى اهللا عليه و سلم: 

 }.بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السطان

ح إال بويل، و ال متلك املرأة تزويج نفسها و ال غريها، و ال رأي اجلمهور أن النكاح ال يصو   

توكيل غري وليها يف تزوجيها، فان فعلت و لو كانت بالغة عاقلة رشيدة مل يصح النكاح، و هو رأي كثري 

 .من الصحابة رضي اهللا عنهم

و حديث 2] 8[ }ال نكاح إال بويل {من أدلتهم: حديث عائشة و أيب موسى و ابن عباس و   

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، فان دخل �ا فلها املهر مبا استحل {عائشة: 

 . } من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له

 }. ال تزوج املرأة نفسها، فان الزانية هي اليت تزوج نفسها{حديث أيب هريرة: و   

نه جيب على الويل أن يبدأ بأخذ رأي املرأة و يعرف رضاها قبل مهما يكن من خالف يف والية املرأة فاو 

و ال يدوم الوئام و يبقى الود و …. العقد إذ أن الزواج معاشرة دائمة و شركة قائمة بني الرجل و املرأة

  .االنسجام ما مل يعلم رضاها

 :التكييف الفقهي لوالية التزويج

افعية و احلنابلة شرط صحة فاعتربه املالكية و الش اختلف الفقهاء يف طبيعة الويل يف عقد الزواج  

قد استدل مجهور الفقهاء على أن الوالية شرط من الشروط الضرورية يف الزواج اعتمادا على األدلة و 

 :التالية

 [32...النور اآلية  }و انكحوا األيامى منكم و الصاحلني من عبادكم {من القرآن: قوله تعاىل: 

                                                           
  .156،ص2004امحد فراج حسني، أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة،-1
  .02، ص2001امحد فراج حسني، الزواج و الطالق يف الشريعة اإلسالمية و القانون، دار العلوم للنشر و التوزيع سنة  -2
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لقتم النساء فبلغن اجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم و إن ط{قوله تعاىل: و 

 [.232...البقرة اآلية  }باملعروف 

وجه الداللة يف اآلية أن اهللا تعاىل خياطب أولياء النساء فينهاهم عن منعهن من الزواج مبن و   

خاطبهم مبثل هذا الوجه ألنه كان يرضينه ألنفسهن زوجا، فلو مل يكن هلؤالء األولياء حق املنع ملا كان 

يكفي أن يقول النساء إذا منعنت من الزواج فزوجوا أنفسكن و قد فسرها الشافعي انه أصلح آية يف 

 الداللة على ضرورة الويل.

 }بد مؤمن خري من مشرك و لو أعجبكموال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا و َلع{قوله تعاىل: و   

 .221...البقرة اآلية 

اب يف هذه اآلية موجه إىل األولياء فكان دليال على أن املرأة ال حيق هلا تزويج نفسها و اخلطو   

 .ال أن يتزوج غريها و إمنا الذي يزوجها هو وليها

ال {من السنة: فقد روي أن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال:   

 } سها فان الزانية هي اليت تزوج نفسهاتزوج املرأة املرأة و ال تزوج املرأة نف

 }ال نكاح إال بويل و شاهدي عدل{السالم: قوله أيضا عليه الصالة و و   

دليلهم من هذا احلديث واضح حيث يفهم من عبارته الصرحية نفي صحة الزواج و بطالنه و   

 .بدون ويل

أميا {ليه و سلم قال فيما رواه الزهري عن عائشة رضي اهللا عنها و هو أن النيب صلى اهللا عو   

و رمبا هذا احلديث   }امرأة نكحت نفسها بغري وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل 

 .كان أقوى ما استدل به مجهور الفقهاء على ضرورة الويل، و هذا لوضوح احلديث و عبارته الصرحية

رب أبو حنيفة النكاح صحيحا إذ على خالف مجهور الفقهاء الذين يرون أن الويل يف الزواج اعتو   

مت بدون ويل و بالتايل هو ليس شرطا من شروط الصحة، فاعترب علماء احلنفية الوالية يف الزواج بالنسبة 
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للمرأة أو غريها ليست شرطا من شروط الصحة و ليس ركنا يف عقد الزواج لذلك يسميها علماء 

الغة تستطيع أن تزوج نفسها سواء كانت ثيبا أو بكرا و احلنفية والية االستحباب أي أن املرأة العاقلة الب

ذلك مىت كان املهر مهر املثل و الزوج كفأ هلا و يف حالة ختلف هذين الشرطني أعطى لوليها حق 

 :االعرتاض و املطالبة بفسخ النكاح و قد اعتمدوا على األدلة التالية

. ..البقرة }ىت تنكح زوجا غريه فان طلقها فال حتل له من بعد ح{من الكتاب: قوله تعاىل   

، ووجه االستدالل يف هذه اآلية انه إن طلق الزوج زوجته فيمكن أن يراجعها بعد أن تتزوج  229اآلية 

 .برجل غريه و لكن هنا زواجها من الزوج الثاين يكون بدون اشرتاط الويل

باملعروف و اهللا مبا ن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسه {وقوله تعاىل يف اآلية الثانية:   

،  ووجه االستدالل يف هذه اآلية على عدم اشرتاط الويل يف 234... البقرة اآلية }تعملون خبري

النكاح أ�ا تضمنت النهي عن الرتيث عليهن يف ما قد يفعلنه يف أنفسهن دون أوليائهن مبا هو متعارف 

 .و لكن يكون ذلك الفعل إال عقد النكاح

من أن جارية بكرا أتت إىل النيب صلى اهللا عليه و  -ن عباس رضي اهللا عنهمن السنة:حديث اب  

من هذا احلديث  - سلم فذكرت أباها زوجها و هي كارهة فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 يثبت بان شرط الويل ليس أساسي يف عقد الزواج.

.  }لبكر تستأمر و إذ�ا صمتهاها و ااألمي أحق بنفسها من ولي{وقوله عليه الصالة و السالم:   

األمي هنا نعين �ا اإلمرة اليت ال زوج هلا بكرا كانت أو ثيبا. و االستدالل يف هذا احلديث واضح يف و 

 .عدم اشرتاط الويل يف الزواج و أن للمرأة احلق يف تزويج نفسها من غري وليها

مكرر من قانون األسرة  9ل املادة غري أن املشرع اجلزائري بني الطبيعة القانونية للويل من خال  

جيب أن «اجلديد و اعتربه شرط صحة بعد أن كان ينص عليه كركن و ذلك مبا جاء يف نص املادة: 

 :تتوفر يف عقد الزواج الشروط اآلتية

 أهلية الزواج -

 الصداق -
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 الويل -

 شاهدان -

 .انعدام املوانع الشرعية للزواج -

تعقد املرأة «ات القانون حيث نص على انه املعدلة من ذ 11أيضا ما جاء بنص املادة و   

من خالل هذا يتبني لنا و ألول وهلة أن املرأة هي اليت تباشر عقد » الراشدة زواجها حبضور وليها 

زواجها أما وليها فيشاركها حبضوره لعقد الزواج، و من مثة إذا ختلف هذا الويل فلن يؤثر بأي شيء على 

لزواج اختياري ال إجباري باعتبار أن املرأة راشدة تعرف ما ينفعها و عقد زواج ابنته الن حضوره لعقد ا

يبطل الزواج إذا «اليت نصها على التوايل:  32،33ما يضرها، كذلك جاء يف نص املادتني املعدلتني 

يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا، إذ أن «و » أشتمل على مانع أو شرط يتناىف و مقتضيات العقد 

اهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه، يفسخ العقد قبل الدخول و ال صداق فيه، و الزواج بدون ش

 .« يثبت بعد الدخول بصداق املثل

املشرع رتب الفسخ يف حالة ما إذا مت الزواج بدون ويل يف حالة وجوبه أي أثناء واليته على   

الزواج و مبا انه رتب الفسخ بأنه  القصر، أما يف واليته على املرأة الراشدة فوجوده كعدم وجوده يف عقد

اعترب الويل شرط صحة لكن عكس الرضا الذي نص عليه صراحة بأنه يبطل عقد الزواج احتل ركن 

  الرضا.

 :شروط الولي

املشرع أحجم عن وضع نص لتحديد الشروط الواجب توافرها يف من يكون وليا يف عقد   

واعد العامة لضبط شروط الويل ألنه ليس كل ويل النكاح و عند سكوت املشرع علينا بالرجوع إىل الق

صاحل إلبرام عقد الزواج، بل ال بد من توافر شروط خاصة يف الويل الذي يتوىل عقد الزواج و قد بني 

  :الفقهاء هذه الشروط املطلوب توافرها يف األيت
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 أوال: األهلية

سالمية هي صالحية الشخص تعترب األهلية يف الشريعة اإلتعترب من الشروط املتفق عليها و   

لإللزام، و االلتزام مبعىن أن يكون الشخص صاحلا الن يلزمه حقوق لغريه و تثبت له حقوق قبل غريه، 

أما األهلية يف القانون فهي صالحية الشخص لتلقي احلقوق و حتمل الواجبات غري أن األوىل منها 

الواجب تندرج بتدرج السن و تتأثر بالعوارض تلقي احلقوق تثبت للشخص منذ والدته بينما الثانية أداء 

لصاحبها احلق يف القيام بشؤونه اليت قد تعرتض الشخص يف حياته و إذا مل تتأثر بعوارض يكون 

 .شؤون غريهو 

من القانون  40أما ناقص األهلية مثل السفيه و املميز الذي مل يبلغ سن الرشد احملدد يف املادة   

ل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و مل حيجر عليه يكون  ك«املدين اليت تنص على أن: 

أما عدمي األهلية كما لو كان » ) سنة كاملة 19كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية و سن الرشد(

ال يكون أهال ملباشرة حقوقه «  42سنة وفقا ملا جاء يف املادة  16صغري السن و مل يبلغ من العمر 

فاقد التمييز لصغره يف السن أو عته أو جنون يعترب غري مميز من مل يبلغ السادسة عشرة  املدنية من كان

  .سنة

فهي تكتمل بالبلوغ و العقل و احلرية فال والية لعدم البلوغ و ال والية للمجنون و املعتوه(   

هلا يف عصرنا ضعيف العقل) و السكران و كذا خمتل النظر �رم( و هو كرب السن) أما احلرية فال مكان 

 ] .هذا إلغاء الرق

فإذا كان الشخص جمنونا أو معتوها أو مصابا مبانع من موانع األهلية أو عارضا من عوارضها    

كان يف حاجته إىل من يقوم بشؤونه فكيف تسند له أمور غريه ما دامت أن أموره يف حاجة إىل من 

 .على حفظها و صيانتها يرعاها الن الذي تسند إليه أمور غريه جيب أن يكون قادرا

 .كذلك يعترب من الشروط املتفق عليها  ثانيا: اتحاد الدين:

و لن جيعل اهللا {يشرتط يف الويل أن يكون مسلما فال والية لغري مسلم و ذلك لقوله تعاىل:   

 ،  الن الزواج يف نظر الشريعة اإلسالمية عقد دين41...النساء اآلية  }للكافرين على املؤمنني سبيال 
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يرتتب عليه نتائج بالغة األمهية ال تتوقف أثارها على أطراف العقد بل تتعداها إىل ا�تمع و هذا كله 

و الذين كفروا {خاص بزواج املسلمة من املسلم الن والية الكافر ال تصح و هذا بنص اآلية الكرمية: 

ن الكافرين أولياء من دون ال يتخذ املؤمنو {، و قوله تعاىل: 73ألنفال اآلية ا .}بعضهم أولياء بعض

 .25آل عمران اآلية  .}املؤمنني

هذا الشرط متفق عليه بني الفقهاء و أمهية هذا الشرط تستمد من كون الوالية رعاية مصاحل و   

 ] .املوىل عليها املبنية على الرمحة و املودة و هي صفات ال ميكن تصورها بني عدوين يف العقيدة

: }و ال متسكوا بعصم الكوافر ني الكافر و املؤمن يف قوله تعاىلقد منع جل شانه التقارب بو   

،  و هذا ما سلكه املشرع اجلزائري عندما منع الزواج بني املسلمة و غري 10... املمتحنة اآلية .{

.من 1الفقرة  30 املسلم لكي ال يعلو الزوج على زوجته و يتسلط عليها هلذا نص املشرع يف املادة

رم من النساء مؤقتا: احملصنة، املعتدة من طالق أو وفاة، و املطلقة ثالثا، كما حيرم حي«قانون األسرة: 

مؤقتا اجلمع بني األختني أو بني املرأة و عمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو ألب أو ألم أو من 

 لزواجيبطل ا«نون األسرة على أن: من قا 32كما نصت املادة » رضاع زواج املسلمة من غري املسلم 

الة يفسخ العقد إن ارتد الزوج، العقد يف هذه احل» إذا أشتمل على مانع أو شرط يتناىف و مقتضيات 

ذلك ملنع حصول والية الرجل على املرأة كوالية السلطان على الرعية، الن مركز الرجل أقوى من مركز و 

الرجال قوامون  {تنطبق اآلية  املرأة فيعلو بكفره على إسالمها و يف ذلك إهانة هلا و لعقيد�ا و حىت

، لذا منع املشرع اجلزائري زواج 73... األنفال اآلية  }على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض 

املسلمة بكافر سواء كان كافرا قبل العقد أو بعده و هذا تطبيقا ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت تشرتط 

 .أن يكون الويل يف عقد الزواج مسلما

و يستثين من ذلك اإلمام أو نائبه الن له }اإلسالم يعلو و ال يعلى عليه {ا للحديث : طبقو   

 الوالية العامة على مجيع املسلمني.

 :ثالثا: العدالة

فهي تعترب من الشروط املختلف فيها من قبل الفقهاء يف هذه احلالة املشرع اجلزائري قد فرض   

ص القانونية فاملشرع مل يبني لنا الشروط الواجب هذا الشرط و إن مل يكن واضحا يف صلب النصو 
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حتيل إىل أحكام الشريعة اإلسالمية عند انعدام النص و إن كان هذا  222توافرها يف الويل و الن املادة 

الشرط حمل خالف بني الفقهاء فمنهم من اشرتطها و منهم من أسقطها و لكل فريق حجته فاإلمام 

عدالة يف الويل مستدلني حبديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم قال: } امحد و الشافعي يريان ضرورة ال

الن الويل ال 1ال نكاح إال بويل و شاهدي عدل و أميا امرأة انكحها ويل مسخوط عليه فنكاحها باطل 

يكون موصوفا بالرشد إال إذا كان عدال أمينا يف ذاته، مث أساس هذه الوالية هو مراعاة مصلحة املوىل 

غري عادل قد ال يراعى ذلك و بالتايل حيرم من هذه الوالية و اإلمام مالك و أتباعه ال يعتدون عليها و 

بشرط العدالة يف الوالية و يرون أن الفاسق يتمتع بالوالية الكاملة على نفسه حيث يزوج نفسه و 

أوالده و ال حيول يتصرف يف أمواله و ال مانع من أن يتوىل أمر غريه الن مناط هذه الوالية هو النفقة ب

دون رعاية مصلحة قريبته و إن كان أصحاب هذا الرأي يف األخري قيدوا تنفيذ زواجه البنته أو من يف 

 :واليته شروط هي

 .أن يكون الزوج كفئا هلا -

 ] .أن يكون هلا مهر املثل -

 رابعا: الذكورة

ة ال يثبت هلا والية على شرط عند اجلمهور غري احلنفية فال تثبت والية الزواج لألنثى الن املرأ  

 .نفسها فعلى غريها أوىل

قال احلنيفة ليست الذكورة شرطا يف ثبوت الوالية، فللمرأة البالغة العاقلة والية التزويج عندهم و   

  بالنيابة عند الغري بطريق الوالية أو الوكالة.

  :أساس تشريع نظام والية التزويج والحكمة منها

لحة العباد وتنظيم حيا�م وترتيب العالقات بينهم واحلفاظ على جاءت الشريعة اإلسالمية ملص  

متاسك �تمع وترابطه ومحاية فئات خمصوصة منه كاملرأة والولد القاصر؛ فالشريعة اإلسالمية كما قال 

                                                           
القضاء، منشورات يف الفقه اإلسالمي والقانون و  حقوق األوالد، أحكام األسرة اخلاصة بالزواج والفرقة و رمضان علي الشرنباصي -1

 .2007، 1حلبية احلقوقية، ط
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شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا حكمة كلها، ومصلحة كلها، وعدل كلها، وقد قال تعاىل:'' واملؤمنون 

بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر''، ومن ذلك الوالية يف تزويج املرأة؛  واملؤمنات

فهي تعبري عن تكرمي اإلسالم هلا ورغبة من الشريعة يف صون كرامتها ونصر�ا ومحايتها كو�ا قد تكون 

لشريعة تفرض الطرف الضعيف يف عقد الزواج وكون الرجل هو من بيده عقدة النكاح، وهذا ما جعل ا

عليها واجب الطاعة وتربية األبناء وخدمة الزوج ويف املقابل جيعله ملزمًا برعايتها وتكرميها واإلنفاق 

عليها نظري احتباسها هلاذا الغرض، وهذا يف قوله صلى اهللا عليه وسلم'' استوصوا بالنساء خرياً... فاتقوا 

  اهللا يف النساء... احلديث...''.

للمرأة وليًا من األقارب ميثلها يف جملس عقد النكاح ويشاركها االختيار  وقد جعلت الشريعة  

خصوصًا إذا كانت بكراً بسبب جهلها وعدم خرب�ا بأحول الرجال ووقوعها أحيانًا حتت تأثري العاطفة 

أو الطيش أو اهلوى، ووظيفة الويل يف هذه احلالة هي مساعد�ا على اختيار الرجل الكفء والتأكد من 

ه وخلقه وأحواله ومناقشة شروط العقد، وهذا ما يدحض من يقولون بأن سلطان الويل يهدف إىل دين

مصادرة إرادة املرأة وحقها يف االختيار، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم: '' الثيب األمي أحق بنفسها من 

أنه روى عن النيب ولييها.. والبكر تستأذن يف نفسها وإذ�ا صما�ا''، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه وسلم: '' تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذ�ا .. وإن أبت فال زواج 

عليها''؛ وهذا معناه أن الصغرية اليتيمة إذا خيف عليها الفساد تزوج ويشرتط أن خيطار هلا زوج كفء 

 ( السلطان ويل من ال ويل له).وحر، وأن يكون ذلك مبهر مثل بعد أخذ رأيها وإذن القاضي يف ذلك 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: '' آذنوا النساء يف بنا�ن''، ما 

  يدل أن لألم رأي يف زواج ابنتها.

وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: '' أميا امرأة نكحت بغري   

احها باطل... فنكاحها باطل...فنكاحها باطل... فإن دخل �ا فلها املهر مبا استحل إذن وليها فنك

  ا فالسلطان ويل من ال ويل له''.و من فرجها، فإن اشتجر 

اهللا من  وعلى الويل أن يتحرى مصلحة املوىل عليه عند تزوجيها؛ فقد ثبت فيما روي عن عبد  

ه وسلم فقالت له: '' إن أيب زوجين ابن أخيه لريفع به بريد عن أبيه أن فتاة أتت الرسول صلى اهللا علي
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إليها، قالت: أجزت ما صنع أيب ولكنين أردت أن تعلم النساء أن ليس  األمرخسيسته، قال: فجعل 

  آلبائهن من أمرهن شيء''.

وليس يف الشريعة ما يدل على مصادرة رأي النساء وإراد�ن يف زواجهن، وال جيوز إجبارهن   

ًء كن ثيبات أم أبكارا، كما أن هناك اعتبارات تدعو إىل أن املرأة البد من أن تستعيد على ذلك سوا

بويل يدعمها ويوفر هلا احلماية يف الزواج، والذي ينبغي أن يكون من األقارب وزاد بعض الفقهاء من 

ا يف حياته، إال العصبة؛ أي من ذكور العائلة... األقرب فاألقرب...، وال يتوىل زواج املرأة أحد قبل أبيه

إذ عضلها عن الزواج وكان يف الزواج مصلحة هلا، أما وأن تكون املرأة ويل يف زواج امرأة، فاجلمهور على 

جتويزهم لذلك على أساس أن أم املؤمنني  عدم استحباب ذلك حد الكراهة، يف حني أسس األحناف

عروة بن زبري بن العوام، ورد عليهم  عائشة زوج الرسول رضي اهللا عنها كانت ولياً يف زواج إحدى بنات

اجلمهور بأن ليس كل النساء كعائشة؛ ذلك أن الويل إن كان أبًا  كان أحرص الناس على اختيار 

األصلح البنته؛ فواليته والية نصرة وحمبة، لذلك ذهب بعض الفقهاء إىل عدم اشرتاط لعدالة واألمانة يف 

  الويل األب أل�ا ال تنفي احملبة.

  2005التزويج وفق تعديل قانون األسرة لسنة والية 

، حيث 1منه01الفقرة  11السيما املادة  2005اجلزائري لسنة  األسرةيتضح من تعديل قانون   

نستنتج منها أن الوالية ذكورية يف األصل وأ�ا تراتبية، كما أن نصها على فقه األحناف يف والية 

ائري من األساس مل يكن قانونًا مالكياً، وأنه قائم على اجلز  األسرةالتزويج، مما يدل على أن قانون 

جمموعة من االختيارات الفقهية واملذهبية فإذا كان املالكية يقولون بركنية الويل فإن األحناف جيعلون من 

شرط متام يف عقد الزواج، وهذا ما جعل املشرع يؤكد على حضور الويل وليس موفقته يف نص املادة 

  .01الفقرة  11

اخلالصة أن الوالية محاية ونصرة وحمبة للمرأة حينما تسوء العشرة أو حينما حتتاج من تأوي إليه و   

وإىل رأيه وحكمته ونصرته إذا مل تتزوج كفؤاً هلا من الرجال، مع التذكري أن تزويج املرأة ينبغي أن يكون 

                                                           
:" تعقد املرأة الراشدة 11، املادة 2005فرباير  27املؤرخ يف  05/02جع قانون األسرة اجلزائري املعدل واملتمم مبوجب األمر را -1

  زواجها حبضور وليها، وهو أبوها، أو أحد أقار�ا، أو أي شخص آخر ختتاره".
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ط زاده األحناف جلواز والية غري مبن يكافئها سنًا وحريًة وثقافًة وماًال، والدين واخللق أوىل، وهذا شر 

األب، لقوله صلى اهللا عليه وسلم:'' إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إال تفعلوا تكن فتنة يف 

 األرض وفساد عريض'' ويف رواية '' فساد كبري''.

  :المساواة بين الرجل والمرأة جدلية

ى املرأة للحصول على حقوقها ُتشّكل النساء ما يُقارب نصف سكان العامل، لذلك تسع   

األساسّية اليت ُمتّكنها يف ا�تمع، وجتعلها قادرًة على إدارة حيا�ا، واحلصول على استقالليتها، ومتّتعها 

بفرص يف حيا�ا االجتماعّية والعملّية مساوية لتلَك الفرص اليت حيصل عليها الرجال، وذلك ما يُطلق 

"، وال يعين هذا املفهوم أن ُيصبح اجلنسني سواًء يف كّل شيء، ولكنه عليه "املساواة بني الرجل واملرأة

يهدف إىل إزالة العوائق يف طريق حتقيق املرأة لذا�ا، وإلغاء فكرة التمييز وإعطاء الفرص بناًء على 

اجلنس، وُميكن حتقيق ذلك من خالل الرتكيز على حتديد ومعاجلة اختالالت توازن القوى بَني اجلنسني، 

  كني املرأة يف عملّية صنع القرار سواًء على املستوى اخلاص أو العام وعدم حصره يف يِد الرجال.ومت

  :مالمح المساواة بين الرجل والمرأة

يرتكز حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة على ثالثة جوانب رئيسّية مجيعها مرتابطة مع بعضها،   

  وهي كاآليت:

ساسّية اليت يكتسبها اإلنسان لتحقيق حياة مرحية، وتشمل التعليم، وهي تتمّثل بالقدرات األ القدرات:

  والصحة، والتغذية. 

ويعين ذلك حتقيق املساواة بني اجلنسني يف إمكانّية استخدام أو  الوصول إلى الموارد والفرص:

و توظيف القدرات األساسّية للحصول على حياة تتمّتع بالرفاهّية والراحة على املستوى الشخصّي أ

العائلّي، وذلك من خالل احلصول على فرص يف العديد من اجلوانب، كفرصة احلصول على إمكانّيات 

اقتصادية؛ كتمّلك األراضي واملمتلكات، أو احلصول على املوارد كالدخل والعمالة، ومتّتع املرأة ببعض 

   ذلك.الفرص السياسية، مثل: التمثيل يف الربملانات واهليئات السياسية األخرى، وغري
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وذلك من خالل التخّلص من العنف والصراعات اليت تُلحق الضرر البدّين والنفسّي لإلنسان،  األمن: 

وتُقّلل من القدرات واإلمكانّيات لألفراد، واألسر، وا�تمعات، كما ينبغي الرتكيز حتديدًا على مواجهة 

يها لتحقيق ذا�ا بسبب ما ُيسبّبه من العنف ضّد املرأة، والذي يُقّيد املرأة وُيضعف إمكانيّا�ا وسع

  .خوف وأذى

  أهمية المساواة بين الرجل والمرأة :

  إّن للمساواة بني الرجل واملرأة أمهّية تنعكس على عّدة جوانب، وهَي كما يأيت:   

  :أهمية المساواة في التعليم

الستفادة من ينعكس حصول املرأة على فرص تعليم مساوية للفرص اليت حيصل عليها الرجل وا   

تعليمها بشكٍل مساٍو للرجل على عّدة جوانب، فمن الناحية الدولّية تستطيع املرأة املتعلمة إحداث 

تنمية ثقافّية، وسياسّية، واقتصاديّة، إذ يُعّد تعليم الفتيات والنساء أحد أكثر االستثمارات فعالّيًة يف 

املتعلمة قادرة على حتسني ظروف حيا�ا وحياة جمال التنمية، أّما من الناحية الشخصّية فإّن املرأة 

  عائلتها املعيشّية، األمر الذي حيميها من الفقر، والتعّرض للعنف، واإلصابة باألمراض. 

  :حق المرأة في التعليم

يُقّلل تعليم املرأة الفروقات بني أجور الرجال والنساء، كما ثبت أنّه ُيساهم أيضًا يف حصول   

فضل، ويُقّلل من حاالت الزواج املبّكر، ومحل املراهقات، ويُقّلل من وفيات الرّضع األطفال على تغذية أ

٪ لكّل سنة دراسّية حتصل عليها املرأة، كما ُيساهم حصول املرأة على التعليم الثانوّي 10- 5بنسبة 

ى ماليني طفل سنوياً، أّما إذا حصلت عل 3خبفض وفيات األطفال إىل النصف، أّي ما يُعادل حياة 

  أم. 98,000التعليم االبتدائّي فإّن وفيات األمهات تقّل بنسبة الثلثني، ممّا يعين إنقاذ حياة حنو 

  :أهمية المساواة في االقتصاد 

ُحتّقق املساواة بني الرجل واملرأة العديد من النتائج اإلجيابّية من الناحية االقتصاديّة، إذ إّن النمّو   

أسرع، وُيصبح النشاط االقتصادّي أكرب عند تسهيل وصول املرأة  االقتصادّي تتصاعد وتريته بشكلٍ 

خلدمات النقل والبنية التحتّية، كما ُيساعد تعليم املرأة يف املناطق الريفية على زيادة اإلنتاج الزراعّي 
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 ق.والقضاء على الفقر يف تلك املناطق؛ نظرًا ألّن املزارعات ُيشّكلن نسبًة كبريًة من فقراء هذه املناط

  أهمية المساواة في المشاركة السياسية:

تُعترب مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار يف ا�االت السياسّية أمرًا يف غاية األمهّية، سواء     

كان ذلك يف جمال احلكم السياسّي أو يف املؤسسات الفّعالة، فقد بّينت الدراسات أّن الدول اليت 

دة يف جمال السياسة فإّن جمتمعها يكون أسرع يف االستجابة للمطالب ُتشارك فيها املرأة بنشاط أو قيا

دولة فقد تبّني أّن وجود  39الشعبّية، وأكثر حتقيقًا للمساواة والدميقراطّية، وحبسب حتليل ُأجرَي على 

النساء. النساء يف ا�الس التشريعية جيعلها أكثر ارتباطًا مبفاهيم تُعّزز شرعّية احلكومة لكّل من الرجال و 

تكمن أمهّية مشاركة املرأة يف ا�االت السياسّية ببناء جمتمعات قويّة، وتعزيز صياغة السياسات   

اليت تُرّكز على احتياجات األسر وا�تمعات، فإذا كانت املرأة جزءًا من الربملانات السياسّية فإّ�ا تعطي 

فال، وإجازة الوالدين، وتوفري فرص العمل، أولويًّة لقرارات متعّلقة بالتعليم، والصحة، ورعاية األط

والرواتب، ممّا يُعّزز بشكٍل تلقائيٍّ رأس املال البشرّي، وُحيّسن مستويات املعيشة يف ا�تمع، كما ستهتّم 

املرأة باملواضيع املتعلقة بالعنف ضّد املرأة، وببعض مسائل التنمية األوسع، مثل: احلّد من الفقر وتقدمي 

  معية.اخلدمات ا�ت

  : أهمية المساواة في مكان العمل 

  تتمحور أمهّية املساواة بني الرجل واملرأة يف مكان العمل يف عّدة نقاط، وهي كاآليت:   

هناك عالقة طرديّة بني األداء التنظيمّي واملساواة بني  تحسين األداء التنظيمّي والرفاهّي في العمل:

يق رؤية أكثر مشولّيًة للتحديات اليت تواجهها الشركات، اجلنسني يف بيئة العمل، وذلك من خالل حتق

وتقدمي حلول أكثر فعالّيًة ملعاجلتها، فوفقًا لدراسة جمراة تبّني أنّه إذا كانت املرأة يف منصب إدارّي فإّن 

% إذا شّكلت النساء حنو 41ذلك خيلق بيئة عمل أكثر التزامًا وحتفيزاً، كما يزيد من إنتاجيّتها بنسبة 

  من املناصب اإلداريّة.  10%

ُتّشكل النساء النسبة األعلى يف شراء املنتجات، لذا يؤّدي  تسهيل فهم واستهداف المستهلكين:

تشغيل املرأة يف هذه ا�االت إىل زيادة املبيعات من خالل رؤيتها األكثر مشوليًة لسوق الشراء، 

  اليت جتذب املشرتي.  واستيعا�ا الحتياجات املستهلك، ونظر�ا األفضل للتصاميم
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إّن توظيف النساء وإعطائهّن فرصاً متساويًة للتقدم الوظيفّي والرتقية  جذب المواهب والحفاظ عليها:

٪ من املديرين أّن املساواة بني اجلنسني يف التوظيف يُعّد 47يعين استغالل مواهبهّن وقدرا�ّن، إذ يرى 

٪ من خرجيي املاجستري هم من النساء، وعند اختيار 60وسيلًة جلذب املواهب النسائية، وخاصًة أّن 

املوظف الكفء بناًء على قدراته ال جنسه فإّن ذلك خيتصر على الشركات عملّية البحث املستمّر عن 

  موظفني مؤهلني، وبالتايل يوّفر الكثري من الوقت واملال. 

نسني يف بيئة عملها بسمعة لعالمتها تتمّتع الشركة اليت ُحتّقق املساواة بني اجل االرتقاء بسمعة الشركة:

التجاريّة، واليت تُعّد أهم معايري الشراء، كما تؤّدي إىل حتسني صور�ا بشكٍل مستمّر خاصًة لدى 

  املستهلكني الذيَن يهتمون يف قضّية املساواة بني اجلنسني. 

بتكار واإلبداع وخاصًة يف يؤّدي التنوّع يف العقلّيات إىل تنافس مستمّر لال تعزيز االبتكار في الشركة:

الشركات التقنية، كما يُعّد وجود النساء يف بيئة العمل وسيلًة حلّل املشكالت بشكٍل أفضل بسبب 

  .وجهات نظرهّن وجتار�ّن املختلفة

  مظاهر المساواة بين الرجل والمرأة:

رتاب معدالت التحاق  احنسار الفجوة املعرفّية بني الذكور واإلناث خاصًة يف القراءة والكتابة، واق -

 كال اجلنسني بالتعليم االبتدائّي والثانوّي والتعليم العايل. 

 تقارب النسبة املئويّة بَني النساء والرجال يف احلصول على وظائف مدفوعة األجر.  -

 ارتفاع النسبة املئويّة حلصول النساء على وظائف مهنّية، وفنّية، وإداريّة، وحكومّية.  -

 .اليت حتصل عليها املرأة يف الربملان، واملناصب الوزاريّة، ومناصب صنع القرار زيادة عدد املقاعد -

 بين الرجل والمرأة: المساواةاالستراتيجيات الدولية والوطنية لتحقيق 

بعض الطرق واإلجراءات  إتباعتسعى ا�تمعات إىل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، لذا ُميكن   

  : لتحقيق ذلك ومنها ما يأيت

تصميم الفتاة على البقاء يف املدرسة، وحتفيز زميال�ا على اختاذ موقف صارم للقيام باألمر  -

 ذاته. 
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سعي املرأة ملكافحة مظاهر التحّيز الالواعية، وإزالة احلواجز الضمنّية اليت تتسبب يف إحباط  -

 جهودها، والسعي لتحقيق تكافؤ الفرص. 

لتحقيق املساواة، وإعطائهّن حقوقهّن، وبناء عالقات  وقوف الرجال جنبًا إىل جنب مع النساء -

 قائمة على االحرتام مع اجلنس اآلخر. 

دعم ومتويل احلمالت التثقيفّية اليت تدعو إىل احلّد من املمارسات الثقافّية املبنية على عدم  -

بط املساواة، واليت تسعى إىل تغيري القوانني اليت متنع النساء من احلصول على حقوقهّن وحتُ 

 إمكانيا�ّن. 

سّن قوانني وسياسات تفرض املساواة بني اجلنسني يف خمتلف ا�االت، والقيام بتدابري للنهوض  -

مبكانة املرأة ودورها يف ا�تمع، والتعاون مع ا�تمع املدّين والدوّيل لتحقيق املساواة، وتنفيذ 

 والتدابري. تُراعي املساواة بني اجلنسني يف مجيع السياسات  إسرتاتيجية

التأكيّد على متّكن املرأة من املشاركة والقيادة بشكٍل مساٍو للرجل، وعلى أمهّية حصوهلا على  -

 فرص املشاركة والقيادة يف مجيع جماالت صنع القرار. 

تعزيز تكافؤ الفرص االقتصاديّة بني اجلنسني؛ لضمان حصول املرأة على مصدر دخل،  -

 نّيا�ا.وحصوهلا على عمل يتناسب مع إمكا

 القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء.  -

 التأّكد من إدراك وتنفيذ مجيع حقوق اإلنسان للنساء.  -
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 :اآلليات القانونية والمؤسسية لحماية المرأة في الصكوك والمواثيق الدولية

اليت شكلت قضايا املرأة والطفل وحقوق اإلنسان والبيئة والتنمية املستدامة أهم الرهانات   

استحوذت على اهتمام األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والشبكات املختلفة على تنوع 

اخلاصة على مدى املرحلة اليت  أوأهدافها؛ رهان تصدرت به كثري من الصكوك واملواثيق الدولية العامة 

عالن العاملي حلقوق اإلنسان ) واإل1945تلت احلرب العاملية الثانية، فإذا كان ميثاق األمم املتحدة (

تعترب مبثابة الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان فإن امليثاق  1966والعهدين الدوليني  1948جينيف 

واليت ترمجتها املبادئ  1979األساسي للقضاء على التمييز ضد النساء يف العامل كان اتفاقية سيداو 

  . 1995املنبثقة عن املؤمتر العاملي الرابع للمرأة جبني 

كل هذه اآلليات االتفاقية تعززت بانعقاد جمموعة من املؤمترات وإنشاء مجلة من املنظمات   

العاملية واإلقليمية واملؤسسات الدولية اليت جعلت نصب هدفها ترقية وضع املرأة يف العامل اجتماعيا 

ر املساواة بينها وبني واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وإشراكها يف كل تفاصيل املعادلة التنموية حتت شعا

الرجل. وفيما يلي نذكر أهم املؤمترات اليت عقدت من اجل الرقي باملركز القانوين للمرأة وإدراجه ضمن 

  أوىل أولويات الدساتري والقوانني الوطنية والربامج والسياسات:

  :المؤتمرات الدولية – 1

املرأة وترقية وضعها القانوين  هنالك عدة مؤمترات عقدت من أجل النظر يف مسائل محاية حقوق  

 1985ومؤمتر نريويب  1980ومؤمتر كوبنهاجن  1975واالجتماعي، ولعل أشهرها مؤمتر مكسيكو 

إىل جانب مؤمتر فيينا  1994ومؤمتر القاهرة للسكان والتنمية  1992وقمة األرض بريودي جانريو 

الذي عقد يف  1995بع للمرأة سنة باإلضافة إىل املؤمتر العاملي الرا 1993حلقوق اإلنسان لسنة 

دون أن ننسى مؤمتر كوبنهاجن للمرأة سنة  1996الصني وتاله مؤمتر املستوطنات البشرية باسطنبول 

1995.  

  -الظروف واألهداف والمخرجات –مؤتمر بيجين للمرأة  – 2

دوال وحكومات  يعد هذا املؤمتر من أكرب املناسبات اليت حشد فيها ا�تمع الدويل كل الفاعلني فيه

ومنظمات عاملية وإقليمية وكيانات وأفراد من أجل مناقشة قضية حقوق املرأة ومحايتها وترقيتها، مما يبني 
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مدى ما وصل إليه ا�تمع الدويل من االهتمام �ذه القضية احملورية، وكان ذلك بني الرابع واخلامس 

ها من أوىل أولويات األمم املتمدنة يف إطار حيث اعترب ترقية املرأة وتعزيز مكانت 1995عشر سبتمرب 

سعيها لتحقيق التنمية املستدامة، على أساس أن وضع النساء والبيئة وحقوق اإلنسان تعد من أهم 

  قضايا التنمية املستدامة.

وكل املؤمترات اليت سبقت أو تلت هذا املؤمتر تنطلق من املبادئ الثابتة يف ميثاق األمم املتحدة   

قيم العدالة وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات العامة، ويف هذا الصدد نصت املتضمنة 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يعد  01من ميثاق األمم املتحدة وكذا املادة  13املادة 

ولدون أحرارا الركيزة الشرعية حلماية حقوق اإلنسان يف العامل؛ حيث جاء فيه ما مضمونه ''مجيع الناس ي

يف الكرامة واحلقوق واحلريات دون أي متييز بسبب اجلنس أو الدين أو اللون أو العرق أو العنصر 

القومي...''، ويرتكز إعالن جينيف على املبادئ اليت كرسها ميثاق األمم املتحدة الذي ألزم اجلمعية 

وصيات بقصد إمناء التعاون الدويل العامة يف الفصل الثالث عشر منه على أن تقوم بالدراسات وتقم الت

يف ا�االت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية واملسامهة واملساعدة يف إعمال حقوق 

  اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة بال متييز بني الرجال والنساء.

وانب، وقد كانت التوصيات اليت يعد مؤمتر بيجني أكرب مؤمتر دويل ناقش قضايا املرأة من كل اجل  

انبثقت عنه مبوجب البيان اخلتامي ترمجة للمبادئ اليت وافقت عليها الكثري من الدول واحلكومات 

األطراف يف اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)، واليت مست القيم والركائز 

�تمع حتت شعارات متجد املساواة بني اجلنسني وتدعو األساسية اليت تقوم عليها األسرة ويستقر �ا ا

إىل حترير املرأة وإنتاج أشكال جديدة من األسرة ختالف القيم السوسيو حضارية لبعض الدول املوقعة 

  على االتفاقية أو املشاركة يف املؤمتر.

 منظمة غري حكومية وأكثر من ثالثني ألف بني 2700حكومة و 189وقد شاركت فيه زهاء   

  رجال ونساء.

وقد صادقت كل الدول املشاركة تقريبا على منهاج عمل ميثاق بيجني مع دعوة الدول   

واحلكومات إىل التدخل يف إثىن عشر حمور اهتمام يؤثر على وضع النساء يف العامل وهي: الفقر، 
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القرار، اآلليات التعليم، التدريب املهين، الرعاية الصحية، العنف، النزاعات املسلحة، االقتصاد، صنع 

  املؤسسية، حقوق اإلنسان، اإلعالم، البيئة، حقوق البنت الطفلة.

و�ذا بات االعرتاف بأمهية دور النساء أمرا ال مفر منه لدى معاجلة كل من قضايا النساء والبيئة والتنمية  

  كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان.

حتت شعار ''النساء والتنمية واملساواة  2000وقد تبنت األمم املتحدة قرارات هذا املؤمتر سنة   

يف القرن الواحد والعشرين يف متابعة واضحة لشؤون املرأة وترقية حقوقها كأحد رهانا�ا األساسية يف 

  األلفية الثالثة.

       :المؤسسات الدولية 

وهو مؤسسة مالية تعىن بقضايا تنمية املرأة صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة:  - 1  

بلد يهدف إىل رسم  100وتقدمي املساعدات املالية والفنية وهو صندوق ينشط يف أكثر من 

السياسات ووضع االسرتاتيجيات وتنمية وتوسيع خيارات املشاركة السياسية للنساء عن طريق ربطها 

  بالربامج الداخلية.

لشبكات واملنظمات غري وميارس الصندوق نشاطه باملشاركة مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وا

  احلكومية.

  أهداف الصندوق:  – 2  

  تعزيز قدرات املنظمات والشبكات النسوية. -

  حشد الدعم املايل والسياسي للمرأة لدى املعنيني والشركاء. -

  إقامة شراكة جدية بني منظمات املرأة واألمم املتحدة واحلكومات والقطاع اخلاص. -

بار مقاربات مبتكرة لالهتمام بقضايا املرأة وإدماجها مع قضايا الرجل يف القيام مبشاريع ريادية واخت -

  الربامج والسياسات.

بناء قاعدة معلوماتية حول االسرتاتيجيات الفعالة من أجل إدماج قضايا املرأة والرجل ضمن عملية  -

  التنمية.
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  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: – 3  

  مبا يلي: 1فقرة 18، وهي ختتص طبقا للمادة أنشئت مبوجب اتفاقية سيداو  

فحص التقارير اليت تقدم إىل األمني العام من قبل الدول األعضاء تلك اليت تتعلق بالتدابري التشريعية  -

والقضائية واإلدارية اليت اختذ�ا الكثري من الدول من أجل نفاذ أحكام هذه االتفاقية وتقييم التقدم 

  واجهتها يف هذا املسعى.احملرز والصعوبات اليت 

كما عليها أن تقدم تقارير سنوية إىل ا�لس االقتصادي واالجتماعي، وهلا أن تقدم التوصيات   -

  واملقرتحات العامة مبنية على تقارير ومعلومات تقدم إليها من قبل الدول األعضاء يف اللجنة.

ص على وجوب متتع املرأة ن 1999أكتوبر  02وقد صدر بروتوكول إضايف هلذه االتفاقية يف   

بشخصية تامة وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وعلى اختاذ اإلجراءات 

  الالزمة ملنع كل االنتهاكات هلذه احلقوق.

  :وكاالت األمم المتحدة المتخصصة

  )OMSمنظمة الصحة العالمية ( -1

الصحي للبشرية وصوال إىل جمتمعات من اجل ترقية الوضع  1970جويلية  22أنشئت يف   

خالية من األوبئة واألمراض، وإزاء ذلك عملت املنظمة منذ إنشائها على تقدمي املساعدات املالية 

والفنية للدول األعضاء اليت تعاين من األمراض واألوبئة، كما عملت على متويل وتطوير األحباث اخلاصة 

والربامج الوقائية وتطوير السياسات الصحية على اليت تشجع على اكتشاف األدوية والعالجات 

  املستوى الوطين والعاملي من أجل صحة اإلنسان واألسرة.

وقد جنحت هذه املنظمة يف القضاء على الكثري من األمراض اليت كانت تفتك باألطفال   

  والنساء وكبار السن يف الدول املتخلفة.

اية األمومة والطفولة من خالل السياسات الصحية وتعىن براجمها املتعلقة باألسرة واملرأة حبم  

  الرامية إىل تنظيم احلمل والنسل ووقاية األطفال من األمراض.

املبدأ الذي تعمل يف ظله هذه املنظمة هو حق كل طفل وامرأة يف أن جيد العالج  ولعلّ   

  أو أو.... املناسب الذي يقيه من األمراض دون أي متييز بسبب اللون أو اجلنس أو الدين أو
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  وتنشط هذه املنظمة يف اجتاهني:     

  األول: توفري العالجات املناسبة.

  الثاين: جتسيد الربامج الوقائية.

  :منظمة اليونيسكو – 2  

مقرها يف باريس تعىن  1974هي منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أنشئت عام   

ى مظاهر التخلف واألمية خصوصا يف الدول النامية، وقد  بشؤون العلوم والثقافة والتعليم والقضاء عل

كان من أوىل رهانا�ا حتسني مستوى التعليم والتعلم يف العامل ومتكني مجيع الناس من احلق يف التعليم 

على قدم املساواة دون متييز بني الرجال والنساء على خلفية ميثاق األمم املتحدة لشعوب العامل بدون 

علق بدور هذه املنظمة يف تكريس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ونبذ كافة أنواع التمييز تفرقة، وفيما يت

  بني اجلنسني اجته نشاطها على مدى العقود املتعاقبة حول ما يلي:

  وضع اخلطط والربامج لتحسني مستوى التعليم يف العامل. -

ربامج واخلطط الرتبوية والتعليمية يف البلدان رسم االسرتاتيجيات العاملية للقضاء على األمية وتنظيم ال -

  األعضاء.

  تقدمي املساعدات املالية والفنية وتقدمي اخلربات والكفاءات. -

  رصد اجلهود لالرتفاع مبستوى الرتبية والتعليم يف البلدان النامية حديثة العهد باالستقالل. -

  يز.متكني الفقراء واألطفال والنساء من التعليم دون أي متي -

رفع مستوى حصول البنت الطفلة على احلظ يف التعليم دون أي متييز بينها وبني الذكور أو بني  -

  الفقراء وبني األغنياء أو بني األقليات.  

التدخل لدى بعض الدول األعضاء من اجل تقدمي االستشارة الفنية يف إعداد الربامج التعليمية مبا  -

  قافية.يتناسب مع سياد�ا وخصوصيتها الث

االرتفاع مبستوى العلوم والبحث وتنشيط الفعل الثقايف مبا يتواءم مع اخللفية السوسيو حضارية للدول  -

 األعضاء.

  



56 
 

  )(OMTمنظمة العمل الدولية  – 3  

أول مبدأ يكرس  1919تعد املرأة أهم قضاياها واهتماما�ا، حيث وضع دستور املنظمة لسنة   

هو تكافؤ األجر لدى تكافؤ العمل؛ املر الذي كرسه الحقا ميثاق  املساواة بني اجلنسني يف العمل

األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: ''مجيع الناس يولدون أحرارا يف الكرامة واحلقوق 

  والواجبات دون متييز بسبب اجلنس''.

املساواة يف العمل، وتشرف منظمة العمل الدولية على التأكد من التزام الدول األعضاء مبعايري   

وتشكل هلذا الغرض جلانا متخصصة وجلان خربة للتحقيق وتقدمي الشكاوى من الدول األعضاء 

واملنظمات غري احلكومية حول القضايا اليت تتعلق باملساس مببدأ احلرية واملساواة بني اجلنسني يف العمل 

  واألجر.

دة اتفاقيات نذكر منها على ويف هذا الصدد عقدت املنظمة عدة مؤمترات متخضت عن ع  

  سبيل املثال:

واليت تتعلق باملساواة بني العمال والعامالت يف األجر عن العمل  1951لسنة  100االتفاقية رقم  -

  ذي القيمة املتساوية.

  بشأن حضر التمييز يف االستخدام. 1951لسنة  111االتفاقية رقم  -

رص واملساواة يف معاملة العمال من اجلنسني ذوي بشأن تكافؤ الف 1981لسنة  152االتفاقية رقم  -

  املسؤوليات العائلية.

يف شأن دور التدريب املهين يف تنمية املهارات والكفاءة يف  1975لسنة  142االتفاقية رقم  -

  العمل.

ها تكرس مساواة اجلنسني يف العمل على أساس التنافسية والكفاءة واحلرية وتلزم أرباب وكلّ   

  املة املرأة دون متييز يف األجر ويف احلقوق املرتتبة عن عالقة العمل والوظيفة.العمل على مع
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من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن: ''مجيع األفراد للدول  23وقد نصت املادة   

األعضاء هلم احلق يف العمل وحرية االختيار يف شروط عادلة ودون متييز يف اآلجال املتساوية للعمل''،  

على تساوي الرجل واملرأة  1967نص إعالن القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة لسنة كما 

  وحق تقاضي مكافئات متساوية عن العمل يف القيمة املتساوية.

من اتفاقية سيداو على أن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة  11كما نصت املادة   

  رأة يف العمل أساس املساواة يف العمل بني اجلنسني.للقضاء على كل أشكال التمييز ضد امل

وكل تلك املبادئ كرسها دستور منظمة العمل الدولية منذ صدوره ومتت ترمجة ذلك عن طريق   

سلسلة أخرى من االتفاقيات كانت مبثابة األرضية اليت ارتكز عليها مبدأ املساواة بني اجلنسني يف احلق 

  وحرية العمل.

اليت نصت على توفري احلماية للمرأة العاملة األم، ويف هذا الشأن  1919لسنة  03االتفاقية رقم  -

على عدم التمييز بني البشر على أساس اجلنس أو العرق وحقهم  1944نص إعالن فيالدلفيا لسنة 

  مجيعا يف العمل.

عدم  وتلتها عدة اتفاقيات كلها كفلت احلماية القانونية للمرأة يف جمال العمل وتبنت مبدأ  

التمييز آو التفرقة يف مواجهة النساء العامالت وضرورة توفري معاملة عادلة للقبول للوظيفة العامة أو 

االستخدام يف القطاع اخلاص والتعيني والرتقية وتوفري فرص التدريب املهين والصحة والسالمة املهنية 

  ر نظري العمل متساوي القيمة.والرفاهية ومعدالت األجر اليت حتدد طبقا ملبدأ املساواة يف األج

 سيداو اتفاقيةقراءة في 

  بيان حقيقة سيداو:  -

القضاء على مجيع أنواع التمييز ضد املرأة أو كما  اتفاقيةسيداو تعين باللغة العربية  اتفاقية    

رأة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل اتفاقيةتعرف بأ�ا وثيق احلقوق الدولية للنساء، سيداو هي 
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، ليفتح باب التوقيع 1979ديسمرب  18اليت مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

  .1980مارس سنة  1عليها يف 

بعدما وقعت عليها عشرون دولة واعتربت اتفاقية سيداو  1981وبدأ نفاذها يف سبتمرب     

اليت تناولتها منظومة األمم املتحدة،  شرعة دولية شاملة حلقوق املرأة مجعت خمتلف املشاكل واحللول

إليها،  باالنضمامبصيغة ملزة قانونيا للدول اليت توافق عليها إما بتصديقها أو  االتفاقيةوجاءت هذه 

 االتفاقيةواليت تضمنت  االتفاقيةملراقبة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة اليت نظمتها  االتفاقيةوختضع 

  .1مادة 30ديباجة و 

  سيداو" اتفاقيةفهوم م -

  سيداو:  اتفاقيةلمحة تاريخية لنشأة  -

تعترب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة ( السيداو) الصادرة عام       

الصادرة عن األمم املتحدة اليت تتعلق بإلغاء التمييز ضد  واالتفاقيات اإلعالناتأول  18/12/1979

  كالتايل:كانت البداية األوىل    املرأة

يف األجور بني العمال والعامالت سنة  املساواةيف مؤمتر كوبنهاجن وقعت اتفاقية  1979من سنة  -

1951.  

  1952اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة سنة  االتفاقيةمث  -

  .1967اإلعالن اخلاص بالقضاء على التمييز ضد املرأة سنة  -

م أثره  1975السنة الدولية للمرأة يف مكسيكو سييت سنة  قد كان للمؤمتر العاملي الذي عقد مبناسبة -

حظت خطة العمل الصادرة على هذا املؤمتر ضرورة إصدار اتفاقية ، إذ الاالتفاقيةالتشريع يف هذه يف 

  تتعلق بإلغاء التمييز ضد املرأة مع إجراءات لتطبيقها.

 بالربوتوكول االتفاقية أحلقت، مث سيداو الصفة الرمسية واإللزامية ملن وقع عليها اتفاقيةأخذت    

كلفت جلنة وضع املرأة يف منظمة األمم املتحدة فريقا من اخلرباء من أجل   باالتفاقيةامللحق  االختياري

                                                           
، جملة البحوث العلمية والدراسات -منوذجا اخللع -سهيلة عاشور، انعكاس اتفاقية سيداو على قانون األسرة اجلزائري - 1

 .545، ص 2022، السداسي األول 1، العدد 14اإلسالمية، ا�لد 
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يلحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وقد أصبح  اختياريصياغة بروتوكول 

الذي يلحق عادة باتفاقيات  الربوتوكولويهدف هذا  1999جاهزا للعمل به يف العام  الربوتوكول

  ذا�ا. باالتفاقيةحقوق اإلنسان إىل وضع إجراءات تتعلق 

واملصادقة من قبل الدول  واالنضماموتعد هذه الربوتوكوالت اتفاقيات منفردة خاضعة للتوقيع   

  :إجراءينسيداو على  باتفاقيةامللحق  الربوتوكولاألطراف، ويشمل 

أحكام  انتهاكاتنح املرأة احلق يف الشكوى إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة حول إجراء مي -1

  اتفاقية سيداو من قبل حكومتها

اخلطرة أو املستمرة حلقوق املرأة اإلنسانية  االنتهاكاتوأخر ميكن اللجنة من توجيه األسئلة حول  -2

  .االختياري توكولو الرب يف  أعضاءيف الدول اليت أصبحت 

(سيداو) واليت جاءت مثرة جلهود بذلت على  اتفاقيةتبنت اجلمعية العامة سيداو:  اتفاقيةتعريف  -

واليت دخلت حيز التنفيذ عام  1946مدار ثالثني عاما وأعمال قام �ا مركز املرأة الذي أنشئ عام

ة، وقد أصبحت ، مرتكزة على مبدأين مها: عاملية ومشوخية حقوق املرأة وعدم قابليتها للتجزئ1981

  بعد التوقيع عليها ملزمة ونافذة التطبيق.

بيانا عامليا حبقوق املرأة اإلنسانية، وتتكون من ثالثني مادة تدعو إىل املساواة  االتفاقيةتعترب      

املطلقة بني الرجل واملرأة يف مجيع امليادين، وع تأكيدها على مبدأ الفردية، مبعىن النظر إىل املرأة كفرد 

أو متزوجة أو مطلقة أو  ءابز عكعضو يف األسرة،وبغض النظر عن حالتها االجتماعية سواء كانت وليس  

  أرملة.

باألدوار النمطية للجنسني، مع الدعوة إىل تغيري  االتفاقيةوإلغاء مفهوم التمييز وما تسميه      

ب الشرعية على أسر هياكل األسرة؛ إلعطاء الشرعية لتقنني اسر الشاذين والشاذات جنسيا، وإسباغ ثو 

احلر الذي ال حيكمه الزواج املسمى بالتقليدي، وهي تبني بشكل ملزم قانونا املبادئ اإلنسانية  االلتقاء

ضد املرأة بأشكاله   زاملعمول �ا دوليا واملتعقلة حبقوق املرأة،و قد دعت الدول األطراف إىل إلغاء التميي

والثقافية، كم  واالجتماعية واالقتصاديةوق املدنية والسياسية كافة وإىل مساوا�ا بالرجل يف التمتع باحلق

  من كرامتها. االنتقاصعن أي عمل يؤدي إىل إهانة املرأة أو  االمتناعتؤكد على وجوب 
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  سيداو: اتفاقيةمضمون  -

سيدو أحكام للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، وهي تدعوا إىل  اتفاقيةكرست   

والسياسية،  ملدنيةارأة يف حق التمتع جبميع احلريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية و تساوي الرجل وامل

  والثقافية السائدة يف كل جمتمع داخل األسرة. االجتماعيةفعمدت إىل تعديل األمناط 

مادة مقسمة إىل ستة  30ديباجة و االتفاقيةمن مدونة دولية حلقوق املرأة، وتضمنت  االتفاقيةتتألف  

  أجزاء.

  اجلزء األول: التعريفات والتدابري -

  اجلزء الثاين: احلقوق السياسية -

  اجلزء الثالث: حق التعليم والعمل -

  اجلزء الرابع: حق األهلية القانونية -

  اجلزء اخلامس: اهليكل اإلداري -

  اجلزء السادس: النفاذ والتوقيع والتحفظ -

  او:سيد اتفاقيةحتفظات املشرع اجلزائري على  -

وقد جاء انضمامها مبوجب  22/05/1996سيداو بتاريخ  اتفاقيةانضمت اجلزائر إىل    

، حيث نص يف مادته األوىل على أن 22/01/11996املؤرخ يف  51-96املرسوم الرئاسي رقم 

سيداو، أل�ا منافية  اتفاقيةالشعبية تنضم مع إيراد حتفظات إىل  الدميقراطيةاجلمهورية اجلزائرية 

يات الشعب اجلزائري وعاداته وتقاليده وأعرافه، واليت قدرت احلكومة اجلزائرية أ�ا تتعارض مع خلصوص

  والثقافية اجلزائرية. واالجتماعيةاملنظومة القيمية والدينية 

  :2املواد املتحفظ عليها عند املشرع اجلزائري -

                                                           
، يتضمن انضمام اجلزائر إىل اتفاقية  1996يناير  22املوافق ل  1416رمضان  2، املؤرخ يف  96-51املرسوم الرئاسي رقم  - 1

 .6، ص1996يناير  24، 6، اجلريدة الرمسية العدد 1979 القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة لسنة
عمار رزيق، االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف النظام القانوين اجلزائري، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري  - 2

 .109، ص 2000، اجلزائر 1بقسنطينة، ع
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فظ هو احلرص على وسبب حت 16، املادة 15/4املادة  ،02لقد جاء التحفظ على املادة      

احملافظة على خصوصية تنظيم األحوال الشخصية يف اجلزائر املستمد من الشريعة اإلسالمية ومن أعراف 

  ا�تمع اجلزائري.

: تتعلق هذه املادة حبظر التمييز يف الدساتري والتشريعات الوطنية، والذي عربت مبقتضاه 02** املادة 

طبيق أحكامها بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون األسرة احلكومة اجلزائرية على استعدادها لت

بكل  انتهاجمجيع أشكال التمييز ضد املرأة و  الدول األطراف بسحب بالتزاماجلزائري، ويتعلق مضمو�ا 

الوسائل املناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، السيما جتسيد مبدأ 

رأة يف دساتريها. الوطنية وتشريعا�ا، وتقنني جزاءات تعاقب على األعمال املساواة بني الرجل وامل

بأي عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة، ويظهر من خالل هذا  االضطالععن  واالمتناعا�سدة للتميز، 

التحفظ حرص السلطات اجلزائري على احملافظة على خصوصيات ا�تمع جلزائري يف املسائل املتعلقة 

  حوال الشخصية.باأل

 الدميقراطيةتعلن حكومة اجلمهورية اجلزائرية جاء التحفظ على النحو التايل: " : وقد15** املادة 

مكان إقامتها وسكنها ينبغي  اختياراملتعلقة حبق املرأة يف  15من املادة  04الشعبية أن أحكام الفقرة 

  .أال يفسر على حنو يتعارض مع أحكام قانون األسرة اجلزائري"

يقتصر على املسألة املتعلقة بسكن املرأة  4فقرة  15إن سبب حتفظ جلزائر على نص املادة    

املتزوجة حسب هذا الصدد تلزم أحكام قانون األسرة للمرأة اجلزائرية املتزوجة السكن يف بيت الزوجية، 

  وال تستطيع السفر أو التنقل بغري إذن زوجها.

عراف تقضي بأن سكن املرأة غري املتزوجة مع عائلتها وبالتايل األكما أن التعاليم الدينية و       

التحفظ اخلاص مبسكن املرأة املتزوجة يأيت كنتيجة منطقية ملا يعنيه عقد الزواج من ضرورة إقامة الزوجة 

  يف لسكن الذي يعده هلا الزوج لكي تتمكن من القيام مبسؤوليتها كزوجة ووالدة يف منزل الزوجية. 

يتعارض مع  امكان إقامتها وسكنها، وهو م اختيارينص على أن للمرأة احلق يف التحفظ      

قانون األسرة اجلزائري الذي يلزم املرأة املتزوجة باإلقامة يف مسكن الزوجية. وسبب التحفظ يتعلق 
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بسكن املرأة املتزوجة حسب هذا الصدد تلزم أحكام قانون األسرة املتزوجة السكن يف بيت الزوجية وال 

  تستطيع السفر أو التنقل إال بإذن زوجها.

من أكثر املواد إثارة للجدل ليس يف  16: وتتعلق بالزواج والعالقات األسرية: تعترب املادة 16** املادة 

أوساط الدول اإلسالمية فحسب، بل حىت يف دول اهلند والكيان الصهيوين، فجاء نص التحفظ 

املتعلقة  16الشعبية أن أحكام املادة  الدميقراطيةة اجلزائرية بالصيغة التالية: " تعلن حكومة اجلمهوري

بتساوي نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والوصاية والقوامة على األطفال وتبينهم أو ما 

، حيث توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين ويف مجيع األحوال االجتماعيةشابه من أنظمة املؤسسة 

  األطفال هي الراجحة.تكون مصاحل 

وحظيت هذه املادة بالعديد من التحفظات من بينها تلك اليت قدمتها الدول العربية     

  واإلسالمية، فمن تلك املخالفات:

إلغاء الوالية، فكما أن الرجل ال ويل له إذن مبوجب ذلك البند يتم إلغاء أي نوع من الوالية على  -1

  املرأة.

  ف يف جسدها، بالتحكم يف اإلجناب عرب احلق يف حتديد النسل.إعطاء املرأة حق التصر  -2

  منع تعدد الزوجات -3

  إلغاء العدة للمرأة بعد الطالق أو بعد وفاة الزوج -4

  ء قوامة الرجل يف األسرة بالكاملاإلغ -5

  سنة. 21سنة، ويستهدف زيادته إىل سنة  18رفع سن الزواج للفتيات البداية ب  -6

زائر على هذه املادة فقد حاول املشرع اجلزائري يف حدود املمكن الذي تفرضه ورغم حتفظ اجل    

املقاربة اليت تتبناها واليت تقتضي بالتوفيق بني ما متليه الشريعة اإلسالمية من جهة ومقتضيات نصوص 

من جهة أخرى، ورغم مساعي املشرع احلثيثة  االتفاقيةمن جهة ومقتضيات نصوص  االتفاقية

  سيداو. اتفاقيةلتطلعات واضعي  لالستجابة

أل�ا تعرضت مع أحكام قانون األسرة فاملالحظ أن  16حتفظت اجلزائر على نص املادة     

أحكام هذه املادة املتعلقة بالزواج و األسرة والتساوي يف احلقوق واملسؤوليات املرتتبة عن الزواج 
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املتعلقة بأطفاهلا وبالوالية والقوامة والوصاية  وفسخه، و احلقوق و املسؤوليات املناطة الواردة يف األمور

على أطفاهلا، فكل هذه املواضيع نظمها قانون األسرة اجلزائري وعليه تأيت  هذه التحفظات لألسباب 

  التالية:

  * تعارض املواد املتحفظ عليها مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  * خمالفة هذه املواد ألحكام القوانني الوطنية.

  :سيداو اتفاقيةسلبيات عيوب و  -

سيداو أمورا يف غاية الغربة، ومفاهيم دخيلة على قيمنا وجمتمعنا فغريت من  اتفاقيةأفرزت   

تقوم ميثاق اهللا حتت ظالل األسرة ترعاه  وامرأةهياكل األسرة، اليت كانت عبارة عن عالقة بني رجل 

س إىل حل الرابطة الزوجية والزرع يف فكرة األسرة املفتوحة �دف يف األسا حتكمهاملشروعية، أصبحت 

طيا�ا أفكارا دخيل عليها. لزعزعت كيا�ا وتشتيت مشلها وإظالل طريقها حنو فساد ا�تمع، وهذه أم 

  كالتايل:  قيةالالتفالنقاط املعيبة 

  املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة     -

  توسيع فكرة جلندر -

  أة :املساواة املطلقة بني الرجل واملر  -

فاملساواة احلقة تتأسس على التمييز ال التماثل الذي يعترب يف جوهره خمالفة للشريعة، ذلك أن    

املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة إىل درجة التماثل أو التطابق التام تقوم على رفض حقيقة وجود متايز 

يكون يف  -كل العدل  -ن العدليف اخلصائص والوظائف بني الرجل واملرأة، فليس كل تفرقة ظلم، بل إ

التفرقة بني املختلفني، كما أن الظلم كل الظلم يف املساواة املطلقة بينهما، والتفرقة بني املتماثلني، 

فاملساواة ليست بعدل إذا قضت مبساواة الناس يف احلقوق رغم تفاوت واجبا�م وكفايتهم وأعماهلم، 

، مع التفاوت يف االعتباراتالرجال والنساء يف مجيع  فليس من العدل واإلنصاف واملصلحة أن يتساوى

  اخلصائص اليت تناط �ا احلقوق والواجبات.

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هو مبدأ  اتفاقيةحيث أن املبدأ األساسي يف      

اليت تصبوا  ونيةانالقوفلسفتها  االتفاقيةاملساواة بني اجلنسني يف مجيع احلقوق، ويشكل هذا املبدأ أساس 
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إىل حتقيقها وهي خمالفة حلقائق كونية وشرعية يف آن واحد، فإن دعوات وحدة اجلنس وطبائع 

، فالعدل يقوم على املساواة بينهما فيما اتفقا فيه، وخيالف بينهما فيما اختلف فيه، ويقنن االجتماع

  لكل وضع حبسبه، وليس حبسب ما تفرضه رؤية التماثل التام.

فكرة اجلندر: يعين تساوي النوع بني اجلنسني، فاجلندر يشمل كل األنواع الرجل واملرأة الشواذ  ترسيخ -

  بكل أنواعهم.  

  آليات التمكني السياسي للمرأة بني التشريعات القانونية وقيود الواقع:

  :1مفهوم التمكين السياسي -

إلعطاء تعريف  إىل اجتاهاتلقد اختلف حول وضع تعريف موحد له، فنزعت عدة       

للتمكني السياسي يتوافق وطبيعتها وأهدافها، فالتمكني السياسي هو: " عملية مركبة تتطلب تبين 

سياسات وإجراءات وهياكل مؤسسية وقانونية، �دف التغلب على أشكال عدم املساواة وضمان 

، ليس القصد من ديداحتموارد ا�تمع ويف املشاركة السياسية  استخداميف  لألفرادالفرص املتكافئة 

التمكني السياسي املشاركة يف النظم القائمة كما هي عليه، بل العمل احلثيث لتغيريها واستبداهلا بنظم 

تسمح مبشاركة الغالبية يف الشأن العام وإدارة البالد، ويف كل مؤسسات صنع القرار ضد هيمنة  إنسانية

  األقبية.

رأة ممتلكة القوة واإلمكانيات والقدرة لتكون عنصرا والتمكني السياسي للمرأة هو جعل امل      

وثيقا بتحقيق ذات املرأة وحضورها  ارتباطافاعال يف التغيري، أي أن مفهوم التمكني السياسي يرتبط 

على أرض الواقع بتعزيز قدرا�ا يف املشاركة السياسية من خالل مشاركتها بصورة جدية وفعالة يف كافة 

اسية والشعبية األخرى كلها، والنقابات املهنية ومكاتبها اإلدارية، أي إيصال نشاطات املنظمات السي

القرار يف ا�تمع والربملان، وتعزيز دورها يف هذه املواقع لتكون قادرة على تغيري  اختاذإىل مواقع  املرأة

  واقعها وتغيري اآلخرين أفرادا أو مجاعات أو جمتمعا بأكمله.

                                                           
 القرارات والتوجهات الدولية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، صابر بلول، التمكني السياسي للمرأة العربية بني - 1

 .651، ص 2009، العدد الثاين، 25ا�لد 
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، جاء تعريف للتمكني السياسي للمرأة ليعرب 2002لسنة  القتصاديةاوحسب تقرير التنمية      

ووضع السياسات، فاملؤسسات  رالقراعن وصول املرأة إىل مراكز صنع القرار، واملراكز اليت تؤثر يف صنع 

الربملانية، وإن كانت من أهم األجهزة املشاركة يف صناعة القرارات ورسم سياسات الدول، فهي ليست 

القرار، إذن هناك مؤسسات أخرى تؤدي دورا هاما يف صنع القرارات وتؤثر   صنعدة يف ر تفامل الوحيدة

اركة املرأة يف السياسة فيها. وقد اعتمد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  مقياسا لتمكني املرأة ليقيس مش

  لى حصة النساء يف مقاعد الربملان.ع اعتمادا

ي للمرأة يقوم على تعزيز دور املرأة يف احلياة مبختلف وخالصة القول، أن التمكني السياس    

للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  االختياري الربتوكولجوانبها السيما منها السياسية، وهلذا جند 

ينص غلى إلزام الدول املوقعة عليه مبزيد من صور التمكني السياسي للمرأة، خاصة فيما يتعلق برفع 

من الرقابة بغرض إزالة كافة صور التمييز ضد النساء واستالم  االتفاقيةجلنة الشكوى عن طريق 

  : 1اليت ترد من األفراد وا�تمعات الواقعة ضمن منطق صالحيتها، وذلك للعمل على الشكوى

  * حتسني آليات التنفيذ اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة

  سيداو فاقيةالتالدول واألفراد  باستيعاب* النهوض 

  اخلطوات لتطبيق السيداو اختاذ*حتفيز الدول على 

  * حتفيز التغريات يف القوانني مما يقضي على املمارسات التمييزية

  * تعزيز اآلليات القائمة لتطبيق حقوق اإلنسان مما يقضي على املمارسات التمييزية

  * إجياد وعي عام أوسع مبعايري حقوق اإلنسن املتعلقة بالتمييز ضد املرأة

  :2آليات التمكين السياسي للمرأة في الجزائر -

إن السلطة يف اجلزائر عربت عن إراد�ا الفعلية يف النهوض بوضعية املرأة، وحتسني حقوقها     

وترقية موقعها على مجيع األصعدة، السيما منها السياسي ويتجسد ذلك من خالل  مصادقتها على 

تفاقية املناهضة جلميع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذا اإلالدولية والعهود، و  االتفاقياتالعديد من 
                                                           

قراءة يف مؤشرات التطور ودالالت املمارسة، جملة  -يراجع أزروال يوسف، التمكني السياسي للمرأة من اإلصالحات السياسية - 1

 . 30، ص2016، جوان 1أحباث، ا�لد األول، العدد 
 .31أزروال يوسف،  املرجع السابق، ص  - 2
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الدولية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة، كما كرست جهودها الداخلية الرامية لإلرتقاء  االتفاقية

  مبستقبل املرأة بإصدارها لرتسانة من التشريعات.

  اآلليات القانونية الدولية ( التشريعات الدولية):

الدولية املتعلقة مبنظومة حقوق اإلنسان السيما منها  االتفاقياتلى أغلب مصادقة اجلزائر ع   

الدولية على القوانني  االتفاقياتحقوق املرأة، وكما هو معروف دستوريا أن النظام الدستوري تسمو فيه 

، وتتمثل هذه 1989أوت  20 :بتاريخاحمللية، وهذا ما أكده  ا�لس الدستوري يف قراره الصادر 

  يف : اقياتاالتف

، أين صادقت اجلزائر عليه سنة 1966العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر سنة  -

على جلنة األمم 1998، وتقريرها الثاين سنة 1991سنة  األول، وعرضت اجلزائر تقريرها 1989

  املتحدة حلقوق اإلنسان.

، ومصادقة اجلزائر عليه يف ماي 1966ة الدويل للحقوق املدنية والسياسية  والثقافية سن امليثاق -

1989.  

  .2004املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة يف مارس  االتفاقيةمصادقة اجلزائر على  -

الدولية املتعلق مبساواة العمال والعامالت يف األجر لعمل ذي قيمة  االتفاقيةمصادقة جلزائر على  -

  .1969متساوية سنة 

، االختياريالقضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة وعلى بروتوكوهلا  قيةاتفامصادقة اجلزائر على  -

  .2005الثاين سنة و ، 1999يف ذلك تقريرين األول سنة  مقدمة

   اآلليات القانونية الوطنية ( التشريعات الوطنية): 

أن نقر عند احلديث عن اآلليات القانونية الداخلية واملتعلقة بالتمكني السياسي للمرأة، ميكن   

بأ�ا متيزت بعدة مسات اجيابية سواء خالل حقبة األحادية احلزبية وما تضمنته من تشريعات ( املواثيق 

) أو يف 1986، وميثاق 1976، وميثاق 1964، وميثاق اجلزائر 1962الوطنية، ميثاق طرابلس 

-17رقم: ، القانون 1989ة ( دستور ر السياسي عرب القوانني الصاد واالنفتاححقبة التعددية احلزبية 
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املتعلق باجلنسية،  05-01 رقم: املتعلق باألسرة، والقانون 02- 05، القانون باالنتخاب، املتعلق 91

  .حصة املرأة يف ا�الس املنتخبة املتعلق بتوسيع 12-03قانون العمل، القانون رقم 

  فمجل هذه التشريعات تعرب على ما يلي: 

  .1962سنة  االنتخاباحلق يف منح السلطة يف اجلزائر املرأة  -

كل املواطنني سواء أمام القانون، وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو اجلنس أو   -

  الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو غري شخصي.

صية ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخ 

  .واالجتماعية واالقتصاديةاإلنسان وحتول دون مشاركة فعلية للجميع يف احلياة السياسية 

مساواة مجيع املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أي شروط أخرى غري الشروط اليت  -

  حيددها القانون.

 12-03جلزائر، القانون رقم ومن اآلليات القانونية األكثر فعالية لتمكني املرأة سياسيا يف ا   

نظام  واعتمادواملتعلق بتوسيع حصة متثيل املرأة يف ا�الس املنتخبة  2012جانفي  14 بتاريخالصادر 

  :1يليا الكوتا الذي جاء فيه م

  الوطني:بالنسبة للمجلس الشعبي 

  عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة 20% -

  يفوق مخسة عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو 30%-

  عندما يكون عد املقاعد يساوي او يفوق اربعة عشر 35% -

  عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق اثنان وثالثون 40% -

  بالنسبة ملقاعد اجلالية الوطنية يف اخلارج. 50%-

  :بالنسبة للمجلس الشعبي الوالئي

  مقعدا. 47و39و  36عندما يكون عدد املقاعد  30% -

                                                           
، املتعلق بكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف ا�الس 2012جانفي  14، املؤرخ يف 12-03يراجع  القانون العضوي رقم  - 1

 .2012املنتخبة، اجلريدة الرمسية، العدد األول، 
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  مقعدا 55إىل  51يكون غدد املقاعد  عندما 35% -

  بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي:

  بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد سكا�ا عشرون ألف نسمة. 30%- 

وقد حاول املشرع اجلزائري أن ميكن املرأة اجلزائرية سياسيا، من خالل عمله على مأسسة    

، واللجنة 2002لفة باألسرة و قضايا املرأة سنة التمكني للمرأة، وذلك عرب إنشائه مثال الوزارة املك

، ومندى النساء واملشاركة السياسية، واسرتاتيجية 2009الوطنية لتوسيع املشاركة السياسية للمرأة سنة 

  ، وا�لس الوطين اجلزائري لألسرة واملرأة...الجتماعيامقاومة العنف املبين على النوع 

المرأة في القانون الجزائري واألطر المؤسسية انعكاسات اتفاقية سيداو على مركز  

  :لحمايتها

بنودها شكلت اتفاقية سيداو اإلطار املرجعي العاملي حلماية حقوق النساء يف العامل، ورغم أن   

ومبادئها كانت عبارة عن توصيات غري ملزمة للدول األطراف، حىت أن كثريا من الدول رفضت 

 1996اصب، و.م.أ)، واجلزائر اليت صادقت عليها بتحفظ سن إليها (إيران، الكيان الغ االنضمام

  شيئا فشيئا ترفع التحفظات من خالل مجلة من اآلليات املؤسسية والتشريعية. وبدأت

  اآلليات المؤسسية: -

وتوسيعا هلامش حرية انفتاحا سياسيا  1989عرفت اجلزائر بعد التحول الدميقراطي سنة   

اليت عرفت انتشارا   مع املدين من بينها الشبكات احلقوقية النسويةتأسيس اجلمعيات ومؤسسات ا�ت

م: ــــــــاملعدل واملتمم بالقانون العضوي رق 1990كبريا ومارست نشاطها يف إطار قانون اجلمعيات لسنة 

هيئات غري حكومية عربت عن االهتمام ، حيث كانت مبثابة 2012الصادر يف جانفي  12-06

  ي لقضايا املرأة وحتسني مركزها يف ا�تمع والتمكني هلا يف مجيع ا�الت.ا�تمعي وغري الرمس

أما على الصعيد الرمسي فإىل جانب استحداث وزارة أو كتابة دولة منتدبة مكلفة حبقوق   

لتعرب عن اهتمام الدولة رمسيا �ذه القضية  املرأةوزارة التضامن الوطين واألسرة وقضايا  أنشئتاإلنسان 

دور النساء يف التنمية املستدامة إىل جانب توسيع هامش مشاركتها يف املؤسسات االستشارية  وحمورية
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الفعالياتواألحزاب السياسية واجلمعيات والنقابات وسائر 

  والسياسية.

  اآلليات التشريعية: -

طر املبادئ العامة اليت حتكم الدولة تعد الدساتري القوانني األساسية يف الدولة ومدونات تس  

  .وا�تمع وحتمي احلقوق واحلريات

اإلطار العام  1996ويف هذا إطار شكل الفصل املتعلق باحلقوق واحلريات األساسية لدستور   

كل املواطنات واملواطنني منه: '' 29حلماية مبدأ املساواة بني الرجال والنساء من خالل نص املادة 

، هذه ، وال ميكن التذرع للتمييز بينهم ألي اعتبار كان مبا يف ذلك اجلنس...''قانونال أمامسواسية 

، 2016يف تعديل  34وإىل رقم:  2008يف التعديل الدستوري لسنة  31املادة اليت حتولت إىل رقم: 

الذي  2008يف اجلزائر كانت مبناسبة تعديل  املرأةالنقلة النوعية يف جمال محاية وترقية وضع  أنغري 

توسيع حق مشاركة النساء يف ا�الس املنتخبة حمليا  مبدأقر مكرر الذي أ 31أضاف إىل نص املادة 

سيما القانون العضوي رقم: ، الونسب حددها الحقا القوانني العضويةووطنيا وفق شروط وآليات 

-12رقم:  وكذا القانون العضوي 01-21مر رقم: لق باالنتخاب املعدل واملتمم باألاملتع 12-01

التناصف يف  مبدأيف ا�الس املنتخبة، ضف إىل ذلك دسرتة  للمرأة السياسياملتعلق بالتمكني  03

  .2016تقلد الوظائف العامة الذي مت مبناسبة تعديل 

املرسوم الرئاسي رقم:  مبوجبومن خالل قراءة فاحصة ومتعمقة للتعديل الدستوري الصادر   

االهتمام  ندرك مستوىميكننا أن  30/12/2020ري املؤرخ يف املتضمن التعديل الدستو  20-442

الذي بلغته احلماية الدستورية للمرأة من خالل جمموعة من النصوص متحورت حول ثالث قضايا 

  رئيسة:

  محاية املرأة ضد العنف. -

  .للمرأةترقية املشاركة السياسية  -

  ترقية ومحاية املرأة العاملة. -
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من التعديل الدستوري األخري: ''حتمي الدولة  40ه من نص املادة وهذا ما ميكن أن نستشف  

ما يفسر تكريس الدستور اجلزائري مبدأ املساواة بني اجلنسني الذي املراة من كل أشكال العنف...''، 

، كما تضمن الدولة تساوي كل املواطنني القانون...'' أمام: ''كل املواطنني سواسية 37يظهر يف املادة 

نفس التعديل الدستوري على من  59، كما نصت املادة )36ات يف احلقوق والواجبات (املادة واملواطن

، وشددت وحتسني مستوى مشاركتها سياسيا للمرأةالتزام الدولة بالعمل على ترقية احلقوق السياسية 

مل تلتزم يف جمال الع أماعلى مساواة مجيع املواطنني يف تقلد املناصب والوظائف العامة،  67املادة 

  ).68الدولة برتقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل (املادة 

منها بان على الدول األطراف أن ترفع  أخريةفقرة  02السيما املادة  لقد أوصت اتفاقية سيداو  

، املرأةد تشكل متييزا ض أن�ا لقضائية والسياسية اليت من شأمجيع القيود والعراقيل والتدابري اإلدارية وا

 مواءمة تشريعا�ا ابيضامؤسسيا وبأن على الدول  للمرأةالتمكني تعمل الدول على  آنوعلى ضرورة 

على  أدىهذه االتفاقية، وهذا ما  إزاء التزاما�ا إطاريف  اجلنسنياملساواة بني  مبدأ إطارالوطنية يف 

، 2005الصادر يف فرباير  01-05: رقم األمرتعديل قانون اجلنسية اجلزائري مبوجب  إىلسبيل املثال 

، وهذا ما بينته أجنبيا هابوهماجلزائرية أن متنح جنسيتها ألطفاهلا حىت ولو كان  األم بإمكانحيث بات 

  منه االتفاقية. 09املادة 

، خطورة ومساسا بنظام األسرة وهوية ا�تمع أكثرمنها ستبدوان  16واملادة  11أما املادة   

يرتتب عنه من  أند مبدأ تساوي احلق يف العمل مطلقا بني اجلنسني وما ميكن من خالل جتسيالسيما 

اختالالت وظيفية يف ا�تمع، إذ أن االتفاقية وعلى عكس دستور منظمة العمل الدولية واالتفاقيات 

  التوظيف. أواالستخدام أو التشغيل مل حتدد معايري ذات الصلة 

ة املطلقة بني الرجل واملرأة ودون متييز فيما خيص فقد كفلت املساوا 16وفيما خيص املادة   

 :أناملسائل األسرية والقضايا ذات الصلة، حيث أقرت 

  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد - 1 

تعلقة تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور امل .

 :بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة
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 أ) نفس احلق يف عقد الزواج،(

 ب) نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، وىف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل،(

 ج) نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،(

قوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، يف األمور املتعلقة ح) نفس احل(

 بأطفاهلما وىف مجيع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول،

هـ) نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل بني الطفل والذي يليه، وىف (

 لومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق،احلصول على املع

د) نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه (

ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين، وىف مجيع األحوال يكون ملصلحة 

 عتبار األول،األطفال اال

ز) نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار إسم األسرة واملهنة ونوع (

 العمل،

ح) نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإدار�ا والتمتع (

 .�ا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، مبا يف ذلك  ال. 2

  .التشريعي منها، لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا

املؤرخ يف  02-05رقم:  األمرسرة مبوجب عكس جليا واضحا يف تعديل قانون األوهو ما ان  

موازنة املركز القانوين والذي كان عبارة عن تعديل جراحي لقانون األسرة حتت رهان  2005 فرباير 27

، حيث انعكس التعديل ومن وحي رفع اجلزائر لبعض التحفظات للرجال والنساء ضمن مؤسسة الزواج

 القانوين والتحايل الفقهي الذي يبدو منه ظاهريا علىعلى اتفاقية سيداو بشكل من اشكال الدهاء 

أن قانون االسرة اجلزائري حافظ على روحه ومصدره املادي وهو مبادئ الشريعة االسالمية، يف  األقل

 األسرة اجلزائرية اليت اعتربها اخللية االساسية يف بناء ا�تمع أصالةنفس الوقت الذي حافظ فيه على 

على الوجه الشرعي (املادة  ةوامرأقوام مؤسسة األسرة اليت تنشا بني رجل  )، وان الزواج هو02(املادة 
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على حنو  وإراد�ما)، ويف اعتبار رضا الطرفني 07)، كما ساوى بني اجلنسني يف سن الزواج (املادة 04

  سواء.

الذين  األحنافاملالكية فقد ختلى عنها املشرع اجلزائري لصاحل فقه  رآهاأما ركنية الويل كما   

ختتار هلا زوجا كفؤا وحرا  أنشريطة  شدة تعد زواجها بنفسهاالرا املرأةن أقولون بان الويل شرط متام و ي

هلما اشرتاط  وأجاز)، ويف جمال االشرتاط ساوى املشرع بني الطرفني يف هذا احلق 11من الرجال (املادة 

ختالعه وتفتدي نفسها مبقابل مال  أندون موافقة الزوج  للمرأة)، كما خول 19(املادة ما يريانه مناسبا 

كما مل يعد )،  54بالزوج (املادة  أسوةالزواج من جانب واحد  بإ�اءه، فيما يشبه انفراد الزوجة تؤديه إلي

الوالية للمطلقة مع  إسناد باإلمكان وأصبح)، 68احلضانة إليها (املادة  إسنادمانعا دون  املرأةعمل 

ية ومنعه من ممارسة من الوال األبمرتكز شرعي، اللهم جتريد  أي إىلهذا ال يستند  أناحلضانة رغم 

الوالية على القصر عصبية، وهو ما يعد رفعا ملستوى قوامة  أن؛ إذ املستقر عليه فقها األبويةالسلطة 

ربا للعائلة ومل يعد  األب)، خصوصا أن املشرع مل يعد يعترب 87(املادة  األبناءالنساء وواليتهن على 

  ).37ستقالل ذمتها املالية (املادة نه يعرتف با)، مع أ39(املادة يلزم الزوجة بالطاعة 
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  :حقوق الطفل في اإلسالم 

  الحق في الحياة:

أول هذه احلقوق حق احلياة، فللطفل حقه يف احلياة اليت منحه ربه إياها فال جيوز سلبه هذا و   

هم احلق وحرمانه منه مهما كانت الدواعي واألسباب ، وقد كان العرب يف جاهليتهم يقتلون أوالد

فأنكر اهللا عز وجل  –كما يزعمون   –خشية الفقر ويقتلون بنا�م خوفا من العار الذي جتلبه هلم بنا�م 

عليهم هذا الصنيع وسفه فعلهم فقال سبحانه (قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم) ، وقال 

ء ما بشر به أميسكه (وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سو 

  على هون أم يدسه يف الرتاب أال ساء ما حيكمون).

وأخرب سبحانه أن الذين يقتلون أوالدهم سيسألون بني يدي ر�م يوم احلشر فقال: (وإذا   

  املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت)

قتال من قتل األوالد إجهاض الوليد من بطن أمه وهو يف طور التكوين فهذا يعترب يف اإلسالم و   

للنفس إذا مت بفعل فاعل وكان اجلنني قد مضى عليه أكثر من أربعني يوما فتجب الدية حينئذ على من  

  كان سببا يف إسقاطه.

شدد اإلسالم يف التحذير من قتل األوالد إذ أمر اهللا نبيه أن يبايع من أراد الدخول يف اإلسالم و   

  –كما جاء يف سورة املمتحنة   - ن أوالدهن من النساء على مجلة من الشروط من بينها أن ال يقتل

  الحق في النسب:

من حق الطفل أن يكون له أصل ينتمي إليه ونسب يعرف به ويدعى إليه، و قد حرم اإلسالم   

على اإلنسان أن يتنكر حلسبه، وينتمي لغري أصله، يقول عز وجل: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم 

وهو يهدي السبيل ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا) ويقول النيب قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلق 

صلى اهللا عليه وسلم : "من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم فاجلنة عليه حرام" (رواه الشيخان) يعين أن 

  ينتسب االبن إىل غري أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه فذلك كذب وزور وتنكر للنسب الصحيح.
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الزوج أن ينفي من نسبه ولده الذي ولد على فراشه لكونه يتهم امرأته  ومل يقبل اإلسالم من  

بالزنا دون بينة شرعية له على ذلك، فعن أيب هريرة أن رجال من البادية جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و 

سلم فقال إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : "هل لك من إبل" قال نعم 

قال نعم  - أي له لون مغاير لإلبل األخرى  –: "ما ألوا�ا" قال محر قال: "فهل فيها من أورق" قال

قال: "أىن ترى ذلك قال أراه نزعه عرق قال فلعل ابنك نزعه عرق" (رواه البخاري و مسلم) يعين أن 

أو أمه، وال  لون الولد إذا كان مغايرا للون أبيه فقد يكون راجعا إىل جد من أجداده من جهة أبيه

يكون ذلك موجبا لشك الرجل يف امرأته وتنكره البنه، فالولد للفراش كما قال النيب صلى اهللا عليه و 

سلم (رواه البخاري و مسلم) يعين أن املرأة إذا ولدت على فراش زوجها يف األجل املعروف لوالد�ا 

  فالولد منسوب إىل زوجها وال جيوز له أن ينكره وينفيه من نسبه.

كما حرم اإلسالم على املرأة أن تأيت بولد من غري زوجها فتنسبه إىل زوجها وتدخله يف نسبه    

كذبا وزوراً، ففي آية بيعة النساء يقول سبحانه (وال يأتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن) يعين من 

من غري زوجها فتلحقه بنسب الشروط املوضوعة على النساء الراغبات يف اإلسالم أن ال تأيت املرأة بولد 

زوجها �تانا وافرتاء على نسبه، فذلك ذنب أكرب من الزنا ملا فيه من شهادة الزور اليت هي من أكرب 

الكبائر، و من أجل ذلك ذكر سبحانه يف هذه اآلية األمرين، الزنا وافرتاء البهتان الذي هو نتيجة للزنا 

مكتوب على مقرتفه، فاملرأة إذا زنت فعليها إمث الزنا أما ليبني سبحانه أن كال منهما ذنب  - أحيانا  -

  إذا ولدت من الزنا و نسبت وليدها إىل زوجها كان عليها إمث أكرب من ذلك وشهادة الزور.

حرم اإلسالم التبين أي أن يلحق الرجل ولدا بنسبه إىل أصله وهو  –أيضا  -و يف هذا الصدد   

ة الذكر (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ليس من صلبه وقد مضى يف اآلية اآلنف

واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا ) وهو أيضا من شهادة الزور 

وفيه تزييف النسب واحنراف به عن أصله وتبديل األحكام الشرعية يف املرياث والزواج والعالقة بني الولد 

  ألسرة اليت احتضنته ، مما ليس حمل بسطه وتفصيل القول فيه مناسبا يف هذا املقام .الدخيل وأفراد ا
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  الحق في الكرامة:

للطفل حقه يف احرتام الئق بشخصيته وإكرام مالئم لوضعيته وصغر سنه، وقد شرع اإلسالم يف   

  حساسه ونزعاته.هذا الصدد عدة تشريعات ترمي كلها إىل اعتبار وجود الطفل واالحتفاء به ومراعاة إ

و من أول ذلك تشريع العقيقة اليت تذبح عند والدة املولود فرحا مبقدمه وشكرا هللا على إنعامه به، وقد 

جرى العرف بني املسلمني أن يقيم الرجل مأدبة يدعو هلا إخوانه وأصدقاءه احتفاء بوليده وتقبال للتهنئة 

عض األئمة دعوة الناس للعقيقة وهي كراهة ال من أصحابه مبا وهبه اهللا عز وجل من الذرية، وكره ب

مسوغ هلا وال موجب العتبارها، فليس يف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم و ال يف شريعته ما مينع 

املسلم أن يدعو إخوانه إىل بيته مبناسبة وبغري مناسبة، فإطعام اإلخوان ال يعدو أن يكون هدية أو 

  صدقة وكالمها مشروع يف اإلسالم.

ومن ذلك أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بتحسني تسمية املولود، إذ أن تسمية املولود تنبئ   

يف الغالب  - عن وسطه الذي نشأ فيه و ترمز إىل نوعية حميطه الذي يعيش فيه فيعرف موقع اإلنسان 

ة تكسبه وتضيف قوميته من امسه الذي مساه به أهله، فكان من احملمود أن يسمى الولد تسمية مجيل –

قبوال حسنا عند الناس، و من أجل ذلك كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يغري االسم القبيح (رواه 

  الرتمذي) .

و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرم األطفال ويوليهم من االهتمام واالعتبار ما ال يويل مثله   

  با لنفوسهم.للكبار من رجال ونساء، وذلك مراعاة لصغر سنهم وإرضاء وتطيي

عن شداد بن أوس قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إحدى صاليت العشي   

وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فوضعه مث كرب للصالة فصلى وسجد 

لى اهللا بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا قال شداد فرفعت رأسي فإذا الصيب على ظهر رسول اهللا ص

عليه و سلم و هو ساجد فرجعت إىل سجودي فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة 

قال الناس يا رسول اهللا إنك سجدت سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك 
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فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته  –ركب ظهري  - قال كل ذلك مل يكن و لكن ابين ارحتلين 

  (رواه امحد و النسائي).

وعن أيب بكرة قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه وهو   

يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من 

  املسلمني عظيمتني (رواه البخاري و غريه).

رج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيمل أمامة بنت زينب بنت وعن أيب قتادة قال خ  

النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي صبية فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي على عاتقه يضعها 

  إذا ركع و يعيدها على عاتقه إذا قام حىت قضى صالته يفعل ذلك �ا (رواه البخاري و مسلم).

نبيلة للنيب صلى اهللا عليه و سلم من أطفاله على مرأى و مسمع من الناس إن هذه املواقف ال  

يف الصالة ويف خطبة اجلمعة ومطاوعته هلم يف تصرفا�م الصبيانية والناس ينظرون إمنا تعمد فعل ذلك 

ليعلم الناس كيف يعاملون أطفاهلم برفق وإكرام ويراعون أحاسيسهم الرقيقة ويتقبلون منهم حركا�م 

ئة حىت ال يشعر األطفال بازدراء واستخفاف من والديهم وهو ما ال ينسجم مع الرابطة املتينة الربي

  القائمة بني األوالد ووالديهم.

  الحق في الرضاعة:

الطفل ال يأكل الطعام يف األشهر األوىل من حياته وإمنا يتغذى بلنب أمه فكان من حقه أن   

يقول عز وجل: (والوالدات يرضعن أوالدهن حولني   حيظى بالرضاعة سنتني بعد والدته. ويف ذلك

كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وعلى املولود له رزقهن وكسو�ن باملعروف ال تكلف نفس إال وسعها 

ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصاال عن تراض منهما 

دمت أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم وتشاور فال جناح عليهما وإن أر 

  باملعروف)
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فقررت اآلية حق الرضاعة الثابت للطفل يف كل األحوال سواء كان الوالدان يف وفاق أو كانا يف شقاق، 

ووضعت احلكم الذي جيب األخذ به يف كل نزاع حيدث بني الزوجني حول الرضاع وذلك محاية حلق 

  رضاعة وصيانة هلذا احلق من التفريط واإلمهال، فقررت اآلية يف هذا الشأن سبعة أحكامالطفل يف ال

  أوهلا: تبيني مدة الرضاعة وأ�ا سنتان على األكمل . -

ثانيها: أن نفقة الرضاعة جتب على والد الرضيع فهو املسؤول عن حتقيق الكفاية لألم املرضعة يف  -

جها إذا مرضت ألن رضاعة الطفل تستلزم صحة املرضعة طعامها ولباسها ومسكنها وكذا يف عال

  وسالمتها من األمراض.

ثالثها: أن والد الطفل ال جيوز أن يطالب مبا ليس يف وسعه من اإلنفاق فال حيل لألم املرضعة أن  -

  ترهقه مبطالب ال تتسع هلا قدرته املالية.

جيعل من الطفل أداة لإلضرار باألم املرضعة كأن  رابعها: حترمي املضارة بني األبوين فال جيوز للوالد أن -

يقرت عليها يف اإلنفاق بدون عذر أو مياطل به أو يأخذ منها طفلها ومينعها من إرضاعه إىل غري ذلك 

فال جتعل من طفلها أداة سوء وإضرار  –أيضا  -من ضروب اإلذاية املؤذية، كما ال جيوز ذلك لألم 

  ل من الشرر الذي قد يصيبه من جراء الشجار والتنازع بني والديه.بوالده ، و هذا كله حتصني للطف

خامسها: أن الوارث يقوم مقام األب يف اإلنفاق على األم املرضعة ورضيعها، والوارث هنا قد يكون  -

وقد يكون اجلد أو اجلدة، وهؤالء هم ورثة أب الرضيع إذا مات  –ذكرا أو أنثى  –شقيق الرضيع البالغ 

ولده رضيعا، والرضيع نفسه معدود يف ورثة أبيه، ألنه ال جيوز أن يوجه إليه اخلطاب األب وترك 

  باإلنفاق على أمه ونفسه لفقدان أهلية التكليف الشرعي.

وإلزام الوارث باإلنفاق على املرضعة تشريع يرمي إىل محاية حق الرضيع يف الرضاعة حىت ال   

  مل كفالته.يضيع حقه بني اختالف الورثة و �ر�م من حت

سادسها: أن ال حق ألحد الوالدين أن يفصم الوليد عن رضاعته قبل متام السنتني إال بتشاور بينهما  -

  يف مصلحة الرضيع وإنفاق على فصاله قبل �اية السنتني إذا كان ذلك ال يضر بصحة الرضيع.
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قة عن األم كأن حيبس األب النف  –فإن تعنت أحد الوالدين وأصر على الفصال قبل سنتني   

فعلى الوالد أن يستأجر مرضعة لوليده حىت يستكمل سنيت الرضاع  –املرضعة أو متتنع األم عن اإلرضاع 

.و ذلك قوله سبحانه (و إن أردمت أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم 

عن اإلرضاع وحيرم الطفل  باملعروف) فأمر سبحانه بإعطاء املرضعة أجرها الذي يرضيها حىت ال متتنع

  من حقه.

  :دوليا ووطنيا الحماية القانونية للطفل

شكلت محاية الطفل أولوية رهانات ا�تمع الدويل، خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية، يف   

إطار إرساء دعائم الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، حيث تصدرت العديد من الصكوك واملواثيق الدولية 

باديء تؤكد على محاية أوىل حقوق اإلنسان (احلياة، الكرامة املتأصلة، املساوات، احلماية بنصوص وم

من العنف والتمييز، احلماية أثناء احلروب)، وكذا من خالل صكوك ومواثيق دولية خاصة انعكست 

أو  مبادئها على الكثري من التشريعات الوطنية الداخلية اليت أدرجت ضمن قوانني ومدونات األسرة،

  خصصت هلا قوانني خاصة حبماية الطولة كما هو احلال يف اجلزائر.

واجلدير بالذكر أن ا�تمع الدويل مل ينتبه إىل حمورية وأمهية محاية حقوق الطفل فقط بعد احلرب   

العاملية الثانية؛ ذلك أن االهتمام الدويل يرجع إىل عصر عصبة األمم، ولعل دستور منظمة العمل 

خلري دليل  1943وكذا إعالن فيالديفيا لسنة  1924وإعالن جينيف لسنة  1919نة الدولية لس

  على هذا االهتمام.

وقد شكل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املرتكز األساسي الدويل حلماية وترقية حقوق      

حة والتعليم اإلنسان وضمان رفاهية كل البشر دون متييز وحقهم يف الكرامة والسلم واألمن والنمو والص

مثًال على أن   01والعمل وسواها من حقوق اإلنسان، حيث جاءت بنود هذا اإلعالن تنص يف املادة 

كافة البشر يولدون أحرار ومتساويني يف الكرامة، وال جيوز التمييز بينهم ال على أساس العنصر أو 

من نفس اإلعالن  03ملادة )، يف حني نصت ا02اجلنس أو الدين أو اللون أو أي اعتبار آخر (املادة 

  على أن كافة البشر هلم احلق يف ضمان احلرية واألمان على أنفسهم.
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ومبا أن األطفال والنساء يف النصف األول من القرن العشرين كانوا وقودا وأداة وضحية لعدة      

املعامالت حروب عاملية وإقليمية ونزاعات داخلية وفريسة لكافة أشكال العنف والتمييز واجلرمية و 

العنصرية واالنتهاكات اجلسيمة واالستغالل فقد اجته ا�تمع الدويل وعلى رأسه األمم املتحدة ووكاال�ا 

املتخصصة (منظمة العمل الدولية، منضمة الصحة العاملية، اليونيسيف، اليونسكو) إىل إصدار حزمة 

  ية حقوق الطفل نذكر من أمهها:من الصكوك واإلعالنات واملواثيق الدولية بغرض ضمان محاية وترق

 -14املادة  -13العهدين الدوليان كرست فيهما األمم املتحدة اهتمام كثريا �ا من خالل املادة  -

سنة  1971االجتماعية)، والذي أفرز عن اعتماد سنة  -من عهد احلقوق االقتصادية 10(املادة 

  عاملية للطفولة؛

ادئه العشرة الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبب 1959لسنة  1إعالن جينيف حلقوق الطفل -

 ؛1959نوفمرب  20بتاريخ 

 06الصادر عن اجتماع جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بتاريخ  2امليثاق العريب حلقوق الطفل -

 بالقاهرة؛ 1983ديسمرب 

يف نيويورك  44تحدة يف دور�ا الـالصادرة عن اجلمعية العامة لألمم امل 3االتفاقية العاملية حلقوق الطفل -

 ؛1989نوفمرب 20بتاريخ 

نوفمرب  29والذي بدأ العمل به بتاريخ  1990لسنة  4امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته -

 ؛1999

                                                           
، تاريخ  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b05.htmlلرابط اآليت:جينيف حلقوق الطفل موجود على ا إعالن -1

 2021-05-10االطالع 
 موجود على الرابط اآليت: ،  امليثاق العريب حلقوق الطفل -2

http://haqqi.info/ar/haqqi/legislation/arab-charter-rights-chil  2021-05-10اريخ االطالع ت 
   ، موجود على الرابط اآليت:2021-05- 10االتفاقية العاملية حلقوق الطفل، تاريخ االطالع  - 3

https://www.unicef.org/ar                    
4 ، موجود على الرابط اآليت:2021-05-10امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته، تاريخ االطالع  -    

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html#:~:text                                      
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اليت متت برعاية األمم املتحدة، واليت  1990مبناسبة قمة الطفل يف سنة  1وثيقة عامل جدير باألطفال -

 10:  8يف الفرتة من مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة لعامل جدير باألطفال 0022متت مراجعتها سنة 

" وقد طرح يف هذا املؤمتر وثيقة  2001" والذي كان من املزمع عقدها يف سبتمرب  2002مايو 

تتجاهل  " A    world Fit For Childrenجديدة للطفل بعنوان " عامل جدير باألطفال

 ؛ 1990عام   CRCعلى متاًما التحفظات اليت وضعت

واملنبثق عن اجتماع ا�لس  1981سبتمرب  19الصادر بتاريخ  2ميثاق حقوق الطفل يف اإلسالم -

 اإلسالمي ملنضمة التعاون اإلسالمي.

ورغم كل هذه الصكوك واملواثيق الدولية اليت انعكست يف الكثري من مبادئها على املنظومة   

وعلى التدابري اإلدارية واملؤسسية والقضائية يف التعاطي مع قضايا  القانونية الداخلية للدول املصادقة

الطفولة كواحدة من أوىل أولويات احلكومات يف إطار سعيها إلرساء مباديء العدالة واملساوات واحرتام 

حقوق اإلنسان وتنمية إمكانات مشاركة كافة أفراد ا�تمع بكل فئاته ي التنمية املستدامة، إال أن وضع 

طفولة خصوصا يف دول العامل الثالث مازال يعرف تدهورا وتراجعا كبريا بفعل عوامل نسوق منها على ال

  سبيل املثال:

تفشي ظاهرة التفكك األسري والفشل الوظيفي أو البنيوي لألسرة يف احلفاظ على استقرارها وضمان  -

 أمن ومحاية أطفاهلا.

 النفسي لألطفال ومنوهم البدين وتواز�م العاطفي.انتشار العنف األسري وما أنتجه من ضرر باألمان  -

تراجع نوعية الرتبية والتعليم وهيبة املعلم واملدرسة مما أفرز ظواهر أكثر خطورة كالعنف املدرسي  -

 والتسرب املدرسي والعمل يف سن مبكرة.

                                                           
  موجود على الرابط اآليت:، 2021- 05-10تاريخ االطالع  -1

                                                        https://islamtoday.net/bohooth/artshow-48-1084.htm  
  موجود على الرابط اآليت: ، 2021- 05-10تاريخ االطالع  -2

                                             http://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/07/tufulaslam.pdf 
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تيجة عوامل تفشي اجلرمية يف عامل األطفال فيما يصطلح عليه فقهًا وقانونًا بظاهرة جنوح االحداث ن -

 شديدة التداخل والتعقيد وعدم جدوى التدابري العقابية، وحىت الوقائية يف احلد منها.

تدخل العامل االفرتاضي يف تشكيل شخصية وهوية األطفال مما أدى إىل اقتالعهم من النمو والتنشئة يف  -

 وسط طبيعي وتراجع دور السلطة االبوية واألسرة والقدوة.

جديدة وخماطر حمدقة باألطفال مل تكن معروفة سابقًا مما أدى ببعض املنظومات انتشار أشكال جرمية  -

التشريعية إىل تفعيل ترسانتها العقابية وهياكلها اإلصالحية، وأدى بأخرى إىل إصدار قوانني خاصة 

 حبماية الطفولة.

روس كل هذه العوامل واألسباب واملعطيات أدت بنا إىل أن نركز يف هذه السلسلة من الد  

واحملاضرات على الطفل باعتباره أوىل أولويات النظم القانونية والدولة ومؤسسا�ا إذا ما أرادت إنتاج 

جمتمع يضمن ألفراده االستقرار والتنمية واألمن ا�تمعي بعيدا عن اجلرمية والعنف، وهو ذات األمر 

سنوات األخرية واليت كانت مساحة الذي جيعلنا نركز على أكثر اجلرائم انتشارًا ومساسًا بالطفل يف ال

 15/12لتدخل املشرع يف تبنيها أو استحداث تشريعات خاصة لعل أمهها على اإلطالق القانون رقم 

سنوات من النقاش والسجاد  4املتعلق حبماية الطفولة والذي عرف والدة قيصرية بعد ان متخض عن 

اته مكسبًا ملنظومة حقوق الطفل يف اجلزائر، احلقوقي والسياسي قبل أن يرى النور والذي يعد يف حد ذ

بعد أن عرفت فراغًا تشريعيًا أحيانا، وأحياناً  أخرى تذبذبًا وتعارضًا وغموضًا نتيجة تناثر العديد من 

  أحكام وقواعد محاية الطفل يف ثنايا الكثري من النصوص القانونية، ومن ذلك على سبيل املثال: 

 ولية اجلزائية للطفل يف قوانني العقوبات واإلجراءات اجلزائية؛قواعد التجرمي والعقاب واملسؤ  -

 قواعد األهلية واملسئولية املدنية والزواج يف القانون املدين والتجاري وقانون األسرة؛ -

 القواعد املتعلقة بالعمل والضمان االجتماعي يف قوانني العمل ومنازعاته؛ -

 اقني يف القوانني املخصصة لذلك؛القواعد املتعلقة بالصحة واإلعاقة ومحاية املع -

 القواعد املتعلقة بالتمدرس وشروطه وظروفه يف التشريعات املدرسي؛ -
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قوانني محاية الطفولة يف خطر وبعض األخطار واجلرائم اليت ترتكب من الطفل أو ضده يف نصوص  -

 تشريعية وتنظيمية متتعددة،

 اإلرث يف قانون األسرة.القواعد املتعلقة بالنسب والكفالة واحلضانة والوالية و  -

غري أن قانون محاية الطفل الذي سيكون جمال للدراسة والتأصيل والتحليل والنقاش أنتج يف   

ثوب أثار جدل كبرياً بني شراح القانون واخلرباء و الباحثني واألكادمييني والشركاء من حيث كونه أخرج 

اص باألطفال منه إىل قانون خاص حبماية يف صورة أقرب ما يكون فيها إىل قانون إجراءات جزائية خ

  األطفال.

 :1989حماية الطفل في االتفاقية العالمية لحقوق الطفل 

 20تعد هذه االتفاقية الوثيقة األساسية حلماية حقوق األطفال يف العامل، وقد مت تبنيها بتاريخ    

ك، حيث وضعت اإلطار العام للجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويور  44مبناسبة الدورة  1989نوفمرب 

 والبدينللحقوق اليت تكفل لألطفال الكرامة وخمتلف احلقوق اليت حتفظ هلم تواز�م العقلي والنفسي 

سيادة القانون، وحىت بعد انقضاء األسرة بغض النظر  واحرتامسرة وفق مبادئ العدالة ألضمن نطاق ا

، 1990 جدير باألطفال لسنة ملب وثيقة عالدول األطراف، إىل جانعن املرجعيات السوسيوثقافية ل

واملواثيق الدولية اليت كانت مبثابة األرضية اليت أرست قواعد  والصكوك اإلعالناتواليت سبقتها مجلة من 

وإعالن  حلقوق الطفل 1924احلماية ضمن بنود هذه االتفاقية على غرار إعالن جنيف لسنة 

مرورا  1959العشرة اليت تضمنها إعالن جنيف لسنة إىل املبادئ  باإلضافة 1943فيالدلفيا سنة 

باجة هذه االتفاقية، ي، وفيما يلي عرض ألهم ما جاء يف د1983بامليثاق العريب حلماية الطفل سنة 

 أن ارتأيت، ولقد الدويل حلماية األطفال يف العاملوالذي يعرب عن مستوى األمهية اليت خصصها ا�تمع 

هذه االتفاقية وديباجتها اليت كانت مبثابة عرض ألسباب وجود هذه أضع بني أيدي الطلبة نصوص 

األمم املتحدة ومجعيتها  رإطايف  خياراتهاالتفاقية والضرورات اليت أدت با�تمع الدويل إىل تبنيها ضمن 

وتقدمي  العامليف  للطفلترسيخ وتكريس املبادئ املتعلقة حبماية املصلحة الفضلى  العامة من أجل

هذه االتفاقية  إزاء االتزاما�من أجل مواءمة قوانينها الوطنية مع  فاألطراات والتوصيات للدول املقرتح

 إىليف خمتلف النصوص القانونية واللوائح والتنظيمات،  األطفالبغرض رفع مستوى االهتمام بفئة 
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كافة دون   األطفالة واملؤسسية والقضائية واالجتماعية حلماي اإلداريةجانب اختاذ املناسب من التدابري 

ونظام  األداء وأهليةوالعمل  األسرةيف جمال  واألوضاعمتييز بالقدر الالزم من الشمول لكل الفئات 

وجمهويل النسب  اإلعاقةالقصر وذوي  األطفالالنسب والكفالة والتبين واحلضانة والوالية على 

عرضنا نصوص  أنناوحيث ، األطفال حلماية حقوق األساسيةواملهملني، لتكون هذه االتفاقية الوثيقة 

قمنا بقراءة نقدية يف نصوصها بغرض حتليل ومناقشة  فإنناهذه االتفاقية كما هي يف املطبوعة املدونة 

 إىل اإلشارة، مع تضمنتها يف دروس األعمال املوجهةوالتطبيق على أهم املبادئ اليت  بنودها وخمرجا�ا

ات اليت رفع بعض منها الحقا عن طريق املرسوم الرئاسي أن اجلزائر صادقت عليها مع بعض التحفظ

لنا يف  وأنتج 2005اجلنسية وقانون األسرة سنة وهو ما انعكس على تعديل قانون  4611-92رقم:

    األخري قانونا جزائريا خاصا حبماية الطفل.

 باجة:يالد

 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،  

نة يف ميثاق األمم املتحدة, يشكل االعرتاف بالكرامة املتأصلة إذ ترى أنه وفقًا للمبادئ املعل  

جلميع أعضاء األسرة وحبقوقهم املتساوية وغري القابلة للتصرف, وأساس احلرية والعدالة والسلم يف 

   .العامل

وإذ تضع يف اعتبارها أن شعوب األمم املتحدة قد أكدت من جديد يف امليثاق إميا�ا باحلقوق   

إلنسان وبكرامة الفرد وقدرته, وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدمًا وترفع األساسية ل

   .مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح

وإذ تدرك أن األمم املتحدة قد أعلنت, يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهدين   

جبميع احلقوق واحلريات الواردة يف تلك الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان, أن لكل إنسان حق التمتع 

الصكوك, دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين 

                                                           
املؤرخ يف  461- 92، املرسوم الرئاسي رقم: 23/12/1992الصادرة بتاريخ:  91لرمسية رقم: انظر اجلريدة ا -  1

19/12/1992. 
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أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر, 

   .واتفقت على ذلك

مم املتحدة قد أعلنت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن للطفولة احلق وإذ تشري إىل أن األ  

 .يف رعاية ومساعدة خاصتني

واقتناعًا منها بأن األسرة, باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية   

 لتتمكن من االضطالع مجيع أفرادها وخباصة األطفال, ينبغي أن تويل احلماية واملساعدة الالزمتني

   .الكامل مبسئوليا�ا داخل ا�تمع

وإذ تقر بأن الطفل, كي ترتعرع شخصيته ترعرعاً كامًال ومتناسقاً, ينبغي أن ينشأ يف بيئة عائلية   

   .يف جو من السعادة واحملبة والتفاهم

مع وتربيته بروح املثل وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادًا كامًال ليحيا حياة فردية يف ا�ت  

العليا املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة, وخصوصًا بروح السلم والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة 

 .واإلخاء

وإذ تضع يف اعتبارها أن احلاجة إىل توفري رعاية خاصة للطفل قد ذكرت يف إعالن جنيف   

تشرين  30مدته اجلمعية العامة يف ويف إعالن حقوق الطفل الذي اعت 1934حلقوق الطفل لعام 

واملعرتف به يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص  1959الثاين / نوفمرب 

) ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 34, 33باحلقوق املدنية والسياسية (والسيما يف املادتني 

) ويف النظم األساسية والصكوك ذات الصلة 10ة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسيما يف املاد

   .للوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية املعلنة خبري الطفل

وإذ تضع يف اعتبارها "أن الطفل, بسبب عدم نضجه البدين والعقلي, حيتاج إىل إجراءات وقاية   

كما جاء يف إعالن حقوق   ورعاية خاصة, مبا يف ذلك محاية قانونية مناسبة قبل الوالدة وبعدها" وذلك

  .الطفل

وإذ تشري إىل أحكام اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة حبماية األطفال   

ورعايتهم, مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين و الدويل, وإىل قواعد األمم 
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ألحداث (قواعد بكني) وإىل اإلعالن بشأن محاية النساء املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء ا

   .واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة

وإذ تسلم بأن مثة, يف مجيع بلدان العامل, أطفاًال يعيشون يف ظروف صعبة للغاية, وبأن هؤالء   

   .األطفال حيتاجون إىل مراعاة خاصة

اليد كل شعب وقيمه الثقافية حلماية الطفل وترعرعه وإذ تأخذ يف االعتبار الواجب أمهية تق  

  .ترعرعاً متناسقاً 

وإذ تدرك أمهية التعاون الدويل لتحسني ظروف معيشة األطفال يف كل بلد, وال سيما يف   

  ة.البلدان النامي

 :أهم قواعد الحماية المتضمنة في االتفاقية العالمية لحقوق الطفل

   ل:الجزء األو 

 :  المــادة األولى

الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون  يعد  

   .املنطبق عليه

   المــادة الثانية

حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون  - 1 

الطفل أو والديه أو الوصي القانوين عليه أو لو�م أو  أي نوع من أنواع التمييز, بغض النظر عن عنصر

جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو اإلثين واالجتماعي أو 

   .ثرو�م أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر

يع أشكال التمييز أو تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من مج  - 2

العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة, أو 

    .أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقدا�م
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   المــادة الثالثة

عية العامة أو يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال, وسواء قامت �ا مؤسسات الرعاية االجتما - 1 

اخلاصة, أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية, يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل 

  .الفضلى

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهة, مراعية حقوق  -2

 قانوناً عنه, وتتخذ حتقيقًا هلذا الغرض, مجيع وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد املسئولني

   .التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة

تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسئولة عن رعاية أو محاية األطفال  - 3 

   .باملعايري اليت وضعتها السلطات املختصة

ويف عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة وال سيما يف جمايل السالمة والصحة 

   .اإلشراف

  : المــادة الرابعة

تتخذ الدول األطراف كل التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة ألعمال   

افية, تتخذ احلقوق املعرتف �ا يف هذه االتفاقية, وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

   .الدول األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها املتاحة, وحيثما يلزم, يف إطار التعاون الدويل

   :المــادة الخامسة

حترتم الدول األطراف مسئوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند االقتضاء, أعضاء األسرة   

ي, أو األوصياء أو غريهم من األشخاص املسئولني املوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احملل

قانونًا على الطفل, يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة, والتوجيه واإلرشاد املالئمني 

   .عند ممارسة الطفل احلقوق املعرتف �ا يف هذه االتفاقية

  : المــادة السادسة

   .اً أصيالً يف احلياةتعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حق - 1 

   .تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه - 2 
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 :  المــادة السابعة

يسجل الطفل بعد والدته فورًا ويكون له احلق منذ والدته يف اسم واحلق يف اكتساب جنسية  - 1 

   .ويكون له قدر اإلمكان, احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما

فل الدول األطراف إعمال هذه احلقوق وفقاً لقانو�ا الوطين والتزاما�ا مبوجب الصكوك الدولية تك - 2 

   .املتصلة �ذا امليدان, وال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلنسية يف حال عدم القيام بذلك

   ة:المــادة الثامن

ه مبا يف ذلك جنسيته, وامسه, تتعهد الدول األطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويت - 1 

   .وصالته العائلية, على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غري شرعي

إذا حرم أي طفل بطريقة غري شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول األطراف  - 2 

   .املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته

  : تاسعةالمــادة ال

تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما, إال عندما تقرر السلطات  - 1 

املختصة, رهنًا بإجراء إعادة نظر قضائية, وفقًا للقوانني واإلجراءات املعمول �ا, أن هذا الفصل 

ل حالة إساءة الوالدين ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مث

معاملة الطفل أو إمهاهلما له, أو عندما يعيش الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة 

   .الطفل

من هذه املادة, تتاح جلميع األطراف املعينة الفرصة لالشرتاك  1يف أية دعاوى تقام عمًال بالفقرة  - 2 

   .يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

حترتم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدمها يف االحتفاظ بصورة منتظمة  - 3 

  .بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال الوالدين, إال إذا تعارض ذلك مع مصاحل الطفل الفضلى

ف, مثل يف احلاالت اليت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اختذته دولة من الدول األطرا - 4 

تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الرتحيل أو الوفاة (مبا يف 

ذلك الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص), تقدم تلك الدولة الطرف عند 
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األساسية اخلاصة  الطلب, للوالدين أو الطفل, أو عند االقتضاء, لعضو آخر من األسرة, املعلومات

مبحل وجود عضو األسرة الغائب (أو أعضاء األسرة الغائبني) إال إذا كان تقدمي هذه املعلومات ليس 

لصاحل الطفل, وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال ترتتب على تقدمي مثل هذا الطلب, يف حد ذاته, 

   .أي نتائج ضارة للشخص املعين (أو األشخاص املعنيني)

   :العاشرةالمــادة 

, تنظر الدول األطراف يف 9من املادة  1وفقًا لاللتزام الواقع على الدول األطراف مبوجب الفقرة  - 1 

الطلبات اليت يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادر�ا بقصد مجع مشل األسرة, بطريقة 

على تقدمي طلب من هذا القبيل إجيابية وإنسانية وسريعة, وتكفل الدول األطراف كذلك أال ترتتب 

   .نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم

للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية  - 2 

ل األطراف واتصاالت مباشرة بكال والديه, إال يف ظروف استثنائية وحتقيقًا هلذه الغاية ووفقاً اللتزام الدو 

, حترتم الدول األطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك 9من املادة  3مبوجب الفقرة 

بلدهم, ويف دخول بلدهم وال خيضع احلق يف مغادرة أي بلد إال للقيود اليت ينص عليها القانون واليت 

عامة, أو اآلداب العامة أو حقوق تكون ضرورية حلماية األمن الوطين, أو النظام العام أو الصحة ال

   .اآلخرين وحريا�م وتكون متفقة مع احلقوق األخرى املعرتف �ا يف هذه االتفاقية

   :المــادة الحادية عشرة

  .تتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عود�م بصورة غري مشروعة - 1 

لدول األطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أو االنضمام وحتقيقاً هلذا الغرض تشجع ا - 2 

   .إىل اتفاقات قائمة

 : المــادة الثانية عشرة

تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري عن  - 1 

الطفل االعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل  تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الطفل وتوىل آراء

   .ونضجه
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وهلذا الغرض, تتاح للطفل, بوجه خاص, فرصة االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية  - 2 

متس الطفل, إما مباشرة, أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة, بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون 

   .الوطين

  : ة عشرةالمــادة الثالث

يكون للطفل احلق يف حرية التعبري, ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع أنواع املعلومات واألفكار  - 1 

وتلقيها وإذاعتها, دون أي اعتبار للحدود, وسواء بالقول, أو الكتابة أو الطباعة, أو الفن, أو بأية 

   .وسيلة أخرى خيتارها الطفل

عض القيود, بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق لب - 2 

   :لتأمني ما يلي

   احرتام حقوق الغري أو مسعتهم, أو أ)  

   .محاية األمن الوطين أو النظام العام, أو الصحة العامة, أو اآلداب العامة )  ب 

  : المــادة الرابعة عشرة

   .كر والوجدان والدينحترتم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الف - 1 

حترتم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين كذلك, تبعاً للحالة, األوصياء القانونيني عليه, يف  - 2 

   .توجيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة

القانون والالزمة  ال جيوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص عليها - 3 

  .حلماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة, أو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين

 :  المــادة الخامسة عشرة

   .تعرتف الدول األطراف حبقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف حرية االجتماع السلمي - 1 

احلقوق بأية قيود غري القيود املفروضة طبقًا للقانون واليت تقتضيها ال جيوز تقييد ممارسة هذه  - 2 

الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن الوطين أو السالمة العامة أو النظام العام, أو حلماية الصحة 

    .العامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق الغري حريا�م
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  : المــادة السادسة عشرة

أن جيري أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو منزله أو ال جيوز  - 1 

   .مراسالته, وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته

   .للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس - 2 

 : المــادة السابعة عشرة

اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل  تعرتف الدول األطراف بالوظيفة اهلامة   

على املعلومات واملواد من شىت املصادر الوطنية والدولية, وخباصة تلك اليت تستهدف تعزيز رفاهيته 

االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية, وحتقيقًا هلذه الغاية, تقوم الدول األطراف مبا 

   :يلي

شجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل وفقاً ت أ)  

   .39لروح املادة 

تشجيع التعاون الدويل يف إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد من شىت املصادر الثقافية  ب)  

   .والوطنية والدولية

   .اتشجيع إنتاج كتب األطفال ونشره ج)  

تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إىل جمموعة من   د)  

   .جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني

تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد اليت تضر بصاحله, مع  هـ)  

   .يف االعتبار 18و 13وضع أحكام املادتني 

   :المــادة الثامنة عشرة

تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعرتاف باملبدأ القائل أن كال الوالدين يتحمالن  - 1 

مسئوليات مشرتكة عن تربية الطفل ومنوه, وتقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني, حسب 

ل ومنوه, وتكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمامهم احلالة, املسئولية األوىل عن تربية الطف

   .األساسي
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يف سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية, على الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن  - 2 

تقدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسئوليات تربية الطفل وعليها أن 

   .تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفالتكفل 

تتخذ الدول األطراف كل التدابري املالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملني يف حق االنتفاع  - 3 

   .خبدمات ومرافق رعاية الطفل اليت هم مؤهلون هلا

  : المــادة التاسعة عشرة

إلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية وا - 1 

الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على 

إمهال, وإساءة املعاملة أو االستغالل, مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية, وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) أو 

   .وين (األوصياء القانونيني) عليه, أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايتهالوصي القان

ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية, حسب االقتضاء, إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية  - 2 

لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم, وكذلك لألشكال األخرى من 

لتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حىت اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأ�ا الوقاية, و 

   .والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها, وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء

  : المــادة العشرون

مصاحله  للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له, حفاظًا على - 1 

   .الفضلى, بالبقاء يف تلك البيئة, احلق يف محاية ومساعدة خاصتني توفرمها الدولة

   .تضمن الدول األطراف, وفقاً لقوانينها الوطنية, رعاية بديلة ملثل هذا الطفل - 2 

, أو ميكن أن تشمل هذه الرعاية, يف مجلة أمور, احلضانة, أو الكفالة الواردة يف القانون اإلسالمي - 3 

التبين, أو عند الضرورة, اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال, وعند النظر يف احللول, ينبغي 

إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية 

    .واللغوية
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 :  المــادة الحادية والعشرون

  :قر و/أو جتيز نظام التبين إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول والقيام مبا يليتضمن الدول اليت ت

تضمن أال تصرح بتبين الطفل إال للسلطات املختصة اليت حتدد, وفقاً للقوانني واإلجراءات املعمول  أ)  

الطفل فيما يتعلق �ا وعلى أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق �ا, أن التبين جائز نظرًا حلالة 

بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيني وأن األشخاص املعنيني عند االقتضاء, قد أعطوا عن علم 

   .موافقتهم على التبين على أساس حصوهلم على ما قد يلزم من املشورة

قامة الطفل تعرتف بأن التبين يف بلد آخر ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل, إذا تعذرت إ ب)  

   .لدى أسرة حاضنة أو متبنية, أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة يف وطنه

تضمن, بالنسبة للتبين يف بلد آخر, أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايري تعادل تلك القائمة  ج)  

   .فيما يتعلق بالتبين الوطين

ة للتبين يف بلد آخر, أن عملية التبين ال تعود على تتخذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن, بالنسب  د)  

   .أولئك املشاركني فيها بكسب مايل غري مشروع

تعزز, عند االقتضاء, أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف,  هـ)  

لسلطات أو اهليئات وتسعى, يف هذا اإلطار, إىل ضمان أن يكون تبين الطفل يف بلد آخر من خالل ا

   .املختصة

   :المــادة الثانية والعشرون

تتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية التدابري املالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على  - 1 

مركز الجئ, أو الذي يعترب الجئًا وفقًا للقوانني واإلجراءات الدولية أو احمللية املعمول �ا, سواء صحية 

صحبه والده أو أي شخص آخر, تلقي احلماية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني يف التمتع أو مل ي

باحلقوق املنطبقة املوضحة يف هذه االتفاقية ويف غريها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة حبقوق 

   .اإلنسان اليت تكون الدولة املذكورة أطرافاً فيها

األطراف, حسب ما تراه مناسباً, التعاون يف أي جهود تبذهلا األمم وهلذا الغرض, توفر الدول  - 2 

املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة أو املنظمات غري احلكومية املتعاونة مع األمم 
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املتحدة, حلماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن أي 

سرته, من أجل العثور على املعلومات الالزمة جلمع مشل أسرته, ويف احلاالت اليت أفراد آخرين من أ

يتعذر فيها احلصول على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته, مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة ألي 

  .يةطفل آخر حمروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية ألي سبب, كما هو موضح يف هذه االتفاق

 :  المــادة الثالثة والعشرون

تعرتف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقلياً أو جسدياً حبياة كاملة وكرمية, يف ظروف  - 1 

   .تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف ا�تمع

ية خاصة وتشجع وتكفل الطفل املؤهل تعرف الدول األطراف حبق الطفل املعوق يف التمتع برعا - 2 

لذلك وللمسئولني عن رعايته, رهنًا بتوفر املوارد تقدمي املساعدة اليت يقدم عنها طلب, واليت تتالءم مع 

   .حالة الطفل وظروف والديه أو غريمها ممن يرعونه

من هذه املادة  2ة إدراكًا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق, توفر املساعدة املقدمة وفقًا للفقر  - 3 

جمانًا كلما أمكن ذلك مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غريمها ممن يقومون برعاية الطفل, وينبغي أن 

�دف إىل ضمان إمكانية حصول الطفل املعوق فعًال على التعليم والتدريب, وخدمات الرعاية 

لفرص الرتفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي الصحية, وخدمات إعادة التأهيل, واإلعداد ملمارسة عمل, وا

إىل حتقيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي, مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي, على أكمل وجه 

   .ممكن

على الدول األطراف أن تشجع, بروح التعاون الدويل, تبادل املعلومات املناسبة يف ميدان الرعاية  - 4 

ج الطيب والنفسي والوظيفي لألطفال املعوقني, مبا يف ذلك نشر املعلومات املتعلقة الصحية الوقائية والعال

مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها, وذلك بغية متكني الدول األطراف من 

اعي بصفة خاصة, يف هذا الصدد حتسني قدرا�ا ومهارا�ا وتوسيع خرب�ا يف هذه ا�االت, وتر 

    .احتياجات البلدان النامية
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  : المــادة الرابعة والعشرون

تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وحبقه يف مرافق  - 1 

أي عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي, وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال حيرم 

   .طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية هذه

   :تتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق كامًال وتتخذ بوجه خاص التدابري املناسبة من أجل - 2 

   .خفض وفيات الرضع واألطفال أ)  

لتشديد على تطوير كفالة توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني جلميع األطفال مع ا  )  ب 

   .الرعاية الصحية األولية

مكافحة األمراض وسوء التغذية حىت يف إطار الرعاية الصحية األولية عن طريق أمور منها تطبيق  ج)  

التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفري األغذية املغذية الكافية ومياه الشرب النقية, آخذة يف 

   .وخماطرهااعتبارها أخطار تلوث البيئة 

   .كفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالدة وبعدها د)  

هـ) كفالة تزويد مجيع قطاعات ا�تمع, وال سيما الوالدين والطفل باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة  

ة من الطفل وتغذيته, ومزايا الرضاعة الطبيعية, ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئـي, والوقاي

احلوادث, وحصول هذه القطاعات على تعليم يف هذه ا�االت ومساعد�ا يف االستفادة من هذه 

   .املعلومات

  .تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد املقدم للوالدين, والتعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة  و)  

ئمة بغية إلغاء املمارسات التقليدية اليت تضر تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الفعالة واملال - 3 

   .بصحة األطفال

تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل من أجل التوصل بشكل تدرجيي إىل  - 4 

اإلعمال الكامل للحق املعرتف به يف هذه املادة, وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف 

  .هذا الصدد
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   :دة الخامسة والعشرونالمــا

تعرتف الدول األطراف حبق الطفل الذي تودعه السلطات املختصة ألغراض الرعاية أو احلماية أو 

عالج صحته البدنية أو العقلية يف مراجعة دورية للعالج املقدم للطفل وجلميع الظروف األخرى ذات 

   .الصلة بإيداعه

   املــادة السادسة والعشرون

دول األطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من الضمان االجتماعي, مبا يف ذلك التأمني تعرتف ال - 1 

   .االجتماعي, وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق األعمال الكاملة هلذا احلق وفقاً لقانو�ا الوطين

ن ينبغي منح اإلعانات, عند االقتضاء, مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص املسئولني ع - 2 

إعالة الطفل, فضًال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول 

   .على إعانات

  : المــادة السابعة والعشرون

تعرتف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي   -1 

   .واملعنوي واالجتماعي

لدان أو أحدمها أو األشخاص اآلخرون املسئولون عن الطفل املسئولية األساسية عن يتحمل الوا  -2 

   .القيام, يف حدود إمكانيا�م املالية وقدرا�م بتأمني ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل

تتخذ الدول األطراف, وفقًا لظروفها الوطنية ويف حدود إمكانيا�ا التدابري املالئمة من أجل   -3 

عدة الوالدين وغريمها من األشخاص املسئولني عن الطفل, على إعمال هذا احلق وتقدم عند مسا

   .الضرورة املساعدة املادية وبرامج الدعم وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من   -4 

ألشخاص اآلخرين املسئولني مالياً عن الطفل, سواء داخل الدولة الطرف أو يف اخلارج, وبوجه خاص, ا

عندما يعيش الشخص املسئول ماليًا عن الطفل يف دولة أخرى غري الدولة اليت يعيش فيها الطفل, 

ذلك اختاذ تشجع الدول األطراف االنضمام إىل اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل وك

   .ترتيبات أخرى مناسبة
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  : المــادة الثامنة والعشرون

تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم, وحتقيقًا لإلعمال الكامل هلذا احلق تدرجييًا وعلى   -1 

   :أساس تكافؤ الفرص, تقوم بوجه خاص مبا يلي

   .عجعل التعليم االبتدائي إلزامياً ومتاحاً جماناً للجمي أ)  

تشجيع تطوير شىت أشكال التعليم الثانوي, سواء العام أو املهين, وتوفريها وإتاحتها جلميع   )  ب 

   .األطفال, واختاذ التدابري املناسبة مثل إدخال جمانية التعليم وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها

   .جميع على أساس القدراتجعل التعليم العايل, بشىت الوسائل املناسبة, متاحاً لل ج)  

   .جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع األطفال ويف متناوهلم د)  

   .هـ) اختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة 

إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى مع  تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان   -2 

   .كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية

تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل يف األمور املتعلقة بالتعليم,   -3 

 الوصول إىل املعرفة العلمية وخباصة �دف اإلسهام يف القضاء على اجلهل يف مجيع أحناء العامل وتيسري

   .والتقنية وإىل وسائل التعليم احلديثة, وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد

 :  المــادة التاسعة والعشرون

   :توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً حنو  -1 

   .العقلية والبدنية إىل أقصى إمكانا�ا تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته أ)    

   .تنمية احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة )  ب 

ج ) تنمية احرتام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه اخلاصة, والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش  

   .ه يف األصل واحلضارات املختلفة عن حضارتهفيه الطفل والبلد اليت نشأ في

د ) إعداد الطفل حلياة تستشعر املسئولية يف جمتمع حر, بروح من التفاهم والسلم والتسامح واملساواة  

بني اجلنسني والصداقة بني مجيع الشعوب واجلماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون 

   .إىل السكان األصليني
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   .هـ) تنمية احرتام البيئة الطبيعية 

ما يفسر على أنه تدخل يف حرية األفراد واهليئات يف  28ليس يف نص هذه املادة أو املادة   -2 

من  1إنشاء املؤسسات التعليمية وإدار�ا, رهنًا على الدوام مبراعاة املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة 

   .الذي توفره هذه املؤسسات للمعايري الدنيا اليت قد تضعها الدولة هذه املادة وباشرتاط مطابقة التعليم

  : المــادة الثالثون

يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليني, ال   

ية أفراد جيوز حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق يف أن يتمتع, مع بق

   .ا�موعة بثقافته, أو اإلجهار بدينه وممارسة شعائره, أو استعمال لغته

   :المــادة الواحدة والثالثون

تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ, ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام   -1 

   .املناسبة واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون

حترتم الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية وتشجع   -2 

   .على توفري فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقايف والفين واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

  : المــادة الثانية والثالثون

من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل  تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته  -1 

يرجح أن يكون خطرياً أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدين 

   .أو العقلي, أو الروحي, أو املعنوي, أو االجتماعي

ية اليت تكفل تنفيذ هذه تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية, االجتماعية والرتبو   -2 

املادة, وهلذا الغرض, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة, تقوم الدول األطراف 

   :بوجه خاص مبا يلي

   .حتديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل أ)  

    .وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه, املادة بفعالية )  ب 
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 :  ثالثة والثالثونالمــادة ال

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة, مبا يف ذلك التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية   

والرتبوية, لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة على العقل, حسبما 

ع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هذه املواد بطريقة غري حتددت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة, وملن

   .مشروعة واالجتار �ا

  : المــادة الرابعة والثالثون

تتعهد الدول األطراف حبماية الطفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي,   

الوطنية والثنائية واملتعددة وهلذه األغراض تتخذ الدول األطراف, بوجه خاص, مجيع التدابري املالئمة 

   :األطراف ملنع

   .محل وإكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غري مشروع أ)  

   .االستخدام االستغاليل لألطفال يف الدعارة أو غريها من املمارسات اجلنسية غري املشروعة ب)  

   .االستخدام االستغاليل لألطفال يف العروض واملواد الداعرة ج)  

  : المــادة الخامسة والثالثون

تتخذ الدول مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع اختطاف األطفال أو   

   .بيعهم أو االجتار �م ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال

 :  المــادة السادسة والثالثون

ال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب وفاة حتمي الدول األطراف الطفل من سائر أشك  

  .الطفل

  : المــادة السابعة والثالثون

   :تكفل الدول األطراف  

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   أ)  

ئم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم املهنية, وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة بسبب جرا

   .عن مثاين عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم
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أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية, وجيب أن جيري اعتقال الطفل أو   ب)  

   .احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة

يعامل كل طفل حمروم من حريته بإنسانية واحرتام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان, وبطريقة تراعي  ج)  

احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه وبوجه خاص, يفصل حمروم عن حريته عن البالغني, ما مل يعترب 

مع أسرته عن أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك, ويكون له احلق يف البقاء على اتصال 

   .طريق املراسالت والزيارات, إال يف الظروف االستثنائية

يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغريها من   د )  

املساعدة املناسبة, فضًال عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة 

   .دة أخرى, ويف أن جيري البت يف أي إجراء من هذا القبيلمستقلة وحماي

  : المــادة الثامنة والثالثون

تتعهد الدول األطراف بأن حترتم قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات   -1 

   .املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احرتام هذه القواعد

اف مجيع التدابري املمكنة عمليًا لكي تضمن أال يشرتك األشخاص الذين مل تتخذ الدول األطر   -2 

   .تبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشرتاكاً مباشراً يف احلرب

متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة يف قوا�ا املسلحة,   -3 

ة سنة ولكنها مل تبلغ مثاين عشرة سنة, وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم مخس عشر 

   .جيب على الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سناً 

تتخذ الدول األطراف, وفقًا اللتزاما�ا مبقتضى القانون اإلنساين الدويل حبماية السكان املدنيني   -4 

ضمن محاية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع يف املنازعات املسلحة, مجيع التدابري املمكنة عمليًا لكي ت

   .مسلح

  : المــادة التاسعة والثالثون

تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج   

االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة, أو 
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أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية, أو التعذيب 

املنازعات املسلحة, وجيري هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل واحرتامه لذاته, 

   .وكرامته

  : المــادة األربعون

تهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت تعرتف الدول األطراف حبق كل طفل يدعي انه ان  -1 

عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره, وتعزز احرتام الطفل 

ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة 

   .االندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف ا�تمع

وحتقيقًا لذلك, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة, تكفل الدول األطراف, بوجه   -2 

   :خاص, ما يلي

عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو ا�امه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو  أ)  

   .ارتكا�ا أوجه قصور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطين أو الدويل عند

يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على  ب)    

   :األقل

   .افرتاض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقاً للقانون  (1) 

د إخطاره فورًا ومباشرة بالتهم املوجهة إليه, عن طريق والديه أو األوصياء القانونيني عليه عن  (2) 

   .االقتضاء, واحلصول على مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه

قيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه دون تأخري يف حماكمة   (3) 

ه أو األوصياء عادية وفقًا للقانون, حبضور مستشار قانوين أو مبساعدة مناسبة أخرى وحبضور والدي

القانونيني عليه, ما مل يعترب أن ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى, السيما إذا أخذ يف احلسبان سنه 

   .أو حالته

عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعرتاف بالذنب, واستجواب أو تأمني استجواب الشهود   (4) 

   . لصاحله يف ظل ظروف من املساواةاملناهضني وكفالة اشرتاك واستجواب الشهود املناهضني
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إذا اعترب أنه انتهك قانون العقوبات, تأمني قيام سلطة خمتصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة   (5) 

   .أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر يف هذا القرار ويف أية تدابري مفروضة تبعاً لذلك

تعذر على الطفل فهم اللغة املستعملة أو النطق احلصول على مساعدة مرتجم شفوي جمانًا إذا   (6) 

   .�ا

   .تأمني احرتام حياته اخلاصة متاماً أثناء مجيع مراحل الدعوى  (7) 

تسعى الدول األطراف لتعزيز إقامة قوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على   -3 

مون بذلك أو يثبت عليهم ذلك خاصة األطفال الذين يدعى أ�م انتهكوا قانون العقوبات أو يته

   :القيام مبا يلي

   .حتديد سن دنيا يفرتض دو�ا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات أ)    

  ,استصواب اختاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل إجراءات قضائية ب)    

   .نسان والضمانات القانونية احرتاماً كامالً شريطة أن حترتم حقوق اإل 

تتاح ترتيبات خمتلفة, مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف املشورة, واالختيار واحلضانة, وبرامج   -4 

التعليم والتدريب املهين وغريها من بدائل الرعاية املؤسسية, لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم 

   .فهم وجرمهم على السواءرفاههم وتتناسب مع ظرو 

   ن:لمــادة الحادية واألربعو ا

ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إىل إعمال حقوق الطفل واليت قد   

  :ترد يف

   قانون دولة طرف, أو أ)  

   .القانون الدويل الساري على تلك الدولة ب)  

   :الجزء الثاني 

  : ألربعونالمــادة الثانية وا 

تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل املالئمة    

   .والفعالة بني الكبار واألطفال على السواء
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   :المــادة الثالثة واألربعون

يت تعهدت تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف يف استيفاء تنفيذ االلتزامات ال  -1 

   .�ا يف هذه االتفاقية جلنة معينة حبقوق الطفل تضطلع بالوظائف املنصوص عليها فيما يلي

تتألف اللجنة من عشرة خرباء من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة املعرتف �ا يف امليدان   -2 

رعاياها ويعمل هؤالء الذي تغطيه هذه االتفاقية. وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بني 

   .األعضاء بصفتهم الشخصية, ويوىل االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة باالقرتاع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف, ولكل دولة   -3 

   .طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بني رعاياها

االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  جيري  -4 

االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني, ويوجه األمني العام لألمم املتحدة قبل أربعة أشهر على األقل من 

مث  تاريخ كل انتخاب رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحا�ا يف غضون شهرين,

يعد األمني العام قائمة مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا جبميع األشخاص املرشحني على هذا النحو مبينًا الدول 

   .األطراف اليت رشحتهم, ويبلغها إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية

جتري االنتخابات يف اجتماعات للدول األطراف يدعو األمني العام إىل عقدها يف مقر األمم   -5 

املتحدة, ويف هذه االجتماعات, اليت يشكل حضور ثلثي الدول األطراف فيها نصاباً قانونياً هلا, يكون 

األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين حيصلون على أكثر عدد من األصوات وعلى األغلبية 

   .املطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين املصوتني

جنة ملدة أربع سنوات, وجيوز إعادة انتخا�م إذا جرى ترشيحهم من جديد, ينتخب أعضاء الل  -6 

غري أن مدة والية مخسة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول تنقضي بانقضاء سنتني وبعد 

   .االنتخاب األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعة

د أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غري قادر على تأدية مهام إذا تويف أح  -7 

اللجنة, تعني الدولة الطرف اليت قامت برتشيح العضو خبريًا آخر من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية 

   .من الوالية, رهناً مبوافقة اللجنة
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   .تضع اللجنة نظامها الداخلي  -8 

   .أعضاء مكتبها لفرتة سنتني تنتخب اللجنة  -9 

تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة يف أي مكان مناسب آخر حتدده اللجنة,   -10 

وجتتمع اللجنة عادًة مرة يف السنة, وحتدد مدة اجتماعات اللجنة, ويعاد النظر فيها, إذا اقتضى األمر, 

   .هناً مبوافقة اجلمعية العامةيف اجتماع للدول األطراف يف هذه االتفاقية, ر 

يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق الضطالع اللجنة بصورة فعالة   -11 

   .بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية

حيصل أعضاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية, مبوافقة اجلمعية العامة على مكافآت من   -12 

   .ملتحدة, وفقاً ملا قد تقرره اجلمعية العامة هلؤالء األعضاءموارد األمم ا

  : المــادة الرابعة واألربعون

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة, عن طريق األمني العام لألمم املتحدة, تقارير عن   -1 

دم احملرز يف التمتع بتلك التدابري اليت اعتمد�ا إلنفاذ احلقوق املعرتف �ا يف هذه االتفاقية وعن التق

   .احلقوق

   .يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية أ)  

   .وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات ب)  

توضح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل والصعاب اليت تؤثر على درجة الوفاء   -2 

وجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب, وجيب أن تشتمل بااللتزامات املتعهد �ا مب

   .التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شامًال لتنفيذ االتفاقية يف البلد املعين

ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرًا أوليًا شامًال إىل اللجنة أن تكرر, يف ما تقدمه من تقارير   -3 

   .وفقاً للفقرة (ب) من هذه املادة, املعلومات األساسية اليت سبق هلا تقدميها الحقة

   .جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية  -4 

تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة كل سنتني, عن طريق ا�لس االقتصادي واالجتماعي, تقارير   -5 

   .طتهاعن أنش
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   .تتيح الدول األطراف تقارير على نطاق واسع للجمهور يف بلدا�ا  -6 

  : المــادة الخامسة واألربعون

   :لدعم تنفيذ االتفاقية على حنو فعال وتشجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه االتفاقية

لة وغريها من أجهزة األمم يكون من حق الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفو   أ)  

املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر يف تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتها من أحكام هذه االتفاقية, 

وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واهليئات املختصة األخرى, 

تفاقية يف ا�االت اليت تدخل يف نطاق والية  حسبما تراه مالئماً, لتقدمي مشورة خربائها بشأن تنفيذ اال

كل منها, وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من أجهزة 

   .األمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف ا�االت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

ىل الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة حتيل اللجنة, حسبما تراه مالئما, إ ب)  

واهليئات املختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبًا للمشورة أو املساعدة التقنيتني, 

أو تشري إىل حاجتها ملثل هذه املشورة أو املساعدة, مصحوبة مبالحظات اللجنة واقرتاحا�ا بصدد هذه 

   .ت, إن وجدت مثل هذه املالحظات واالقرتاحاتالطلبات أو اإلشارا

جيوز للجنة أن توصي بأن تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن  ج)  

   .قضايا حمددة تتصل حبقوق الطفل

,  44 جيوز للجنة أن تقدم اقرتاحات وتوصيات عامة تستند إىل معلومات تلقتها عمًال باملادتني د)  

من هذه االتفاقية, وحتال مثل هذه االقرتاحات والتوصيات العامة إىل أية دولة طرف معنية, وتبلغ  45

   .للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول األطراف, إن وجدت

   :الجزء الثالث

  : المــادة السادسة واألربعون

   .يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول  

  : مــادة السابعة واألربعونال

   .ختضع هذه االتفاقية للتصديق, وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة  
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  : المــادة الثامنة واألربعون

يظل باب االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوحًا جلميع الدول, وتودع صكوك االنضمام لدى   

   .األمني العام لألمم املتحدة

 :  ادة التاسعة واألربعونالمــ

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام   -1 

   .العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

الدول اليت تصدق على هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام   -2 

أ نفاذ االتفاقية إزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدول صك تصديقها العشرين, يبد

   .أو انضمامها

  : المــادة الخمسون

جيوز ألي دولة طرف أن تقرتح إدخال تعديل وأنه تقدمه إىل األمني العام لألمم املتحدة, ويقوم   -1 

عديل املقرتح مع طلب بإخطاره مبا إذا كانت هذه الدول األمني العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالت

حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف االقرتاحات والتصويت عليها, ويف حالة تأييد ثلث الدول 

األطراف على األقل يف غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ, عقد هذا املؤمتر, يدعو األمني العام 

مم املتحدة, ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف احلاضرة إىل عقده حتت رعاية األ

   .واملصوتة يف املؤمتر إىل اجلمعية العامة إلقراره

) من هذه املادة عندما تقره اجلمعية العامة لألمم 1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة (  -2 

   .فاقية بأغلبية الثلثنياملتحدة وتقبله الدول األطراف يف هذه االت

تكون التعديالت, عند بدء نفاذها, ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها وتبقى الدول األطراف   -3 

   .األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة تكون قد قبلتها

 :  المــادة الحادية والخمسون

التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو يتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص   -1 

   .االنضمام, ويقوم بتعميمها على مجيع الدول
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   .ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافياً هلدف هذه االتفاقية وغرضها  -2 

جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار �ذا املعىن إىل األمني العام لألمم املتحدة,   -3 

دئذ بإبالغ مجيع الدول به, ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من الذي يقوم عن

   .قبل األمني العام

  : المــادة الثانية والخمسون

جيوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطي ترسله إىل األمني العام   

   .ر سنة على تاريخ تسليم األمني العام هذا اإلشعارلألمم املتحدة, ويصبح االنسحاب نافذاً بعد مرو 

  : المــادة الثالثة والخمسون

   .يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعاً هلذه االتفاقية  

  : المــادة الرابعة والخمسون

يودع أصل هذه االتفاقية, اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية والروسية   

   .ينية والعربية والفرنسية, لدى األمني العام لألمم املتحدةوالص

وإثباتًا لذلك, قام املفوضون املوقعون أدناه, املخولون حسب األصول من جانب حكومتهم,    

    .بالتوقيع على هذه االتفاقية
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  :مكانة الطفل في القانون الجزائري

رة طفل وهو يدل على أن الطفولة كقيمة ينظر هلا بتفحص القانوين اجلزائري ال توجد فيه عبا  

  املشرع بصفة ثانوية باملقاربة مع اهتمامه برتقية وضع املرأة وكان حريا به إفراد فصل خاص للطفل.

  واهتم باملرأة من خالل الوالية واحلقوق وكان األحرى أن يتكلم عنها كطفل قبل كو�ا امرأة

نوين والذي حدد له نسبا وأوضاعا خاصة يصوغ له القيام تكلم املشرع عن الطفل حسب وضعه القا

  غري املميز. -الصيب -بشؤونه ومساه: القاصر

  الكويت. -السعودية -وكثري من التشريعات تتجه حنو إفراد قانون خاص بالطفل مبصر  

الذي حسم تناقض القانون أول مالحظ أنه قانون لألسرة لكن يف الواقع هو  1984جند أن قانون 

  نون للمرأة.قا

وملا نتكلم عن احلقوق تكلم عن حقوق الزوجة أو الزوج أو الواجبات لكنه مل يتكلم عن   

   2الطفل حىت يف املادة 

كان تعريفه ال يتبىن األوالد (ميكن تربير تعريفه بأنه يعرتف بنظام األسرة املركبة [ باملفهوم الواسع] 

  ذوو األرحام) -العصبة -االطفال

 -الكفالة - + الوصاية-الوالية -لقول بتجاهل الطفل فقد تناول يف قضايا النسبوال ميكن ا  

  احلضانة - الرضاعة -املرياث

بالنسبة لنصوص قانون اإلجراءات اجلزائية (باستثناء احلماية ج للطفل) القانونية الوضعية اليت أحالت 

  لقانون األسرة اجلزائري.

  :الطفل بالجزائرالحاجة إلى وجود قانون مستقل خاص بحماية 

نظرًا لالعتبارات اليت ذكرناها سابقًا خبصوص توزيع قواعد محاية الطفل يف التشريع اجلزائري،       

وبسبب التناقضات التشريعية واإلجرائية أحيانًا كان من الضروري إصدار قانون خاص ومستقل يعىن 

 اإلصالح والتهذيب وبعض التدابري حبماية الطفل بوصفه فردًا معرضًا للخطر أو جانيًا يف حاجة إىل

العقابية اليت تقوم سلوكه وتسهل إدماجه يف ا�تمع، حيث كان من املفروض أن يتم توسيع هامش 

  آليات احلماية االجتماعية االستباقية على حساب التدابري اجلزائية ودور قضاء األحداث يف هذا ا�ال.



108 
 

  :اية الطفلالمتعلق بحم 12-15إصدار القانون رقم  ظروف

يف ا�مل كان املشرع يف قانون محاية الطفل يرمي إىل مواءمة نصوصه مع مستجدات عامل اجلرمية       

يف ا�تمع اجلزائري وحجم األخطار احملدقة بالطفل واألسرة واستيعاب خمتلف السلوكات ذات الطابع 

دوره نقاشات كثرية بني اخلرباء اجلرمي اليت أصبح األطفال يرتكبو�ا أو يتعرضون هلا، حيث عرف ص

والفاعلني من اجل إخراجه يف ثوب ينسجم مع طبيعة وخصوصية اخللفية السوسيو_ثقافية لألسرة 

وا�تمع اجلزائري ومن جهة أخرى مع مقتضيات الصكوك واملواثيق الدولية اخلاصة بالطفل السيما 

تركز على تعزيز دور مبادئ العدالة االتفاقية العاملية حلقوق الطفل، من خالل استحداث آليات 

  اإلصالحية لألحداث والتدابري الوقائية على حساب آليات الردع والعقاب والتدابري اجلزائية.

 12- 15لقد عاجل قانون اإلجراءات اجلزائية موضوع قضاء األحداث إىل غاية إلغائها بقانون   

املتعلقة بقضاء األحداث بكيفية منهجية املتعلق حبماية الطفل الذي جاء بتنظيم وترتيب األحكام 

ومنظمة استبعدت األخطاء والتناقضات اليت كانت تطبع النصوص القدمية ويف الوقت ذاته حافظت 

على املبادئ واألحكام اليت تضبط سري هذا الفرع اهلام من القضاء، حبيث يتم االنتقال من تطبيق 

أي تغيري يف القواعد املوضوعية واإلجرائية، ما  النصوص القدمية إىل النصوص اجلديدة دون أن حيدث

عدا ما مت استحداثه يف القانون اجلديد ومل يكن معروفًا يف ظل القانون القدمي وهو أساسًا أحكام 

الوساطة اليت تعترب ثورة حقيقية يف باب قضاء األحداث. وسيثبت التطبيق إن شاء اهللا صواب هذا 

ني و�ذيب سلوك األطفال عوض الزجر والعقاب، اليت هي سالح املسلك الرامي إىل إصالح ذات الب

ذو حدين ألمنها تعاجل اجلرمية عند وقوعها بصفة مؤقتة ولكن اثرها على املدى البعيد يكون سلبياً 

بالنسبة للفرد واجلماعة بفعل تكون األحقاد بني الناس من جهة أوىل وكون أماكن احلبس أصبحت 

عل االختالط بني احملبوسني وتأثري أصحاب النفوس الشريرة من احملكوم مدارس لتكوين ا�رمني بف

عليهم على املتهمني العاديني الذين ساقهم احلظ إىل غابات السجون. وقد تضمن قانون محاية الطفل 

أبواب كانت مضامينها كالتايل: تضمن الباب األول أحكامًا يف عشرة مواد  6مادة تضمنت  150

  القانون وهو حتديد قواعد وآليات محاية الطفل. تبني اهلدف من هذا
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  : مفهوم الطفل والحدث

يتحد مفهوم الطفل واحلدث على الغالب يف األدبيات القانونية، وخيتلف من الناحية املوضوعية 

حينما يتعلق األمر بنظام األهلية واملسؤوليتني املدنية واجلزائية، كما تتعدد التعريفات بشأنه يف نظر 

  ة وخرباء علم النفس واالجتماع.الشريع

  المدلول القانوني لمصطلح الطفل

ورد مصطلح الطفل والطفولة يف عدة صكوك ومواثيق دولية، دون تعريف ملضمون مصطلح    

الطفولة، حيث اكتفت بتحديد سن الطفولة على اختالفها، وحسب درجة ومستوى احلماية الالزمة 

وسيوقانونية تعتمد على العوامل النفسية والظروف االجتماعية والظروف احمليطة بالطفل وفق مقاربة س

على معظم اإلعالنات واالتفاقيات واملواثيق  ومستوى التمييز واألهلية، ومدى املسؤولية، وهذا يسري

والنصوص الدولية اخلاصة حبقوق الطفل بدءا من إعالن جنيف حلقوق الطفل الصادر يف 

وكذا  19592مرورا بإعالن حقوق الطفل الصادر يف 1)1924(إعالن جنيف حلقوق الطفل 1924

، حيث شهدت هذه املرحلة اهتماما خاصا �ذه 19663العهدين الدوليني الصادرين سنـــــــــــــــــــــــــــــــة 

وصوال إىل اتفاقية حقوق الطفل لعام ، 4)24، ص2008الشرحية من طرف املواثيـــــــــــــــق الدولية(صقر، 

، حيث يظهر من األعمال التحضريية 5)1989ج ع لألمم املتحدة  –(أ ع حلقوق الطفل 1989

هلذه االتفاقية أن الدول مل تكن متفقة متاما على سن بداية الطفولة وأ�ا مسألة مرتوكة لتقدير الدول 

الل لتحديدها مبوجب تشريعا�ا الوطنية، حيث انعكس هذا اخلالف حول بداية محاية الطفولة من خ

                                                           
، موقع عليه من أعضاء ا�لس 23/02/1923إعالن جنيف حقوق الطفل، ا�لس العام لالحتاد الدويل إلغاثة األطفال،  - 1

 .1924العام يف فرباير 
 . 20/11/1959، املؤرخ يف 1386عامة لألمم املتحدة، رقمإعالن حقوق الطفل، اجلمعية ال - 2
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  -  3

 .23/03/1976، دخل حيز النفاذ يف 16/12/1966، املؤرخ يف 2200رقم 
 .24، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ص 2008مجيلة صابر، األحداث يف التشريع اجلزائري، نبيل صقر و   - 4
، دخلت حيز النفاذ يف 20/11/1989،املؤرخة يف 44/52اتفاقية حقوق الطفل، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم  - 5

1991. 
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عاما، ما مل يبلغ سن الرشد  18املادة األوىل من االتفاقية بنصها: "الطفل هو كل إنسان مل يتجاوز 

  قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه"

 مفهوم الطفل في القانون الجزائري: 

تعتمد معظم التشريعات اجلزائية وقوانني الطفل معيار السن كضابط لتحديد مدة �اية مرحلة       

  طفولة وإن اختلفت حول حتديد مدة بدايتها وما إذا كانت املرحلة اجلنينية داخلة فيها.ال

ال ميكن يف الواقع الفصل بني املدلولني اللغوي والقانوين لدى تعريف الطفل ألن الضابط الطفل: 

ركر بأن املعتمد غالبًا هنا هو سن األهلية وقيام املسؤولية. ويف هذا الصدد يقول الفقيه الفرنسي با

الطفولة هي:" املرحلة املبكرة من دورة حياة اإلنسان، واليت تتميز بنمو سريع للجسم لتشمل األطفال 

إلعدادهم ألدوار البالغني ومسؤوليا�م من خالل اللعب والتعليم الرمسي غالبًا "(اخلزاعي وإمارة، 

ن الكلمة وهي مشتقة م enfent، ذلك أن كلمة طفل مشتقة من مصطلح 1)113، ص2009

وتعين من مل يتكلم بعد، كما ال ميكن اجلزم بوجود فراغ قانوين يف حتديد مفهوم  infansالالتينية 

الطفل يف القانون اجلزائري، رغم أن األحكام املتعلقة به متناثرة يف ثنايا العديد من النصوص القانونية 

نصوص قانون األسرة يعد عوارًا يف هذا والتنظيمية، غري أن عدم تركيز املشرع اجلزائري على الطفل يف 

  .2القانون الذي ال ميكن فيه الفصل بني قضايا األسرة واألمومة والطفولة

وإذا كان التعريف مسألة فقهية وليس اختصاصًا للمشرع فال بأس من القول بأن كل ما يتعلق   

وق املرتتبة عن كمال األهلية ميكن من بأحكام األهلية والتمييز والرتشيد واملسؤولية املدنية واجلزائية واحلق

خالهلا استقاء تعريف الطفل رغم ما يبدو عليه األمر من تعارض وعدم انسجام يف االتفاق على سن 

سنة كاملة  19حمددة؛ ففي القانون املدين مثًال ميكن القول بأنه يعد طفًال كل من مل يبلغ سن 

                                                           
 ،ص 2009 ق اإلنسان ،دار يافا للنشر، عمان ،األردن،حسني اخلزاعي وطه إمارة ،التشريعات االجتماعية وحقو  _ أنظر - 1

113 . 
حيث كان حريًا للمشرع أن يفرد له كتابًا خاصًا بدًال تطرقه إىل عقود التربع اليت ال نرى هلا مربراً منطقيًا يف هذا القانون، وإن   - 2

 انون املدين.كان يستند إىل األحوال الشخصية، ألن موضعها املنطقي هو العقود اخلاصة يف الق
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سنة هي سن الطفولة وهذا  13كن القول بأن سن ، وإذا أخذنا التمييز كمعيار فيم1.ق م ج )40(م

، وكذا املادة 2من قانون األسرة 83و 82من القانون املدين و  43و 42ما ميكن فهمه من نص املواد 

، واليت يتحد فيها مفهوم الطفل واحلدث، على الرغم من ان 3 15/12من قانون محاية الطفل  2/1

بظاهرة اجلنوح وما يرتتب عنها من مسؤولية جزائية، وهو ما ال  األخري يرتبط أكثر يف األدبيات اجلزائية

  نراه جائزاً.

  الحدث:

يشري هذا املصطلح إىل ذات املدلول الذي يعنيه مفهوم الطفل، فهو صغري السن أو الصيب أو    

الغالم أو حديث العهد. وهذا اللفظ يدل على أن احلدث شخص مل تتوفر له ملكة اإلدراك واالختيار 

صور عقله عن إدراك حقائق األشياء، واختيار النافع منها، والنأي بنفسه عن الضار منها، وال يرجع لق

هذا القصور يف اإلدراك واالختيار إىل علة أصابت عقله، وإمنا مرد ذلك لعدم اكتمال منوه وضعف 

ء مبيزا�ا الصحيح قدراته الذهنية والبدنية بسبب وجوده يف سن مبكرة ليس يف استطاعته بعد وزن األشيا

  . 4)20ص-1997-وتقديرها حق التقدير(معوض

ميكننا استيقاء تعريف احلدث يف القانون اجلزائري من قانون العقوبات وقانون اإلجراءات و   

فاملتمعن يف هذه التشريعات جيد أن املشرع اجلزائري قد أورد  اجلزائية وكذلك قانون محاية الطفل؛

(ق أ 444 عنه يف قانون اإلجراءات اجلزائية بلفظ احلدث بنص املادة تسميات خمتلفة للحدث، فعرب

(ق ع ج)، وعليه فإن احلدث أو 49ج ج)، وبلفظ القاصر والطفل يف قانون العقوبات بنص املادة 

سنة كاملة باعتبارها سن  18القاصر أو الطفل يف مفهوم املشرع اجلزائري هو كل من مل يبلغ سن 

  و جيعل هذا الشخص يف حال ارتكابه جلرمية ما أهالً لتحمل املسؤولية اجلزائية الرشد اجلزائي على حن

                                                           
 20املؤرخ يف 10-05، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم بالقانون رقم 26/09/1975، املؤرخ يف58-75أمر رقم - 1

 . 990،ص30/9/1975املؤرخة يف  78، ج ر رقم 2005يوليو
املؤرخ يف  02-05باألمر رقم  واملتضمن قانون األسرة، املعدل واملتمم 1984يونيو سنة  09املؤرخ يف  11-84قانون رقم  - 2

 .2005فرباير  27
 .2015جويلية  19الصادرة بتاريخ  39ج ر ع  2015جويلية -15املتعلق حبماية الطفل املؤرخ يف  15/12القانون رقم  - 3
 .20، ص1997عبد التواب معوض، شرح قانون االحداث، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  - 4
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(ق أ ج ج)مسايرا يف ذلك املادة األوىل من االتفاقية  442وفقا ألحكام القانون اجلزائي، بنص املادة 

من جهة ومتفقا مع أغلب الدول العربية فيما خيص احلد األقصى 1989العاملية حلقوق الطفل 

ثة من جهة أخرى، أما عن احلد األدىن لسن احلداثة فقد سكت املشرع عن ذلك مقتفيا يف ذلك للحدا

م واليت 1953أثر املشرع الفرنسي ومتماشيا مع توصيات احللقة الدراسية اليت عقدت بالقاهرة سنة 

دعت إىل عدم حتديد سن أدىن للحداثة لضرورات إصالحية وقائية، وحىت تضطلع حمكمة األحداث 

، بينما 1)35، ص1992سلطة البث يف أمر احلدث بصرف النظر عن احلد األدىن لسنه(قوامسية، ب

إىل تعريف احلدث يف مادته الثانية على أنه " كل  2001ذهب  قانون رعاية األحداث األردين لسنة 

،أما 2)23، ص2012شخص أمت السابعة ومل يتم الثامنة عشر من عمره ذكر كان أم أنثى"(فهمي، 

ق م ج) و سن للتمييز اجلنائي  42سنة كسن للتمييز يف القانون املدين اجلزائري (م 13اختاذ سن  عن

يف قانون العقوبات اجلزائري والفرنسي فمرده إىل اعتماد هذه السن لتحضري احلدث لتحمل املسؤولية 

ادتني مت إلغاؤمها ق أ ج ج " امل 446، 442سنة( أنظر  18اجلنائية متا ما بلغ سن املسؤولية اجلزائية 

  ).12-15من قانون محاية الطفل  149ق ج ع واليت ألغيت مبوجب املادة  49) و(املادة 

منه بنصه على أن مفهوم احلدث  02يف املادة  12-15وهذا ما أكده قانون محاية الطفل         

مبن يرتكب اجلرمية،  ؛ "فاحلدث ليس وصفا متعلقا3رديف ملعىن الطفل. كما أن له عالقة وطيدة باجلنوح

وإمنا هو حالة يكون عليها الصغري باعتباره يف سن احلداثة، أي الصغري مبعيار قانون حمدد، فكل من مل 

يتجاوز السن املذكور يعترب حدث سواء ارتكب جرمية أو لــــــــــــــــــم يرتكب، فهو إذا ارتكبها اعترب حدث 

؛ فعلى الرغم من أن الفقه اجلنائي مل يتوسع يف تعريف 4ا"منحرفا، وإذا مل يرتكبها أعترب حدث سوي

                                                           
 .35، ص1992القادر قوامسية، جنوح االحداث يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  حممد عبد - 1
خالد مصطفى فهمي، النظام القانوين حلماية الطفل ومسؤوليته اجلنائية واملدنية يف إطار االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية  - 2

 .23، ص2012ار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ، د-دراسة مقارنة –والشريعة اإلسالمية 
  ، املوجود على الرابط اإللكرتوين اآليت: 5قضاياهم وحقوقهم، ص   رجاء ناجي،األطفال املهمشون -3

tmhttp://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/AtfalMoh/Menu.h       

احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي  بلقاسم سويقات،  -4

  .12، ص 2011-20010مرباح، ورقلة، 
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احلدث ولعل ذلك راجع إىل أن األمر تقين تقديري خيتلف باختالف التشريعات إال أن الشريعة 

اإلسالمية قررت أنه ال عقوبة على الطفل الصغري الذي مل جير عليه القلم؛ فال مسؤولية عليه ألنه مازال 

ة، وألن العقوبة يف حد ذا�ا ما شرعت إال للردع والزجر، وهي للحدث الصغري يف طور النشأة والرتبي

قال ابن تيمية: " أن العقوبات شرعت رمحة من غري ذات جدوى ألنه أوىل إصالحه وتربيته و�ذيبه. 

اهللا تعاىل بعباده فهي صادرة عن رمحة اخلالق و إرادة اإلحسان إليهم و الرمحة �م كما يقصد الوالد 

، وهذا ألن الشريعة حكمة كلها وعدل كلها 1ديب ولده و كما يقصد الطبيب معاجلة املريض"تأ

  ومصلحة كلها كما قال ابن القيم يف إعالم املوقعني.

  الجنين:

اختلف الفقهاء حول ما إذا كان ميكن اعتباره طفًال؛ وذلك ألن حياته احتمالية، فهو ال    

الدته حيا، أو إذا ولد حيًا أو قابًال كما يقول بذلك الفقه يكتسب الشخصية الطبيعية إال بتمام و 

الفرنسي؛ ما معناه أن اجلنني مادام يكتسب احلقوق (املرياث و الوصية)، وال يتحمل االلتزامات فإنه 

فنجده يعترب اإلجهاض جرمية معاقب علها مبوجب  2يعد طفًال، فبالرجوع إلىقانون العقوبات اجلزائري

، إذ ال حيق للطبيب إجهاض املرأة احلامل إال ألسباب عالجية وضمن شروط 309،304،310املواد 

حمددة، وبنـاًء على ذلك فإنه ميكن اعتبار املرحلة اجلنينية مشمولة بتعريف الطفولة واليت تستمر طبقا 

 سنة كاملة، أما قبل ذلك فهو ناقص األهلية وجتري عليه 19للقانون املدين إىل سن الرشد احملددة ب

 4من قانون األسرة86، وهذا ما تؤكده املادة 3)13، ص2008-2007أحكام الوالية(رابطي، 

من القانون املدين"،  40بنصها: "من بلغ سن الرشد ومل حيجر عليه يعترب كامل األهلية وفقا من املادة 

ادة سنة حسب امل 18ومن ناحية أخرى فقد ربط املشرع مفهوم الطفل حبداثة السن احملددة بتمام 

                                                           
 .سلطة قاضي األحداث بني أولوية التدبري واستثناء العقوبةياسني الكعيوش،  -1
املؤرخ يف  01 -09، املتضمن قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم باألمر رقم 1966يونيو 8، املؤرخ يف156-66أمر رقم - 2

 .702، ص1966يونيو11املؤرخة يف 49، ج ر رقم2009فرباير 25
نية للطفل عند الطالق يف اتفاقية حقوق الطفل و قانون األسرة اجلزائري، رسالــــــــــة ماجستري، كلية زهية رابطي، احلماية القانو  -3

 . 13، ص2008-2007،-جامعة اجلزائر-احلقوق، 
 .910راجع قانون األسرة املرجع السابق، ج ر: ص - 4
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سنة عندما يكون الطفل يف موضع ا�ين عليه يف جرمية  19مع متديد هذه السن إىل 1من ق.إ.ج442

سنة ملا يكون  21من ق.ع، وإىل سن 342التحريض على الفسق وفساد األخالق حسب املادة 

املؤرخ يف  03-72الطفل يف حال اخلطر املعنوي مبقتضى املادة األوىل من األمر رقم 

، ومن التناقضات اليت ميكن تسجيلها على 2املتعلق حبماية الطفولـــــــــــــــــــــــــة واملراهقة 10/02/1972

املشرع اجلزائري هو اختالف سن التمييز واملسؤولية اجلنائية من قانون إىل آخر، حيث غلب مفهوم 

لق األمر بأحكام الوالية القاصر يف القانون املدين والذي انسحب بدوره على قانون األسرة حينما يتع

 19ق أ س ج)، وحىت اعتبار سن الزواج بتمام  87حىت  81على القصر وأمواهلم (أنظر املواد من 

سنة للجنسني ال ميكن اجلزم بأنه سن �اية الطفولة؛ إذ ميكن القول أ�ا سن تقديرية ال ميكن الزواج 

 16من هذا القانون اليت جتعل من سن  65دو�ا بدون ترخيص، وما يعزز ذلك هو استقراء نص املادة 

سنة هو سن انقضاء احلضانة بالنسبة للذكر، وهي سن التمييز قبل تعديلها يف القانون املدين، ومع أننا 

 16جند مربرًا موضوعيًا ومنطقيًا لتعديل سن التمييز يف القانون املدين، فإنه ميكن أن نعزو تثبيت سن 

اعتمادًا على أولوية مراعاة مصلحة احملضون اليت قد تقتضي عدم املساس سنة للتمييز يف قانون األسرة 

سنوات  06بتوازنه النفسي واستقراره االجتماعي حيث يعترب املشرع التمدرس جماين وإجباري من سن 

 11- 90من قانون العمل اجلزائري  15، األمر نفسه ينطبق على نص املادة 3سنة 16إىل سن 

سنة، فهل هذه  16اليت حتدد السن الدنيا لتشغيل األطفال بـ  69خري يف مادته والتعديل الدستوري األ

سن للتمييز أم لنهاية الطفولة؟ ؛ وذات التناقض جنده أيضًا بني القانون املدين وقانون العقوبات 

سنة مع أنه غري راشد  18واإلجراءات اجلزائية، فكيف يعقل أن يكون الطفل مسؤوًال جزائيًا يف سن 

هوم القانون املدين، والتناقض يكون أوضح مع الشريعة اإلسالمية اليت تعتمد البلوغ سنًا لنهاية مبف

                                                           
 22-06ائية املعدل واملتمم بالقانون رقم املتضمن قانون اإلجراءات اجلز 08/06/1966املؤرخ يف 155-66القانون رقم  -1

 . 24/12/2006،، الصادرة بتاريخ 84،ج ر رقم 20/12/2006املؤرخ يف 
، الصادرة يف 15املتعلق حبماية الطفولة و املراهقة، ج ر عدد  10/02/1972املؤرخ يف 03-72األمر رقم  - 2

 .209،ص 22/02/1972
، الصادرة 33املتعلق بالطابع اإلجباري للتعليم األساسي، ج ر عـــــــــــــــــــــــــــــدد  16/04/1976املؤرخ يف  66-76املرسوم رقم  - 3

 .13، ص23/04/1976بتاريخ 
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ويراد �ا ألفاظاً الصبا الطفولة وقوامه احللم؛ فهذه املرحلة من عمر اإلنسان يطلق عليها يف الفقه 

صل سن البلوغ, ويف مرتادفة وهي:الطفل، الصيب، الصغري، الغالم واحلدث، فالطفل هو كل مولود مل ي

هذا ذكر (ابن عابدين) يف حاشيته بأن الطفل:"هو كل صيب حني يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلم "، 

وعند اإلمام الشوكاين:"الطفل يطلق على الصغري وقت انفصاله إىل البلوغ ويقال له طفل إىل أن 

  .1)18، ص2012- 2011حيتلم"(مداين، 

 :جتماعالطفولة في نظر علماء النفس واال

تشمل الطفولة يف علم النفس املرحلة اجلنينية للطفل واليت تعد أوىل مراحل الطفولة مسايرا يف 

ذلك الشريعة اإلسالمية، حيث جيعل علماء النفس هذا املصطلح مقصور على الكائنات احلية دون 

ن احلياة ؛ حيث عرفت بأ�ا اسم لفرتة م2)01، ص2007سواها تبدأ مع مولدها وظهورها( رشوان، 

اإلنسانية اليت تقع بني الوالدة وسن السابعة، غري أن هذا التعريف ناقص وال يتفق مع املشهور عند 

علماء النفس الذين عرفوا الطفولة بأ�ا: "الفرتة اليت يقضيها الكائن احلي يف رعاية اآلخرين حىت ينضج 

شؤونه وتأمني حاجاته البيولوجية واالجتماعية ويكتمل ويستقـــــــــــــــل بنفسه، ويعتمد عليها يف تدبري 

والنفسية"، أما علماء االجتماع فال يرون أن املرحلة اجلنينية تدخل ضمن مرحلة الطفولة؛ فهم يأخذون 

بعني االعتبار حلظة امليالد كأهم حدث اجتماعي تبتدئ به هذه املرحلة؛ حيث تعرف الطفولة يف علم 

العمرية من دورة حياة الكائن اإلنساين واليت متتد من امليالد إىل بداية  االجتماع على أ�ا تلك املرحلة

، أما عن �اية هذه 3)14، ص2008املراهقة فيها يتحول الفرد إىل كائن  اجتماعي(شاكل جميد، 

املرحلة فكانت حمل خالف، فمنهم من ركز على النضج االقتصادي والفسيولوجي والعقلي والنفسي 

، غري أن هذا 4لقي والروحي واليت مؤداها تشكل حياة اإلنسان ككائن اجتماعيواالجتماعي  واخل

                                                           
 2011، جامعة اجلزائر،- بن عكنون- هجرية نشيدة مداين، حقوق الطفل بني الشريعة والقانون، رسالة ماجستري، كلية احلقوق  -1

 .18، ص2012 -
، املكتب اجلامعي احلديث، 2007، 4احلميد أمحد رشوان، الطفل دراسة يف علم االجتماع النفسي، الطبعة حسني عبد -2

 .01اإلسكندرية، ص
 .14،  دار صفاء للنشر والتوزيع، ص2008، 1سوسن شاكل جميد، العنف والطفولة، الطبعة  -3
 . 2حسني عبد احلميد أمحد رشوان، املرجع السابق ص   -4
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متوقف على قدرات كل فرد وظروفه االجتماعية ودرجة منوه العقلي والفكري ويف هذا قال العامل 

): "إن تفكري الطفل قبل السابعة من عمره يكون مشوشا ففي هذه  piagieالسويسري بياجي (

ني عامل الفكر وعامل األشياء"؛ وعليه جند أن القائلني �ذا الرأي انطلقوا من فكرة املرحلة جند الطفل ب

مفادها أن الفرد منذ والدته وحىت وفاته مير مبراحل خمتلفة يصعب الفصل بينها لتشابكها واقرتا�ا 

خر أن ، يف حني يرى البعض اآل1ببعض، واختلفوا يف حتديد التقسيم االعتباري هلذه املرحلة العمرية

، 2010الطفل هو من مل يصل إىل طور البلوغ  باعتباره يف مرحلة تكوين الشخصية،(املنايلي، 

فاصل بني ًا وهذا االجتاه يأخذ منحى الشريعة اإلسالمية واليت جعلت من االحتالم حد 2)33ص

 مرحليت الطفولة والبلوغ وما ينطوي عليه من تكاليف والتزامات شرعية.

تدرج ضمن فئات األطفال يف خطر كل من الطفل اليتيم و جمهول النسب غري أ�ا مل        

واملتخلى عنه وفئة الطفولة املسعفة، مع أن األمر مت تداركه الحقًا يف املباديء الدستورية اليت كرستها 

  املتضمن التعديل الدستوري. 01-16من القانون  72املادة 

هو الطفل الذي الطفل الجانح: حلدث كما يلي :" املالحظ أن املشرع يف هذا القانون عرف ا    

سنوات. وتكون العربة يف حتديد سنه بيوم ارتكاب  10يرتكب فعًال جمرمًا والذي ال يقل عمره عن 

 اجلرمية"، وما يفهم من هذه املادة هو ما يلي:

  سنة كاملًة. 18سن �اية مرحلة الطفولة هو  -

ات؛ حبيث إذا ارتكب احلدث فعًال ذا توصيف سنو  10ختفيض سن التمييز اجلزائي إىل  -

جنائي يعترب جاحنًا وخيضع لقواعد جنوح األحداث، وتسري عليه األحكام املتعلقة باملسؤولية اجلزائية 

  املخففة القائمة على تدابري اإلصالح وإعادة الرتبية والعقوبة املخففة كاستثناء.

سؤولية اجلزائية بل لتدابري اإلصالح سنوات عدم التمييز وال خيضع للم 10احلدث دون  -

  والتهذيب.

                                                           
 . 18د القادر قوامسية، املرجع السابق، صحممد عب  -1
 .33، ص2010مصر،  1هاين حممد كامل املنايلي، حقوق الطفل بني الواقع واملأمول، املكتبة العصرية، ط  -2
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سنوات ويرتكب فعالً ذا توصيف جنائي يسمى حدثاً جاحناً، وخيضع  10احلدث الذي بلغ  -

للتدابري املتعلقة باألحداث اجلاحنني فيما خيص التحري األويل والتحقيق واحلكم، وسري احملاكمة أمام 

  جعة تدابري مراقبة ومحاية األحداث.قسم األحداث وغرفة األحداث وتغيري ومرا

  ثانيا: جديد قانون حماية الطفل

املتعلق حبماية الطفل نقلة نوعية يف االهتمام اجلدي بتنظيم أحكام  12-15شكل قانون   

شاملة تتعلق حبماية الطفل والفئات املشمولة باحلماية وبعض التوصيفات القانونية اليت ينبغي بيا�ا يف 

  ات محاية األحداث جاحنني أو ضحايا.معرض تقنني آلي

  فئات األطفال المشمولة بالحماية في هذا القانون

األسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل، ال جيوز فصل  12-15من القانون  04اعتربت املادة   

الطفل عن أسرته إال إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، وال يتم ذلك إىل بأمر أو حكم أو قرار من 

  القضائية ووفقاً لألحكام املنصوص عليها قانوناً.السلطة 

من هذا القانون كل متييز بني األطفال يرجع إىل اللون أو اجلنس  03/01كما حظرت املادة   

أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غريها من أشكال التمييز، كما اعتربت أنه يتمتع جبميع احلقوق اليت 

ها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة املصدق عليها، وتلك تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغري 

املنصوص عليها يف التشريع الوطين، السيما احلق يف احلياة، ويف االسم ويف اجلنسية ويف األسرة ويف 

  الرعاية الصحية واملساواة والرتبية والتعليم والثقافة والرتفيه ويف احرتام حياته اخلاصة.

  هذا القانون باحلماية فهي:أما الفئات اليت مشلها 

  األطفال يف خطر. -

  األطفال اجلاحنون. -

  األطفال يف املراكز ومؤسسات الرعاية االجتماعية. -

ومع أن هذا القانون راهن على أولوية تعزيز آليات احلماية االجتماعية فإنه تضمن يف الباب   

امللغى من (ق أ ج ج) اخلاص  اخلامس أحكاما جزائية حاول املشرع من خالهلا استبدال القسم

ق أ ج ج) إال أن هذا القانون تعرض  494 -443بالقواعد اجلزائية املتعلقة با�رمني األحداث(م 
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لالنتقاد، بل شبهه اخلرباء والباحثون بقانون إجراءات جزائية خاص باألطفال، إذ ليس من شأن قانون 

إلصالح والتهذيب يف حالة اجلنوح يقتضي خاص حبماية الطفل أن يتضمن أحكام جزائية وإن كان ا

  عقوبة مالئمة ومسؤولية جزائية خمففة.

  الحماية الدستورية للطفل الجزائري.  -أوال

يقف على االهتمام  1منه 72إن املتمعن يف التعديل الدستوري األخري، السيما نص املادة       

ل مرد ذلك إىل تفشي خماطر الواضح الذي خصصه املؤسس الدستوري حلماية حقوق الطفل، ولع

و�ديدات جديدة غريبة عن ا�تمع اجلزائري يف السنوات األخرية مثل االختطاف وظاهرة جمهويل 

  منه بنصها: 72النسب والعمال القصر، وهذا ما بينته املادة 

 حتظى األسرة حبماية الدولة وا�تمع. -

 حتمي األسرة وا�تمع والدولة حقوق الطفل. -

 األطفال املتخلي عنهم أو جمهويل النسب. تكفل الدولة -

 يقمع القانون العنف ضد األطفال -

  مفهوم الحماية االجتماعية للطفل -

احلماية باملفهوم الواسع تعين دفع اخلطر مبوجب وسائل قانونية أو مادية، كما يطلق مصطلح   

احلماية، كما يطلق على كل  احلماية على تدابري واحرتازات إجرائية، يقوم �ا جهاز ما اسندت له مهمة

، 2014وسيلة مشروعة لدفع أي ضرر حمتمل على حق من احلقوق الشخص املادية أو املعنوية(متويل، 

، أما احلماية االجتماعية فهي مصطلح يستخدم للداللة على أي مبادرة يقوم �ا القطاع 2)26ص 

فضًال عن حتسني وضع الفئات املهمشة العام واخلاص. يكون من شأ�ا توفري احلماية للفئات الضعيفة 

                                                           
مارس سنة  07الصادرة يف  14املتضمن التعديل الدستوري ج. ر رقم  2016مارس سنة  06املؤرخ يف  01- 16قانون رقم  -1

2016.  
، 2014، اإلسكندرية، مصر، 1بد احلميد و متويل صاحل، احلماية اجلنائية للطفل ا�ين عليه، املكتبة اجلامعية احلديثة، طمحد ع -2

  .26ص
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؛ وباخلصوص األطفال املعرضني 1)81، ص2020اجتماعيًا السيما األطفال(جليط وخشمون، 

للخطر اللذين يكونون يف حالة خطورة اجتماعية اليت يقصد منها وجود احلدث يف حالة غري عادية، 

، 2015- 2014ستقبل(فخار، يتوقع مع استمرارها إقدام هذا احلدث على ارتكاب جرمية يف امل

، وهو ذات التوصيف الذي عرب عنه تقرير معهد دراسات علم اإلجرام يف لندن يف شأن 2)45ص

األحداث املعرضني للخطر على أنه " كل شخص حتت سن معينة مل يرتكب اجلرمية طبقًا لنصوص 

أفعاله وتصرفاته لدرجة ميكن القانون، إال أنه ألسباب مقبولة ذا سلوك مضار با�تمع وتبدو مظاهره يف 

، إذا مل يتدارك 3)137، ص 2010- 2009معها القول باحتمال حتوله إىل جمرم حقيقي(حاج علي، 

  أمره يف الوقت املناسب باختاذ تدابري الوقاية.

  حقيقة مفهوم الطفل في خطر ومبررات الحماية -

  على النحو اآليت:  من ذات القانون حاالت األطفال يف خطر 02حددت ذات املادة     

  فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي. -

  تعريض الطفل لإلمهال والتشرد. -

  املساس يف حقه يف التعليم. -

  التسول بالطفل أو تعريضه للتسول. -

عجز األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم يف تصرفاته اليت من شأ�ا أن تؤثر على سالمته  -

  أو النفسية أو الرتبوية.البدنية 

  التقصري البني واملتواصل يف الرتبية والرعاية. -

                                                           
، - بني الواقع واملأمول -15/12جهيدة جليط و مليكة خشمون، احلماية االجتماعية للطفل يف خطر يف ظل القانون رقم  -  1

 .2281، ص2020، جامعة املسيلة، يناير 2ع -4ة والسياسية، مجملة الباحث للدراسات القانوني
محو فخار، احلماية اجلنائية للطفل يف القانون اجلزائري والتشريع املقارن، رسالة دكتوراه يف القانون، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  - 2

 .45، ص 2014/2015
زائري، رسالة ماجستري يف احلقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، بدرالدين حاج علي، احلماية اجلنائية للطفل يف القانون اجل - 3

 .137، ص 2009/2010
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سوء معاملة الطفل السيما بتعريضه للتعذيب واالعتداء على سالمته البدنية أو احتجازه أو منع  -

  الطعام عنه، أو إتيان اي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثري توازن الطفل العاطفي النفسي.

  كان الطفل ضحية جرمية من ممثله الشرعي.إذا   -

  إذا كان الطفل ضحية جرمية من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل محايته. -

االستغالل اجلنسي للطفل مبختلف أشكاله، من خالل استغالله السيما من املواد اإلباحية ويف  -

  البغاء وإشراكه يف عروض جنسية.

سيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته، أو يكون االستغالل االقتصادي للطفل، ال -

  ضاراً بصحته أو سالمته البدنية/ أو املعنوية.

  وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغريها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار. -

 الطفل الالجيء. -

 تعريف الطفل في خطر:

ذه املرحلة يتفق اجلميع على أمهيتها وحساسيتها رغم االختالف حول بداية ومدة و�اية ه      

وخطور�ا، حيث حيتاج الطفل إىل وسط آمن ومالئم لينمو فيه منوًا سليماً، ومتكامال نفسيًا عقلياً 

وبدنياً، إال أنه قد ال يتاح له ذلك فيكون عرضة ملختلف املخاطر اليت قد �دد كيانه وحترمه من حقوقه 

  دخل ا�تمع ضرورياً خاصة الدولة لتوفري احلماية الالزمة له.األساسية، فيكون حينئذ ت

 الخطر:

مل يعرف املشرع اجلزائري يف ق ح ط معىن اخلطر؛ حي اكتفى فقط بتعداد حاالت اخلطر       

منه)، وإذا أردنا أن نعرف األخطار اليت ميكن أن �دد الطفل بإمكاننا حصرها يف كل ما  2/3ف(م

منه) الذي تكون  2/2هو: (م فالطفل في خطر النفسي والعقلي والبدين،  من شأنه أن يهدد منوه

صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه يف خطر أو عرضه له، أو تكون ظروفه املعيشية أو سلوكه من 

شأ�ما أن يعرضاه للخطر احملتمل أو املضر مبستقبله، أو يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية والنفسية 

ية للخطر، وحيمل مصطلح حالة اخلطر وفق التوجه احلديث للمشرع اجلزائري داللة خاصة أو الرتبو 



121 
 

ختتلف عن تلك اليت حيملها مصطلح اجلنوح، كو�ا ختص احلدث الذي يتعرض جلملة من اإلخطار اليت 

  تؤثر على الطفل وسالمته واليت قد تدفعه إىل اجلنوح إذا ما اعتربت كمقدمة حلالة اإلجرام.

  1)242د قسم شراح القانون اخلطر إىل نوعني(زيدومة، صوق   

وهو الذي ميس االحداث مجيعًا باعتبارهم مل تكتمل شخصيتهم بعد، وأن إدراكهم الخطر العام:  -

وتكوينهم ال يزال ناقصًا يف هذه املرحلة العمرية، لذا على اجلميع إحاطتهم مبا جيب من رعاية ملواجهة 

 أي خطر يهددهم.

وهو الذي يتمثل يف مجيعاملؤثرات سواء كانت مادية او معنوية احمليطة باحلدث وقد ص: الخطر الخا -

تؤثر على سلوكه أو وعيه بالسلب فتهدد مستقبله وكيانه، فكل ما اشتدت تلك املؤثرات كان وقعها 

 اشد من على احلدث.

وعني: مادية والواقع أن مجلة ما ميكن أن يتعرض له األطفال من خماطر ال خترج عن ن       

ومعنوية، حيث هناك أخطار يتعرض هلا كل األطفال، واخطار تتعرض هلا فئات بعينها، نظرًا للوضع 

االجتماعي أو االقتصادي لألسرة أو التنشأة االجتماعية أو الوضع الصحي ناهيك عن أسباب أخرى، 

وامل لالنزالق األطفال وإن كانت هذه املخاطر جتعل من األخطار ضحية جمتمع فإ�ا ميكن أن تكون ع

يف مهاوي اإلجرام واجلنوح، وهذا ما أدى باملشرع إىل رفع السن املتعلقة حبماية الطفولة واملراهقة يف 

  من ق ح ط . 149الذي ألغي بنص املادة  03-72يف األمر رقم  2خطر معنوي

 الطفل في خطر معنوي: 

عاله على :" أن قاضي األحداث املذكور أ 03- 72نصت املادة األوىل من االمر رقة       

سنة، واليت تكون أخالقهم أو تربيتهم  21خيتص بالنظر يف دعاوى محاية القصر الذين مل يبلغوا سن 

عرضة للخطر، او ان يكون وضع حيا�م أو سلوكهم مضر مبستقبلهم، ميكن أن خيضعوا إىل تدابري 

طفل يف خطر معنوي نظرًا لصعوبة حصر هذه احلماية واملساعدة الرتبوية، والواقع انه يصعب تعريف ال

                                                           
  .242زيدومة درياس، مرجع سابق، ص -1
- 22، الصادرة يف 15، املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة، اجلريدة الرمسية العدد1972-02-10املؤرخ يف  03-72األمر رقم  -2

  .209، ص 02-1972
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- 15االخطار؛ االمر الذي أدى للمشرع إىل التخلي عن مصطلح الطفل يف خطر معنوي يف القانون 

نظراً ألن مفهوم اخلطر واسع وال ميكن حصره، وهذا هو نفس مسلك  03-72الذي ألغى األمر  12

ق ح ط  مل  02يف نص الفقرة الثالثة من مادة ، و املالحظ أن املشرع اجلزائري 1قانون الطفل املصري

حيصر مجيع حاالت اخلطر اليت ميكن أن �دد الطفل، وهي يف ا�مل نفسية اجتماعية مادية ومعنوية 

  وتعلمية: 

 كفقد الوالدين أو أحدمها. -

 اإلمهال، التشرد والتخلي عن الطفل بإنكار نسبه مثالً. -

 لتعليم والتسول أو استغالله يف التسول.التسرب املدرسي واملساس حبق الطفل يف ا -

 خروج الطفل عن السلطة األسرية وإمهال واجب الرعاية والتوجيه والرقابة من األولياء.  -

 سوء املعاملة والتعذيب وكافة أشكال العنف واالعتداء السيما العنف األسري. -

 االعتداء املوصوف بالطابع اإلجرامي من األصول أو من الغري. -

 االقتصادي للطفل مبا يؤثر على متدرسه وصحته العقلية أو البدنية. االستغالل -

 االستغالل اجلنسي للطفل واملساس بالتوازن النفسي والعاطفي للطفل بالقسوة وسوء املعاملة. -

  تعريضه للنزاعات املسلحة وما ينجر عنها من أخطار وتعريضه للجوء داخل أو خارج بلده. -

  ة وترقية الطفولة في الجزائر.الجهات المكلفة بحماي - ثانياً 

هيئتني لتعزيز آليات احلماية االجتماعية لألطفال يف خطر  12-15استحدث القانون        

توزعان على الصعيد الوطين واحمللي، سنأيت على تفصيل مدلول كل هيئة وتشكيلها ومهامها وعالقتها 

  بقضايا األحداث من خالل العناصر اآلتية:

  

  
                                                           

، وللمزيد راجع: مدحت الدبيسي، 2006لسنة  12، املعدل لقانون رقم 2008لسنة  126ل املصري، رقم قانون الطف -1

بشأن  1996لسنة  12، املعدل للقانون رقم 2008لسنة  126حمكمة الطفل واملعاملة اجلنائية لألطفال يف ضوء القانون رقم 

  .66، ص2011الطفل، مكتبة اجلامع احلديث، 
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 ركزي:على المستوى الم

استحدث قانون محاية الطفل على الصعيد الوطين مفوضية تعىن برتقية ومحاية الطفولة، سنأيت   

  فيما يلي على بيان شكلها وتنظيمها اهليكلي ومهامها:

  الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: -

اية الطفولة على إنشاء هيئة وطنية مكلفة برتقية ومح فلطال مايةح انونمن ق 11نصت املادة   

 334 – 16رسوم تنفيذي رقم يرأسها مفوض وطين حلماية الطفولة، وقد أنشئت هذه اهليئة مبوجب امل

، حيث تعيني السيدة مرمي 12016ديسمرب سنة  19املوافق  1438ربيع األول عام  19مؤرخ يف 

ها بقضايا األسرة شريف بصفة مفوض وطين حلماية وترقية الطفولة باعتبارها قاض سابق نظرًا الهتمام

  والطفل، وذلك مبوجب مرسوم رئاسي.

 من 2املادة أعاله تنشأ هذه اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة وحسب  11تطبيقًا للمادة       

، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تنشأ لدى 334 – 16رقم  املرسوم التنفيذي

  يئة مبدينة اجلزائر.مصاحل الوزير األول، ومقر اهل

 12- 15تتوىل اهليئة، يف إطار املهام املنصوص عليها يف القانون رقم   :3وحسب املادة        

واملذكور أعاله، على اخلصوص،  2015يوليو سنة  15املوافق  1436رمضان عام  28املؤرخ يف 

أخالقه أو محاية الطفل من خالل فحص كل وضعية مساس حبقوق الطفل الذي تكون صحته أو 

تربيته أو أمنه يف خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأ�ما أن يعرضاه للخطر 

احملتمل أو املضر مبستقبله، أو يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو الرتبوية للخطر، 

ف اإلدارات واهليئات العمومية، تعاينها أو تبلغ �ا، كما تتوىل ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع خمتل

وتعمل اهليئة، يف إطار  وكذا كل األشخاص املكلفني برعاية الطفولة وخمتلف املتدخلني يف هذا ا�ال،

صالحيا�ا، على ترقية التعاون يف جمال حقوق الطفل، مع مؤسسات األمم املتحدة واملؤسسات 

                                                           

47- Ounissa DAOUDI. Lecture de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la 

protection de l’enfant- entre évolution et insuffisances – Revue des sciences 

sociales. No24. Juin2017. Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou P15-16.  
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فل يف الدول األخرى، وكذا مع املنظمات غري اإلقليمية املتخصصة ومع املؤسسات الوطنية حلقوق الط

احلكومية الدولية. كما تعمل اهليئة على إقامة عالقات تعاون مع اجلمعيات واهليئات الوطنية الناشطة يف 

) للهيئة االستعانة بأي 5).وميكن حسب (م4خمتلف جماالت حقوق الطفل وا�االت ذات الصلة(م

صاصهما وخرب�ما، أن يساعداها يف مهامها، وجتدر شخص أو هيئة أخرى ميكنهما، حبكم اخت

  من نفس املرسوم). 6اإلشارة إىل أنه ال ميكن اهليئة أن تتكفل بقضايا معروضة على القضاء( م

 الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة:

أن اهليئة تضم، من ذات املرسوم على  07من ق ح ط تنص املادة  12تطبيقاً لنص املادة       

 حتت سلطة املفوض الوطين حلماية الطفولة، اهلياكل اآلتية:

  أمانة عامة، -

  مديرية حلماية حقوق الطفل، -

  مديرية لرتقية حقوق الطفل، -

  جلنة تنسيق دائمة. -

تسيري اهليئة وتنشيطها وتنسيق   09يف حني يتوىل املفوض الوطين حلماية الطفولة وفقاً للمادة        

 اطها، ويتوىل �ذه الصفة، على اخلصوص ما يأيت:نش

  إعداد برنامج عمل اهليئة والسهر على تطبيقه، -

  إدارة عمل خمتلف هياكل اهليئة وتنسيقها وتقييمها، -

  إبداء الرأي يف التشريع الوطين املعمول به املتعلق حبقوق الطفل، -

  ق مع مصاحل الوسط املفتوح،اختاذ أي تدبري من شأنه محاية الطفل يف خطر، بالتنسي -

  استغالل التقارير اليت ترفعها إليه مصاحل الوسط املفتوح، -

  تنسيق األشغال املتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات اهليئة، -

  متثيل اهليئة لدى السلطات الوطنية واهليئات الدولية، -

  التسيري اإلداري واملايل للهيئة، -

  يئة أمام القضاء ويف كل أعمال احلياة املدنية،متثيل اهل -
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  توظيف وتعيني مستخدمي اهليئة طبقا للتشريع والتنظيم املعمول �ما، -

  ممارسة السلطة السلمية على مجيع املستخدمني، -

  إعداد النظام الداخلي للهيئة، -

  تفويض إمضائه ملساعديه، -

نفيذ اتفاقية حقوق الطفل، يرفعه إىل رئيس إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى ت -

  اجلمهورية.

ميارس املفوض الوطين املكلف حبماية وترقية الطفولة مهامه مستعينًا مبديرين فرعيتني مها:         

  مديرية محاية الطفل ومديرية ترقية محاية الطفل:

الطفل على  من نفس املرسوم على أن تكلف مديرية محاية حقوق 11حيث تنص املادة       

 اخلصوص، مبا يأيت:

وضع برامج وطنية وحملية حلماية حقوق الطفل بالتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات واهليئات  -

  العمومية واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،

  تنفيذ التدابري اليت تدخل ضمن السياسة الوطنية حلماية الطفل، -

  ملباشرة ميدانيا يف جمال محاية الطفل والتنسيق بني خمتلف املتدخلني،متابعة األعمال ا -

  وضع آليات عملية لإلخطار عن األطفال املوجودين يف خطر، -

  السهر على تأهيل املوظفني واملستخدمني يف جمال محاية الطفولة، -

  قوق الطفل،تطوير سياسات مناسبة حلماية الطفل من خالل تشجيع البحث والتعليم يف جمال ح -

  تشجيع مشاركة هيئات ا�تمع املدين يف جمال محاية حقوق الطفل. -

من املرسوم املذكور أعاله  12يف حني تكلف مديرية ترقية حقوق الطفل، وفقًا للمادة        

 على اخلصوص مبا يأيت:

ات واهليئات وضع برامج وطنية وحملية لرتقية حقوق الطفل بالتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملؤسس -

  العمومية واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،

  تنفيذ برنامج عمل هياكل اهليئة يف جمال ترقية حقوق الطفل، -
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  القيام بكل عمل حتسيسي وإعالمي يف جمال محاية حقوق الطفل وترقيتها، -

  لتنسيق مع ا�تمع املدين،إعداد وتنشيط األعمال التحسيسية يف جمال ترقية حقوق الطفل با -

  تسيري النظام املعلومايت الوطين حول وضعية األطفال يف اجلزائر، -

  تشجيع مشاركة هيئات ا�تمع املدين يف جمال ترقية حقوق الطفل، -

  إحياء التظاهرات واألعياد اخلاصة بالطفل. -

لية ومديري دراسات وجلنة يعاون املفوض الوطين أمني عام مكلف بالشؤون اإلدارية واملا       

تضم ممثلي الوزارات من نفس املرسوم)  15و 14(م يرأسها املفوض الوطين أو ممثلهتنسيق دائمة 

املكلفة بالشؤون اخلارجية والداخلية واجلماعات احمللية والعدل واملالية والشؤون الدينية والرتبية الوطنية 

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي والثقافة والتضامن والتعليم العايل والتكوين والتعليم املهنيني و 

الوطين واألسرة وقضايا املرأة والصحة والشباب والرياضة واالتصال واملديرية العامة لألمن الوطين وقيادة 

  الدرك الوطين وممثلي ا�تمع املدين.

د مبوجب مقرر من ) سنوات قابلة للتجدي4يعني أعضاء جلنة التنسيق الدائمة ملدة أربع (       

املفوض الوطين، بناء على اقرتاح من السلطات واملنظمات اليت يتبعو�ا، وميكن أن تستعني اهليئة 

ملساعدة جلنة التنسيق الدائمة يف أشغاهلا، مبمثلني عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، 

لدائمة يف ممارسة مهامه وعن ا�تمع املدين وأي شخص مؤهل ميكنه مساعدة جلنة التنسيق ا

   .)16/1.2.4(م

من ذات املرسوم على أن اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة ميكنها  18كما نصت املادة        

  يف أداء مهامها ان تشكل جلان موضوعاتية تكلف على اخلصوص، مبا يأيت:

 الرتبية. -

  الصحة. -

  الشؤون القانونية وحقوق الطفل. -

ا�تمع املدين. حتدد كيفيات تنظيم اللجان املوضوعاتية وسريها ومهامها يف النظام  العالقة مع -

  الداخلي للهيئة.
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  :حماية الطفولة على المستوى المحلي

اجلديد يف قانون محاية الطفل واستحداث هيئة أطلق عليها مصاحل الوسط املفتوح تعمل على       

رض هلا، تعمل بالتنسيق مع القضاء واإلدارة العمومية تقصي وضع حقوق الطفل واالنتهاكات اليت يتع

واهليئات احلقوقية وتتشكل من مجلة من املؤسسات واألشخاص الناشطني واملهتمني يف قضايا ومحاية 

من ق ح ط على أن تتوىل احلماية االجتماعية لألطفال على  21حقوق الطفل؛ حيث نصت املادة 

بالتنسيق مع خمتلف اهليئات واملؤسسات العمومية و األشخاص  املستوى احمللي مصاحل الوسط املفتوح

املكلفني برعاية الطفولة، وهي باألساس عبارة عن هيئة تربوية تنتمي إىل مصلحة االستشارة التوجيهية 

الرتبوية، موكول إليها مهام التكفل باألحداث الذين هم يف خطر معنوي وإعداد البحوث االجتماعية 

فها تربية وإعادة إدماج احلدث مع العائلة واحمليط، وجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن إنشاء املتعلقة �م وهد

مصلحة واحدة بكل والية، غري أنه يف الواليات ذات الكثافة السكانية الكبرية إنشاء عدة مصاحل، 

وجيب أن تتشكل مصاحل الوسط املفتوح من موظفني خمتصني السيما مربني ومساعدين اجتماعيني 

خصائيني نفسانيني وأخصائيني اجتماعيني وحقوقيني(قضاة، ممارسون أو متقاعدون، حمامون، مربو وأ

شباب، أخصائيون نفسيون تربويون يف علم النفس االجتماعي أو علم النفس الطفل، واألورطوفونيا، 

راكز وأخصائيون اجتماعيون، ومساعدون اجتماعيون يف مديريات التنشيط االجتماعي، وموظفون يف م

الطفولة، وناشطون حقوقيون أو إعالميون وكل مهتم بقضايا محاية الطفولة من ا�تمع املدين على سبيل 

شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل )، وميكن التنسيق مع فرق األحداث باألمن والدرك الوطنيني، 

ماية وترقية حقوق مع اإلشارة إىل أن هذه املصلحة تعمل بالتنسيق وحتت إشراف املفوض الوطين حل

  الطفل.

  مهام مصالح الوسط المفتوح: -

ميكن ملصاحل الوسط املفتوح عند االقتضاء إخطار قاضي األحداث والنيابة العامة والتنسيق        

معهما، ويف هذا الصدد تقوم مصاحل الوسط املفتوح مبتابعة وضعية األطفال ومساعدة أسرهم، وختطر 

و ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوايل أو رئيس ا�لس الشعيب هذه املصاحل من قبل الطفل أ

البلدي أو كل مجعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط يف جمال محاية الطفل، أو املساعدين 
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االجتماعيني أو املربني أو املعلمني أو األطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه 

الطفل أو على صحته أو سالمته البدنية أو املعنوية، كما ميكنها ان تتدخل أن يشكل خطرًا على 

تلقائياً، وال ميكنها أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها اإلقليمي، غري أنه ميكنها يف هذه 

احلالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل أو حتويله إليها، وجيب على هذه املصاحل 

ق ح ط)، وعلى هذه املصاحل أن تتأكد من  22عن هوية القائم باإلخطار إال برضاه(م عدم الكشف

الوجود الفعلي حلالة اخلطر، من خالل القيام باألحباث االجتماعية واالنتقال إىل مكان تواجد الطفل 

تدابري واالستماع إليه وإىل ممثله الشرعي، حول الوقائع حمل اإلخطار من اجل حتديد وضعيته واختاذ ال

  ق ح ط). 23املناسبة له، وعند الضرورة تنتقل مصاحل الوسط املفتوح إىل مكان تواجد الطفل فوراً (م

وإذا تأكدت مصاحل الوسط املفتوح من عدم وجود حالة خطر، تعلم الطفل وممثله الشرعي        

صول إىل اتفاق بذلك، فإذا تأكدت من وجود حالة اخلطر تتصل باملمثل الشرعي للطفل من اجل الو 

خبصوص التدبري األكثر مالءمة الحتياجات الطفل ووضعيته اليت من شأنه إبعاد اخلطر عنه، ويف هذه 

سنة على األقل يف التدبري الذي سيتخذ بشأنه،   13احلال جيب إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر 

ق، على ان يفرغ كل ذلك يف كما جيب إعالمه عند االقتضاء وكذا ممثله الشرعي حبقهم يف رفض االتفا

  ق ح ط). 24حمضر يتلى على األطراف ويوقعون عليه(م 

  الشروط الواجب توفرها في األسرة الجديرة بالثقة: -2-2

ميكن مبصاحل الوسط املفتوح أن تقرتح إبقاء الطفل يف أسرته مع اختاذ التدابري االتفاقية        

  ق ح ط) 25اآلتية: (م

التدابري الضرورية املتفق عليها إلبعاد اخلطر عن الطفل يف اآلجال اليت حتددها مصاحل إلزام األسرة باختاذ  -

 الوسط املفتوح.

 تقدمي املساعدة الضرورية لألسرة وذلك بالتنسيق مع اهليئات املكلفة باحلماية االجتماعية. -

التكفل  إخطار الوايل ورئيس ا�لس الشعيب البلدي املختصني أو أي هيئة اجتماعية من أجل -

 االجتماعي بالطفل.
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اختاذ االحتياطات الضرورية ملنع اتصال الطفل مع أي شخص ميكن أن يهدد صحته أو سالمته البدنية  -

  أو املعنوية.

ق ح ط إىل أنه ميكن ملصاحل الوسط املفتوح تلقائيًا أو  26وجتدر اإلشارة حسب املادة       

عة التدبري املتفق عليه جزئيًا أو كلياً، ويف حالة اختيار بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي مراج

تدبري وضع الطفل لدى أسرة جديرة بالثقة صدر مرسومان تنفيذيان حيددان الشروط الواجب توفرها يف 

ق ح ط، السيما  40، وذلك تطبيقًا لنص املادة 1األسرة اجلديرة بالثقة املنتدبة حلماية الطفل يف خطر

من هذا املرسوم، مع االستعانة مبصاحل الوسط املفتوح والبحث االجتماعي يف هذا  7إىل  2املواد من 

الشأن، وكذا الشروط املتعلقة امللزم بالنفقة يف مصاريف التكفل بالطفل يف خطر املوضوع خارج األسرة 

يقاً يسري على األطفال يف خطر وعلى األطفال اجلاحنني على حد سواء تطب واألمر، 2أو املسلم للغري

  ق ح ط . 44لنص املادة 

من هذا القانون غلة أن الدولة تضع حتت تصرف مصاحل الوسط املفتوح كل  30وتشري املادة       

الوسائل البشرية واملادية الالزمة للقيام مبهامها، مع اإلشارة إىل أنه يف كل األحوال جيب التنسيق مع 

  ق ح ط) 27مر يف احلاالت اآلتية: (مقاضي األحداث املختص، الذي ميكن أن يرفع إليه األ

 أيام من تاريخ إخطارها. 10عدم التوصل على أي اتفاق يف أجل أقصاه  -

 تراجع الطفل أو ممثله الشرعي. -

 فشل التدبري املتفق عليه بالرغم من مراجعته. -

من نفس القانون على أنه جيب رفع األمر أيضا إىل قاضي  28وكذلك نصت املادة         

املختص يف حاالت اخلطر احلال أو يف احلاالت اليت يستحيل معها إبقاء الطفل يف أسرته،  األحداث

السيما إذا كان ضحية جرمية ارتكبها ممثله الشرعي، كما جيب عليها إعالمه بصفة دورية حبالة األطفال 

ارات اليت وجهها املتكفل �م وبالتدبري املتخذ بشأ�م، وجيب عليها أن تعلم املفوض الوطين مبآل االخط

ق ح ط)، مع  29أشهر بتقرير مفصل عن كل األطفال الذين تكفلت �م(م  3إليها، وأن توافيه كل 

                                                           
 .2019فرباير  24، الصادرة يف 12، ج ر ع2019فرباير  19 املؤرخ يف 70-19أنظر املرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .2019فرباير  24، الصادرة يف 12، ج ر ع2019فرباير  19املؤرخ يف  69-19أنظر املرسوم التنفيذي رقم  - 2
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من ق ح ط أكدت على أنه تبقى مصاحل الوسط املفتوح املنشأة  3ف  149اإلشارة إىل أن املادة 

  قبل صدور هذا القانون قائمة.

ميد الطفل بالتوازن النفسي والعاطفي؛ فهي الشك أن األسرة هي املصدر األساسي الذي    

مصدر األمان واالستقرار والرتبة األوىل اليت يستقي منها الطفل املعاين والقيم واليت يلجأ إليها يف حال 

اخلطر، لذا ينبغي أن تتوفر له يف األسرة كل الشروط والظروف اليت توفر له نشأة سوية، وحنن هنا ال 

أو االقتصادية بالتحديد أل�ا قد ال تضمن للطفل األمن واحلماية بل قد نتكلم عن الظروف املادية 

تكون عامًال يف احنرافه وخروجه عن اجلادة مبعىن أن طفل سوي يؤدي بالضرورة إىل أسرة مستقرة 

  وجمتمع متوازن تقل أو تنعدم فيه مظاهر العنف واالحنراف.

السياسة االجتماعية للدولة يف توفري كل فاحلماية االجتماعية للطفل ينبغي أن ختدم أهداف   

عوامل االستقرار النفسي والعاطفي واالجتماعي لألطفال وعزهلم عن كل العوامل اليت تؤدي إىل �ديد 

طفولتهم؛ وهي يف ا�مل أهداف وقائية استباقية، وأهداف عالجية، وأهداف تنموية ختدم السياسة 

باقية بوقاية الطفل من كل املخاطر االحتمالية اليت ميكن أن العامة للدولة؛ حيث تتعلق احلماية االست

يكون عرضة هلا، واليت يتعذر أحيانًا حتقيقها دون تظافر دور األسرة خاصة يف مرحلة الطفولة األوىل، 

بل إن هذه األخرية قد تكون إحدى العوامل واملخاطر اليت تعرض أمن الطفل وسالمته، أما األهداف 

حبماية الطفل من اآلثار اليت أحدثتها املخاطر اليت تكون قد انعكست سلبًا على العالجية فتتعلق 

سلوكه باالحنراف أو على توازنه النفسي ومنوه العقلي، مما يتطلب حتريك السياسة اجلنائية اإلصالحية 

ففة)"، يف حني بشقيها: "الرتبية والتهذيب والتأهيل واإلدماج والعقوبة االحتياطية (املسؤولية اجلزائية املخ

ترتكز أهداف احلماية االجتماعية للطفل يف الشق التنموي على حتضري طفل سوي يكون نواة لشخص 

سوي نفسيًا سليم بدنيًا وعقليًا مستقر اجتماعيًا مؤهل علميًا ميكن أن تستفيد منه األسرة وا�تمع 

ت االقتصادية ذات االنعكاس والدولة؛ األمر الذي يتطلب بالتأكيد تدخل الدولة للتكفل باملشكال

االجتماعي والقضاء على خمتلف األزمات بتوفري وضمان خمتلف احلقوق املكرسة دستوريًا كاحلق يف 

  الصحة والتعليم والسكن والعمل والرعاية االجتماعية.
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ترتكز السياسية اجلنائية احلديثة يف جمال محاية األطفال حول ختصيص قوانني، خاصة أكثر      

ومتاشيًا مع الواقع االجتماعي للطفولة واملخاطر اليت �ددها بالرتكيز على احلماية االستباقية  مشوالً 

وإإلصالح والتهذيب وإعادة الرتبية والتنشئة االجتماعية السليمة، والردع االستثنائي وإشراك هيئات 

  اعية اليت �دده. ومؤسسات مدنية واجتماعية وشبه قضائية حلماية الطفل من مجيع األخطار االجتم

املتعلق حبماية الطفل شكل مكسبًا يف هذا اإلطار،  12-15وعلى الرغم من أن القانون       

حينما راهن فيه املشرع على أولوية احلماية االجتماعية على احلماية القضائية، وبالرغم من استحداثه 

ب مل خيرجه كثريًا من عباءة قانون �يئات وطنية وحملية لرتقية ومحاية الطفولة إال أنه أخرج يف ثو 

والتدابري اخلاصة بالتعامل مع األحداث اجلاحنني  األحكاماإلجراءات اجلزائية اليت أسهب فيها املشرع يف 

مبا جيعل هذا القانون أشبه بقانون إجراءات جزائية خاص باألطفال، حىت وإن استبدل مصطلح ا�رمون 

  صطلح أحداث اجلاحنني.ق أ ج ) مب وما بعدها 442(  األحداث

   :الحماية القانونية للطفل في مجال العمل

تعرف ظاهرة تشغيل األطفال يف السنوات األخرية تفاقما كبريا وسريعا، نظرا لعوامل يبدوا   

البحث فيها غاية السياسات االجتماعية والتنموية، مما جيعل الدولة ملزمة بتوفري مجيع الوسائل التشريعية 

واالجتماعية والثقافية للوقوف على حجم الظاهرة والقضاء عليها للوصول إىل جمتمع منظم  واالقتصادية

واقتصاد قوي يستفاد فيه من مجيع الطاقات مبا فيال ذلك األطفال، حيث تستمد هذه الظاهرة أمهيتها 

اسية؛ ذلك أنه من من أمهية الفئة املعنية �ا، وذلك باعتبارها عنصرا فعاال يف ا�تمع وأحد مكوناته األس

بني احلقائق املؤكدة أنه أصبح االهتمام برعاية الطفولة مقياسا لتقدم األمم وتنميتها تنمية شاملة، األمر 

الذي يفسر تزايد االهتمام الرمسي وغري الرمسي بقضايا الطفولة وما تعاين منه يف هذا العصر، إىل جانب 

واملؤمترات اليت جعلت من الطفل حمورا هلا وأساسا لسنها  الكم اهلائل للقوانني واالتفاقيات وامللتقيات

وإبرامها وانعقادها، انطالقا من حقيقة مفادها أنه ال ميكن للمجتمعات أن تنهض وتتطور إال بواسطة 

 طاقاته الفاعلة يف ا�تمع، واليت يعد الطفل أمهها.

ارسات وإساءات من شأ�ا غري أن ما يتعرض له األطفال يف احلياة اليومية من جتاوزات ومم  

احليلولة دون متتعهم بطفولة سوية جتعل منهم أفرادا فاعلني يف ا�تمع، مهددة منوهم النفسي والعقلي 
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والبدين واالجتماعي، لعل أمهها جلوء األطفال إىل عامل الشغل يف سن مبكرة طوعا أو جربا، مما أدى 

اقتصادية أساسها احلاجة إىل القوت يف بعض إىل انزالق فئة كبرية منها للجنوح بسبب اكراهات 

األحيان إلعالة أسرهم، ما تسبب بشكل مباشر يف حرمان هؤالء من حقهم الطبيعي يف اللعب 

والتعليم اللذان يعدان من أهم احلقوق اليت ينبغي للطفولة احلصول عليها، ضمانا لنشأ�ا نشأة سليمة 

  اليت تعترب أحد مقومات التنمية املنشودة بكل أبعادها. تتحقق من خالهلا فاعلية هذه الثروة البشرية

 - قراءة في المفهوم واألسباب  -عمالة األطفال 

  - مدخل مفاهيمي  –أوال : ظاهرة عمالة األطفال 

إن معاجلة هذه الظاهرة تتطلب أوال حتديد مفهوم الطفل وحصر فئة األطفال املشمولة باحلماية   

رق إىل تعريف الظاهرة وحتديد مفهومها، وهي مسألة يف غاية الصعوبة نظرا أثناء ممارسة العمل، قبل التط

لتعدد زوايا املعاجلة واألسباب والعوامل املؤدية إىل تفشي هذه الظاهرة، لذا سنبدأ بتعريف الطفل أوال مث 

  حتديد اإلطار العام للظاهرة ثانيا.

  مدى تجريم عمالة األطفال -1

تماعية واقتصادية ونفسية أيضا، لكنه يدخل يف ساحة األفعال ال شك أن الشغل يعد ضرورة اج

ا�رمة مبجرد أن يصبح أطفال يل عمر الزهور ينخرطون يف عامل الشغل يف سن مبكرة مما يؤثر على 

منوهم البدين والنفسي والعقلي وحيرمهم من التمتع بإحدى أهم مراحل النمو وتشكيل الشخصية، 

قصرياً؛ حينما تدفع االسرة أطفاهلا إىل العمل وترك مقاعد الدراسة، أو خصوصًا عندما يكون التشغيل 

يف حاالت االستغالل االقتصادي لألطفال يف بعض املهن أو بعض املظاهر االجتماعية اليت تعود على 

مروجي ظواهر التشرد والتسول بعوائد مالية من جراء توظيف األطفال للكسب السهل وغري املشروع أو 

  يف أعمال غري أخالقية. استخدامهم

وقد تصدت التشريعات العقابية و العمالية هلذه الظاهرة بإدراج آليات وتدابري عقابية للحد منها، 

غري أن األمر قد ينظر إليه من زاوية أخرى؛ عندما يكون العمل فعًال ضرورة اقتصادية يضطر فيها 

  الطفل إىل إعالة نفسه وأسرته.
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  جريم والتحريم:تشغيل األطفال بين الت-2

  مفهوم عمالة األطفال. -

لقد مت التعبري عن عمالة األطفال بالعديد من املصطلحات منها اشتغال األطفال الذي يعرب   

، ويف الكثري من األدبيات املتعلقة بعمالة La main d´œuvreenfantine1عنه مبصطلح

وما هو مرفوض مما يقوم به الطفل من األطفال يتم استخدام مصطلحني اثنني للتمييز بني ما هو مقبول 

، حيث يشري األول إىل النوع Child labourومصطلح Child Worksأعمال ومها مصطلح 

املقبول من األعمال غري الضارة بالطفل، حبيث ال يوجد هلا أية إفرازات سلبية ميكن أن تلحق بالطفل 

اد على الذات واإلحساس بقيمة العمل بل قد يكون هلا العديد من اإلجيابيات من حيث تعزيز االعتم

  وتنمية روح االنتماء لدى الطفل ... .

يف حني يشري املصطلح الثاين إىل تلك األعمال املضرة وغري املقبولة اليت تلغي طفولة الطفل،   

ويتعرض الطفل أثناء القيام �ا إىل أبشع صور االستغالل من قبل أصحاب العمل، اليت حترمه من فرصة 

  2على التعليم بالدرجة الكافية. احلصول

وهذا النوع من العمل ينطبق على ما حدده تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونسيف   

  )، حيث ذكر التقرير أن عمل الطفولة يكون استغالال إذا ما اشتمل على :1997

  أيام عمل كاملة يف سن مبكرة. -

  ساعات عمل طويلة غري مناسبة. -

  دة ال تتناسب مع املرحلة العمرية للطفل.أعمال جمه -

  العمل والعيش يف ظروف قاسية. -

  أجر غري كاف. -

  مسؤوليات زائدة عن احلد. -

                                                           
 .75، ص2008-2007جغديل علي، واقع الطفل اجلزائري بني الدراسة والعمل، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،1
أمحد حممود زيد، ظاهرة عمالة األطفال يف الضفة الغربية وسياسات مكافحتها، رسالة ماجيسرت، كلية الدراسات العليا نابلس رائد  2

 .12، ص 2002جامعة النجاح الوطنية،  -فلسطني  –



134 
 

  أعمال حتول دون التحاق الطفل باملدرسة. -

  1_ أعمال حتول دون متكن الطفل من حتقيق النمو االجتماعي والنفسي الكامل.

اهرة اجتماعية تنحصر يف نطاقها كل أشكال إساءة ويتضح مما سبق أن عمالة األطفال هي ظ  

معاملة األطفال والزج �م يف عامل الشغل يف سن مبكرة، اختيارا أو اضطرارا، يف أعمال ال تتناسب مع 

أعمارهم وال قدرا�م اجلسدية والعقلية وانتهاك ألبسط حقوقهم املتعلقة بالعلم والنماء والراحة نتيجة 

  2عبة اليت أجرب�م على العمل لقاء أجور يومية أو أسبوعية.ظروفهم االقتصادية الص

  ثانيا: أسباب عمالة األطفال.

للوقوف على حجم الظاهرة واألبعاد اليت تكتسيها ينبغي علينا يف البداية رصد أسباب هذه   

لنحو الظاهرة وعوامل انتشارها، وهي يف ا�مل تتنوع بني أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية...على ا

  التايل:

    . األسباب االقتصادية.1

تتصدر العوامل االقتصادية القائمة بني األسباب والعوامل املؤدية الخنراط األطفال يف العمل،   

وخباصةأسوأ أشكاله نظرا لوجود عالقة وثيقة بني الفقر والبطالة وبني عمل األطفال، حيث يرتبط عمل 

ستشري الفقر يكون عمل األطفال عامال من عوامل اسرتاتيجية األطفال بالفقر ارتباطا وثيقا؛ وعندما ي

األسرة الفقرية للبقاء على قيد احلياة ...، فاحلاجة املاسة إذن جتعل من األسر تقريبا عاجزة على 

  3االستثمار يف تعليم أطفاهلا.

التشغيل القصري لألطفال مشكلة اقتصادية يف األساس تغذيها . األسباب االجتماعية: 2

  امل اجتماعية متشابكة، مثل التفكك األسري البنيوي أو الوظيفي.   عو 

                                                           
ية الدراسات العليا، جامعة سهام حممد عبد اهللا، عمل األطفال وأثره يف النمو املعريف وإشباع احلاجات النفسية، رسالة دكتوراه، كل 1

 .11ص  2007اخلرطوم، 
، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، بدون 30، العدد -األسباب واحللول  –مسرية عبد احلسني كاظم، عمالة األطفال يف العراق  2

 .154سنة نشر، ص 
 : لى الرابط التايل، حبث منشور ع11رانيا فاروق، دور منظمة العمل العربية يف جمال عمل األطفال، ص3

www.arabccd.org/fils/0000/629 . 
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  . األسباب الثقافية:3

تعترب سيطرة جمموعة من املعتقدات االجتماعية املتعلقة بعدم جدوى االستثمار بالتعليم وعدم   

ؤدية متابعة األطفال لدراستهم بسبب الرغبة يف تعليمهم مهنة تؤمن هلم مستقبل آمن من األسباب امل

إىل اخنراط األطفال يف العمل يف سن مبكرة، حيث ال تزال تسود بعض ا�تمعات التقليدية خاصة 

الزراعية معتقدات خاطئة تبيح تشغيل األطفال ألن يف ذلك مصلحة فضلى هلم، ويف ا�تمع الذي 

 املتعلقة باحلد يكون فيه عمل األطفال مقبوال اجتماعيا ينخفض الطلب على التعليم وال تطبق القوانني

 1األدىن لسن العمل وإلزامية التعليم.

كما يؤدي تدين املستوى الثقايف لألسرة وعدم إدراك اآلثار السلبية الناجتة عن عمالة األطفال   

دورا يف بروز هذه الظاهرة، حيث أن كثريا من األسر ال جتد أي غضاضة يف دفع أبنائها إىل سوق 

  العمل مبربرات خمتلفة.

 سباب التشريعية:. األ4

رغم تصديق معظم الدول العربية ومنها اجلزائر على معظم االتفاقيات والصكوك املتعلقة حبقوق   

الطفل عموما واألطفال العمال بوجه خاص، ووجود تشريعات داخلية خاصة بالطفولة أو عالقات 

هذه النصوص وواقع املمارسة، العمل اليت جترم عمالة األطفال، إال أن اهلوة ال تزال واسعة بني مضامني 

يف ظل غياب اآلليات الكفيلة بتنفيذ تلك القوانني، وإن وجدت فهي غري كافية مثل مؤسسة تفتيش 

  2العمل اليت مل تصل بعد لناحية الكفاءة واإلمكانية الالزمة لتنفيذ مهامها.

  . األسباب التعليمية:5

ا للظروف االقتصادية الصعبة اليت جتعل إن التسرب املدرسي نتيجة الفشل يف التعليم أو نظر   

تكملة مشوارهم الدراسي أمرا مستحيال مما جيد هؤالء األطفال أنفسهم جمربين على الدخول يف سوق 

                                                           
. بوشيخي عائشة، بن شعيب نصر الدين، االقتصاد غري الرمسي : تشغيل األطفال بني الفقر والتسرب من التعليم، امللتقى الوطين 1

 .12دون تاريخ نشر، ص حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر واآلثار وسبل الرتويض، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ب
 .13رانيا فاروق، مرجع سابق، ص 2
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، بل أكثر من 1العمل، كما أن التعليم مل يعد يؤدي وظيفتيه األساسيتني، ومها الوظيفة الرتبوية واملعرفية

طلبة املدارس سببا مهما من أسباب عمالة األطفال، ويعود هذا ذلك يعد التسرب من التعليم لبعض 

التسرب إىل أسباب منها : ضعف حتصيل الطالب الدراسي، أو عدم رغبته يف الدراسة، أو رغبته يف 

تعلم مهنة معينة، أو العنف الذي ميارسه بعض املعلمني على طلبة املدارس، األمر الذي يدفع بعض 

  2درسة والتوجه إىل العمل لتعلم حرفة بدال من التعليم األكادميي.الطلبة إىل النفور من امل

 الجهود الدولية في مواجهة عمالة األطفال.

تاريخ صدور دستور  1919تعود اجلهود الدولية يف مواجهة ظاهرة عمالة األطفال إىل سنة   

تشغيل األطفال يف األعمال  املتعلقة باحلد االدىن لسن 5منظمة العمل الدولية متزامنا مع االتفاقية رقم 

 . 3الصناعية

  أوال: اآلليات االتفاقية:

  المواثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان: -  1

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: 1-  1

منه اليت نصت على أن  25تضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان محاية الطفولة مبوجب املادة 

اية خاصتني، حبيث ينعم كل األطفال بنفس احلماية االجتماعية لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورع

  .4وذلك بدون متييز بينهم

  

  

 

                                                           
،كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 03مباركي دليلة، عمالة األطفال بني الواقع والنصوص، جملة العلوم القانونية واإلدارية، العدد  1

 .161، ص 2005
مي، ا�لة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، ا�لد محد فخري غرام، مرام إبراهيم املواجدة، حكم عمالة األطفال يف لفقه اإلسال 2

 .204، ص 2008، 3الرابع، العدد
  .1919اكتوبر  29اعتمدت بتاريخ  3
، الدورة 217، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 1948ديسمرب  10اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املؤرخ يف  4

 الثالثة.
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  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 1-2

نص هذا العهد على وجوب محاية األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي واالجتماعي،    

تخدام األطفال يف أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار كما أوصى بضرورة جترمي اس

 .1بصحتهم أو �ديد حيا�م للخطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي

  البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم: 3-  1

من البيان واملتعلقة باحلق يف بناء أسرة يف فقر�ا الرابعة على أنه لكل طفل  19نصت املادة   

ى أبويه حق إحسان تربيته وتعليمه مصداقا لقوله تعاىل : "وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا" عل

) وال جيوز تشغيل األطفال يف سن باكرة، وال حتميلهم من األعمال ما يرهقهم، أو يعوق 24(اإلسراء 

لوفاء مبسؤوليتهما منوهم، أو حيول بينهم وبني حقهم يف اللعب والتعلم، أما إذا عجز والدا الطفل عن ا

حنوه، انتقلت هذه املسؤولية إىل ا�تمع، وتكون نفقات الطفل يف بيت مال املسلمني، اخلزانة العامة 

 2للدولة حبسب مضمون الفقرة اخلامسة من املادة املذكورة أعاله.

  ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي: 4-  1

ل األطفال، كما ال جيوز أن يكون احلد األدىن لسن من امليثاق تشغي 32حيظر طبقا لنص املادة 

االلتحاق بالعمل أقل من احلد األدىن لسن التعليم اإلجباري، وجيب أن يتمتع الشباب الذين يلتحقون 

  .3بالعمل بظروف عمل مناسبة ألعمارهم

  المواثيق الخاصة بحقوق الطفل: -2

 إعالن جنيف لحقوق الطفل. 2-1

أول وثيقة دولية تعرتف للطفل مبجموعة من احلقوق  1924عام  يعترب إعالن حقوق الطفل

ويف إطار محاية الطفل من االستغالل بكافة أشكاله نصت املادة   1ودعت ا�تمع الدويل إىل تعزيزها.

                                                           
 .1966ديسمرب  16) املؤرخ يف 21-ألف (د 2200معية العامة لألمم املتحدة اعتمد مبوجب قرار اجل1
 . 1981سبتمرب19البيان العاملي عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم، املعتمد من قبل ا�لس اإلسالمي الدويل للعامل، باريس، 2
ورويب عن اللجنة األوروبية، نيس فرنسا، بدأ العمل فيه ميثاق احلقوق األساسية لإلحتاد األورويب، الربملان األورويب جملس اإلحتاد األ 3

 . 2000يف ديسمرب 
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الرابعة من اإلعالن على أنه جيب أن يكون الطفل يف وضع ميكنه من كسب عيشه وأن حيمى من كل 

ستغالل االقتصادي الذي يعد أحد أشكال االستغالل، بل أخطرها على استغالل، مبا يف ذلك اال

  2اإلطالق نظرا ملا يتعرض له الطفل يف ظله لكافة أشكال العنف.

  .1959إعالن حقوق الطفل لسنة  2-2

نص اإلعالن على محاية األطفال من كافة أشكال االعتداءات والتجاوزات اليت من شأ�ا   

وضمانا حلماية الطفل من االستغالل االقتصادي نص املبدأ التاسع  3وخلقه، �ديد حياته وصحته وأمنه

من اإلعالن على وجوب محاية الطفل من كافة أشكال االستغالل، وال جيوز هلذا اإلعالن استخدام 

الطفل قبل بلوغه السن األدىن املالئم، وحيظر يف مجيع األحوال محله على العمل أو تركه يعمل يف أي 

  4صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل منوه اجلسمي أو العقلي أو اخللقي. مهنة أو

  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.3– 2

تشكل هذه االتفاقية اإلطار القانوين العاملي الذي يهدف إىل توفري محاية املصلحة الفضلى   

هم بشكل طبيعي وصحي على لألطفال، مهما كانت الظروف واختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان تنميت

  الصعيد اجلسمي والعقلي واخللقي واالجتماعي دون أي متييز ويف احرتام كامل حلريتهم وكرامتهم.

ومن أداء أي  االستغالل االقتصاديحيث تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته من   

ضارا بصحة الطفل أو بنموه عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون 

البدين، أو العقلي، أو الروحي أو املعنوي، أو االجتماعي، كما تلتزم الدول األطراف باختاذ التدابري 

التشريعية واإلدارية واالجتماعية والرتبوية اليت تكفل هذا احلق، خاصة فيما يتعلق بتحديد حد أدىن 

                                                                                                                                                                                         
هادي سياف فنيس الشهراين، املسؤولية اجلنائية عن تشغيل األطفال يف النظام السعودي، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا،  1

 .3، ص 2010جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض السعودية، 
، ومت التصويت عليه 1923فرباير  23الطفل، املعتمد من قبل ا�لس العام لالحتاد الدويل إلغاثة األطفال، بتاريخ إعالن حقوق 2

 .1924واملوقع عليه من قبل أعضاء ا�لس العام يف فرباير  1923من قبل اللجنة التنفيذية يف جلستها بتاريخ 
 .151-146، ص 2005فاقيات حلقوق اإلنسان، مصر، السيد أبو اخلري، نصوص املواثيق واإلعالنات واالت 3
 .1959نوفمرب  20، سويسرا 1386، رقم 14إعالن حقوق الطفل، الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ملتحدة، الدورة 4
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رض عقوبات أو جزاءات لضمان احرتام التدابري لسن العمل، ووضع نظام لساعات العمل وظروفه وف

  1اليت تتخذها يف هذا ا�ال.

إىل جانب ذلك انبثق عن االتفاقية بروتوكوالن إضافيني ملحقني �ا، بشأن استغالل األطفال   

  من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة كاآليت : 2002يف عام 

  2 النزاعات املسلحة.الربتوكول االختياري بشأن : إشراك األطفال يف -

  3الربتوكول االختياري بشأن : بيع األطفال واستغالهلم يف الدعارة واملواد اإلباحية. -

وجتدر اإلشارة إىل أن االتفاقية العاملية حلقوق الطفل تعد من بني االتفاقيات امللزمة العامة باعتبار 

  4نية باملعىن الفين الدقيق.أ�ا تتوجه خبطا�ا بصورة عامة وجمردة؛ أي أ�ا قواعد قانو 

  الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. 2-4

من امليثاق تتم محاية كل طفل من كافة أشكال االستغالل االقتصادي،  15طبقا لنص املادة   

ومن أداء أي عمل حيتمل أن ينطوي على خطورة أو يتعارض مع النمو البدين أو العقلي أو الروحي أو 

جتماعي للطفل، على أن تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات التشريعية األخالقي أو اال

واإلدارية املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه املادة اليت تغطي كل من القطاعني الرمسي وغري الرمسي 

لذا تقوم  للعمل، وبعد دراسة األحكام ذات الصلة ملواثيق منظمة العمل الدولية اليت تتعلق باألطفال،

  الدول األطراف على وجه اخلصوص مبا يلي:

  احلد األدىن لألجور لاللتحاق بأي عمل. –التشريعات  –توفري من خالل  -

  سن التشريعات لساعات وظروف العمل. -

  سن العقوبات املناسبة أو اجلزاءات األخرى لضمان التطبيق الفعال هلذه املادة. -

                                                           
 .-السالفة الذكر -1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  32املادة  1
 263ال يف النزاعات املسلحة، الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم الربوتوكول االختياري بشأن : إشراك األطف 2

 .2002فيفري  32، دخل حيز التنفيذ يف 54، الدورة 2000ماي  25املؤرخ يف 
لعامة لألمم الربوتوكول االختياري بشأن : بيع األطفال واستغالهلم يف الدعارة واملواد اإلباحية، الصادر مبوجب فرار اجلمعية ا 3

 .2002جانفي  18دخل حيز التنفيذ يف  54ماي الدورة  25املؤرخ يف  263املتحدة رقم 
جملة  -حنو وضع تشريع منوذجي حلقوق الطفل  –عادل مستاري، موسى قروف، احلماية القانونية حلقوق لطفل يف العامل العريب  4

 .152، اجلزائر، بدون تاريخ نشر، ص -رة بسك –االجتهاد القضائي، العدد السابع، جامعة حممد خيضر 
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  1ار تشغيل الطفل يف كافة قطاعات ا�تمع.تشجيع نشر املعلومات بشأن أخط -

 عهد حقوق الطفل في اإلسالم. 5-2

تضمن العهد محاية األطفال من االستغالل االقتصادي يف نص املادة الثامنة عشرة منه، املتعلقة   

بعمل األطفال وحتديدا يف فقر�ا األوىل اليت نصت على أنه ال ميارس الطفل أي عمل ينطوي على 

يعطل تربيته أو تعليمه أو يكون على حساب صحته، أو منوه البدين أو الروحي، على أن خماطر أو 

تضع القوانني الداخلية لكل دولة حدا أدىن لسن العمل وساعاته وشروطه وتفرض عقوبات على 

  2املخالفني حبسب مضمون الفقرة الثانية من املادة أعاله.

    ثانيا: المنظمات الدولية

   لدوليةمنظمة العمل ا -1

، بصدور 1919بدأ االهتمام بظاهرة عمالة األطفال بعد إنشاء منظمة العمل الدولية يف عام   

واليت اعتربت أول أداة من أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة  1919،3لعام  5االتفاقية رقم 

، حيث منعت بعمل األطفال، وهذه األداة مسيت باتفاقية احلد األدىن للعمل يف ا�ال الصناعي

من العمل يف صناعات معينة، كاملناجم والبناء ونقل الركاب والبضائع عرب  14األطفال حتت سن 

  الطرق والسكك احلديدية.

جتدر اإلشارة إىل أنه من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها املنظمة طبقا لإلعالن اخلاص   

ية واملعلن عنها يف دستورها، وذلك يف الفصل باألهداف واملقاصد اليت تسعى إليها منظمة العمل الدول

  الرابع منه املتعلق بأحكام متفرقة للمنظمة احلرص على ما يلي :

  احلماية الوافية حلياة وصحة العاملني يف مجيع املهن. -

                                                           
امليثاق اإلفريقي حلقوق رفاهية الطفل املنبثق عن اجلمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية، دور�ا العادية  1

 .1990نوفمرب  29، بدأ العمل به يف 1979جويلية  17، مونروفيا، ليبرييا، 16رقم 
سبتمرب  25بتاريخ  2013بقرار جملس الوزراء رقم  54اإلسالم، الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م عهد حقوق الطفل يف 2

2006. 
عبد الرمحن بن حممد عسريي، تشغيل األطفال واالحنراف، الطبعة األوىل، دار األكادمييون للنشر والتوزيع، دار احلامد للنشر 3

 .11، ص 2014 والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية،
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  رعاية الطفولة واألمومة. -

  1كفالة تكافؤ الفرص يف التعليم والتدريب املهين.  -

فاقيات اليت أصدر�ا منظمة العمل الدولية حول تشغيل األطفال، ومن بني العدد الكبري لالت  

  تربز االتفاقيات اآلتية واليت تندرج ضمن قائمة أهم االتفاقيات املنبثقة عن منظمة العمل الدولية:

  :)2()1973. المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخدام (138اتفاقية العمل الدولية رقم  1-1

إىل القضاء الكامل على عمل األطفال، حيث وضعت حدا أدىن  �دف على املدى البعيد  

لسن العمل هو سن إمتام التعليم اإللزامي والذي اعتربت أنه ال جيوز أن يقل عن اخلامسة عشر، كما 

منعت تشغيل األطفال حىت سن الثامنة عشرة يف األعمال اليت حيتمل أن تعرض للخطر صحة أو 

بيعتها أو الظروف اليت تؤدى فيها، وأوجبت على الدول املصادقة سالمة أو أخالق األحداث بسبب ط

  أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل األطفال.

  )3()1999(أسوأ أشكال عمالة األطفالالمتعلقة ب 182اتفاقية العمل الدولية رقم  1-2

 اليت تعقده دوريا منظمة ، حيث أن مؤمتر العمل الدويل138جاءت مكملة لالتفاقية رقم    

املتعلقة بالقضاء على  182االتفاقية اجلديدة رقم  1919العمل الدولية  تبىن باإلمجاع يف يونيو عام 

أسوأ أشكال عمالة األطفال مما سيوفر إمكانيات هائلة للقضاء على أسوأ األشكال السيئة من العمالة، 

يف القوات املسلحة، وإكراههم على العمل القسري  مبا يف ذلك اسرتقاق األطفال وجتنيدهم اإلجباري

                                                           
 .23دستور منظمة العمل الدولية ونصوص خمتارة، مكتب العمل الدويل، جنيف، سويسرا، ص 1

http://stging.ilo org/puplic/lib doc/ile/2011. 

ذي  25مؤرخ يف  518-83مادة. صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم رقم  18وتتضمن  1973يونية  26) صدرت يف 2(

سبتمرب  06املوافق  1403ذو القعدة  28الصادر بتاريخ  37. ج.ر.ج.ج. العدد 1983سبتمرب 3هـ املوافق  1403القعدة 

1983. 

مؤرخ يف  2000-387صادقت عليها اجلزائر مبوجب مرسومرئاسي رقم مادة.  16وتتضمن  1999جوان  19) صدرت يف 3(

 03هـ املوافق  1421رمضان  07الصادرة بتاريخ  73م، ج.ر.ج.ج. عدد 2000نوفمرب   28هـ املوافق  1421رمضان  02

  .2000ديسمرب سنة 
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وإلزامهم بالعمل لتسديد ديون أهاليهم واستعبادهم للعمل يف األرض، واستغالهلم يف الدعارة وإنتاج 

  1املواد اإلباحية، وغري ذلك من أشكال العمل اخلطري واالستغاليل.

، حيث عرفت املادة الثالثة منها إىل جانب نص االتفاقية على اإلجراءات الفورية للقضاء عليها

  2أسوأ أشكال عمل الطفل.–تعبري 

  .)3(: اتفاقية الحد األدنى  لسن تشغيل األحداث في العمل البحري 1-3

حظرت املادة الثانية من االتفاقية استخدام أو تشغيل األطفال الذين تقل سنهم عن اخلامسة   

مل عليها سوى أفراد من نفس األسرة، غري أنه عشرة على ظهر أي سفينة، خبالف السفن اليت ال يع

جيوز للقوانني واللوائح الوطنية أن تسمح مبنح شهادات ختّول األحداث الذين يقل عمرهم عن الرابعة 

عشرة العمل يف احلاالت  اليت تكون فيها السلطات التعليمية أو غريها من السلطات املعنية اليت حتددها 

تنعة بأن هذا العمل سيفيد احلدث، بعد إيالء االعتبار الواجب حلالته هذه القوانني أو اللوائح مق

الصحية والبدنية وللفوائد احملتملة والفورية اليت تعود عليه من العمل املقرتح حبسب مضمون الفقرة الثانية 

من نفس املادة مع إلزامية مسك كل ربان سفينة سجل أو قائمة جبميع األشخاص العاملني على سفينة 

  4ن تقل سنهم عن السادسة عشرة مع بيان تاريخ ميالدهم.مم

  : اتفاقية الحد األدنى لسن تشغيل األحداث في األعمال الصناعية. 1-4

تضمنت هذه االتفاقية  قائمة مبجموعة من األعمال اليت تندرج حتت خانة األنشطة الصناعية   

االتفاقية على عدم جواز استخدام أو تشغيل  طبقا لنص املادة األوىل منها بينما نصت املادة الثانية من

األحداث الذين تقل سنهم عن اخلامسة عشرة يف أي منشأة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو 

يف أي فرع من فروعها، يف حني تضمنت الفقرة الثانية من نفس املادة املذكورة أعاله استثناء عن 

ح باستخدام هؤالء األحداث يف املنشآت اليت ال يعمل فيها القاعدة العامة واملتمثل يف إمكانية السما 

                                                           
  .35، ص 2002- 2001جمادي نادية، العوامل املؤدية إىل تشغيل الطفل اجلزائري، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، 1
 .126، ص 2013ي لإلصدارات القانونية، القاهرة يوسف حسن يوسف، جرمية استغالل األطفال ومحايتهم، املركز القوم 2

 .36باالتفاقية رقم  1958مادة. عدلت سنة  12وتتضمن  1920جوان  15) صدرت يف 3(
 21،24اتفاقية احلد األدىن لتشغيل األحداث يف العمل البحري، املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية، الدورة  4

 .1939أفريل  11دء النفاذ ، تاريخ ب1936أكتوبر
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سوى أفراد نفس األسرة، وتستثين من ذلك األعمال اليت متثل حبكم طبيعتها أو حبكم الظروف اليت 

  1جترى فيها خطرا على حياة أو صحة أو خطر.

  منظمة العمل العربية. -

لعمل العربية يف طبيعتها احلقوقية أو يف ال ختتلف االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة ا    

طريقة املصادقة عليها عن تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فقد أصدرت منظمة العمل العربية 

  منها :2اتفاقية متثل معايري العمل العربية، 19حىت اآلن 

  العمل: بشأن مستويات 1966 لعام ) 1  (العربية رقم االتفاقية  2-1

االتفاقية اإلطار التشريعي احمللي للدول العربية يف جمال العمل، وتطرقت إىل عمل وضعت هذه   

األطفال، حيث نصت على عدم جواز تشغيل األحداث قبل سن الثانية عشرة، ويف األعمال الصناعية 

قبل بلوغ السابعة عشرة يف الصناعات اخلطرية أو الضارة بالصحة، وحددت ساعات عمل األطفال 

يوميا كحد أقصى مع اسرتاحة مد�ا ساعة واحدة، وأوجبت إجراء الفحص الطيب  بست ساعات

للطفل قبل االلتحاق بالعمل للتأكد من لياقته للعمل ن وتكرار الفحص دوريا ومنعت تشغيله ليال أو 

  3تشغيله ساعات إضافية.

  )4(بشأن عمل األحداث.1996لسنة  18االتفاقية العربية رقم    2-2

التفاقية بشكل تفصيلي وكامل تنظيم األحداث، فحظرت يف ماد�ا األوىل يف عاجلت هذه ا  

عشرة، وأحالت إىل اجلهات املختصة يف كل دولة حتديد  13فقر�ا الثانية تشغيل من تقل سنه 

اإلجراءات الالزمة للتحقق من سن احلدث، وتطبق االتفاقية طبقا للمادة الثانية منها على مجيع 

  ية ووفقا للضوابط اليت حيددها تشريع كل دولة.األنشطة االقتصاد

                                                           
 22، 23اتفاقية احلد األدىن لتشغيل األحداث يف األعمال الصناعية، املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية، الدورة  1

  .1941فبفري  21، بدء النفاذ 1937جوان 
 ل منشور على الرابط : ،  مقا10محادة أبو جنمة، قانون العمل األردين ومعاير العمل الدولية، ص  2

Labour.weebly .com/uploads/6114/9/6149309/…pdf. 
 .15محادة أبو جنمة، مرجع سابق، ص  3

مارس  24-17املنعقدة بالقاهرة بني  23) صدرت هذه االتفاقية عن مؤمتر العمل العريب التابع ملنظمة العمل العربية يف دورته 4(

1996. 
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ونظرا ملا متثله األعمال الصناعية من مشقة لألحداث فقد حظرت املادة السابعة تشغيلهم فيها   

قبل إمتام سن اخلامسة عشرة وذلك باستثناء األعمال الصناعية اخلفيفة اليت تتوالها األسرة بشرط أال 

  تعليمه وفقا ملا قررته املادة الثامنة من االتفاقية.  تؤثر على صحة احلدث أو أخالقه أو

  :دور منظمة العمل في وضع المبادئ األساسية لحماية العمال القّصر

ال ميكن إنكار دورها يف وضع املبادئ العامة يف محاية األطفال ويف شىت القطاعات خاصة   

لفرتة كانت قضية العمل حمورية، ألن القطاعات الصناعية والنشاطات الفالحية والبحرية(حيث يف تلك ا

  الصناعة آنذاك احتاجت الكثري من العمال...)

  ميكن اإلشارة لسلسلتني منها: اتفاقياتلقد جتل ذلك من خالل عدة   

  :اتفاقيات 5: تتمثل يف 1س

  املتعلقة بتعديل السن األدىن لتشغيل األطفال يف ا�ال الصناعي (دون إعالن) :5/1919 اتفاقية

سنة يف ما عدا  14تثناء عملهم يف الوحدات العائلية الصناعية، كما منعت عملهم دون سن باس

احلاالت املتعلقة بتشغيلهم يف الوحدات التكوينية املعتمدة واملراقبة من قبل الدولة، كما فرض على 

  سنة. 14أصحاب املصانع مسك دفاتر يدونون فيها كل حاالت تشغيل أطفال دون سن 

، حيث حددت السن 1920ملؤمتر العمل الدويل يف سنة  2: انبثقت عن الدورة 7/1929 اتفاقية

  سنة. 14االدىن للعمل لألطفال يف القطاعات الفالحية ب 

كما فرضت هذه املنظمة من ميلكون هذه الوحدات ومن ينشطون يف إطار البحرية، مسك   

يع املعلومات املتعلقة بالبحارة الذين مل يبلغوا دفاتر يدونون فيها كل احلاالت املتعلقة بتشغيل القّصر ومج

  سنة . 15

سنة كسن أدىن بالنسبة لألطفال الذين يشغلون مهام ربّان  18حددت سن  :15/1921 اتفاقية

  سفينة.

من  االتفاقيةسنة، استثنت هذه  14حددت السن األدىن للعمل يف األعمال الزراعية  ب :10 اتفاقية

ذين ينشطون يف إطار مؤسسات أو وحدات أو قوارب أو سفن أو مزارع تدار جمال تطبيقها األطفال ال

ألطفال يف أوقات الدراسة أو مثن حتصيلهم ا كل تشغيل  االتفاقيةمن قبل أفراد العائلة، كما منعت هذه 
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ا الدراسي وكذا يف املؤسسات الزراعية اليت ال تتوفر قيها شروط الصحة والنظافة والراحة واليت تتجاوز فيه

  أشهر) 5املدة القانونية للعمل، أوقات املوسم الدراسي (

سنة ملمارسة بعض  12: اليت مسحت مبنح ترخيص لبعض األطفال البالغني 33/1923إتفاقية/

األعمال اخلفيفة وغري املضرة بصحتهم واليت ال تعيق حتصيلهم الدراسي ومنوهم التعليمي، على أّال تزيد 

ن ذلك أيام العطل واألعياد، وذلك يف مجيع النشاطات واألعمال غري بساعتني يف اليوم وأّال يكو 

  الصناعية.

كما أوصت تلك اإلتفاقية بضرورة رفع احلد األدىن للعمل يف بعض االنشطة ذات اخلطورة على   

البصر والصحة البدنية والنفسية، وقد تضمنت عدة إجراءات تتعلق مبتابعات قضائية ورقابة إدارية 

بات اجلزائية على خمالفة أحكام هذه اإلتفاقية، كما دعمت منظمة األمم املتحدة هذه وبعض العقو 

املتعلقة باألعمال اخلطرة على االطفال �دف ضمان حسن تطبيق  41االتفاقيات بالتوصية رقم 

  الرتخيصات املطلوبة يف هذا ا�ال من األولياء أو األوصياء القانونيني.

دولية عند هذا احلد من االهتمام والعناية مبوضوع تشغيل األطفال، مل تتوقف منظمة العمل ال  

من االتفاقيات معدلة لبعضها، حيث رفعت احلد األدىن للعمل ب  2حيث عمدت إلصدار سلسلة 

إىل جانب  1937لسنة  59واإلتفاقية رقم  1936لسنة  58سنة من خالل اإلتفاقية رقم  15

سنة لعمل األطفال يف قطاعات الصيد  15ددت سن اليت ح 1959لسنة  122اإلتفاقية رقم 

  البحري.

  سنة. 16اليت جعلت السن األدىن للعمل يف املناجم هو  1956لسنة  59وكذا إتفاقية   

كل هذه االتفاقيات ال ميكن إال القول أ�ا دليل على جهود اهتمام مواضح من منظمة العمل   

ماية هلم، وإمنا تدل هذه اجلهود على صدق ا�تمع الدولية لألطفال العمال وتوفري افضل سبل احل

الدويل يف االهتمام باألطفال السيما جمال العمل (الرهان ليس ما وصل له ا�تمع حىت مواكبة 

حاجيات شعوب العامل اليت كانت احملرك األول لولوج الطفل عامل الشغل، لكن الرهان يف مدى تفعيل 

  هذه اإلتفاقية داخليا)
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الفرنسي يكرس فكرة فعالية العمل ومدى مواكبته كأداة إقتصادية فاعلة  وجيعل عالقة  والنموذج  

  العمل جمردة ويكرس البطالة املقنعة الدفع يف العطل واملناسبات واألمومة.

 :السياسة التشريعية الوطنية في محاربة عمالة األطفال

لطفل العامل خاصة، حيث مت ترمجة أولت التشريعات اجلزائرية عناية واهتماما بالطفل عامة وبا  

هذا األمر من خالل جمموعة من النصوص القانونية اليت تضمنت أحكاما يتم مبوجبها محاية الطفل 

وحظر تشغيله دون السن القانونية إال يف بعض احلاالت املسموح �ا قانونا، واليت من شأ�ا احلفاظ 

  اآلتية: على صحته وخلقه وأمنه، كما هو مبني يف التشريعات

  في الدستور الجزائري. – 1

مرجعية دستورية لتجرمي ظاهرة عمالة األطفال، وذلك مبوجب  01-16يعترب القانون رقم    

منه يف فقر�ا اخلامسة، حيث اعترب تشغيل األطفال يف غري احلاالت املنصوص عليها  69نص املادة 

  1ه الدساتري السابق.، وهو األمر الذي مل تتضمن62جرمية يعاقب عليها القانون 

 .11-90في قانون العمل القانون رقم  –2

حيظى العامل القاصر يف قانون العمل اجلزائري حبماية وعناية خاصتني غري تلك اليت حيظى �ا   

العامل الراشد قصد متكينه من  منو تام جسميا وعقليا ونفسيا، وإتاحة الفرصة له إلمتام مراحل التعليم 

سنة إال  16يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن  ستة عشر األويل، وال ميكن

ليت تدخل يف إطار عقود التمهني اليت تعد وفقا للتشريع والتنظيم املعمول به، طبقا ا يف احلاالت

، كما أنه ال جيوز توظيف القاصر إال بناءا 90/11من القانون  15ملضمون الفقرة األوىل من املادة 

 .15/2ترخيص من وليه الشرعي كما هو مقرر يف نص املادة  على

كما مينع تشغيله يف األعمال اليت تتصف باخلطورة أو ذات طبيعة شاقة أو مضرة بالصحة، أو   

، إىل جانب حظر تشغيله يف األعمال الليلية 15/3من شأ�ا أن متس بأخالقه طبقا لنص املادة 

  1ن املذكور أعاله.من نفس القانو  28حبسب مضمون املادة 

                                                           
 7، الصادرة بتاريخ 14، اجلريدة الرمسية العدد 2016مارس  6بالتعديل الدستوري، املؤرخ يف  املتعلق 01-16القانون رقم  1

  . 2016مارس 
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وباإلضافة إىل األحكام التنظيمية املذكورة رتب املشرع على خمالفتها حتمل املسؤولية املدنية   

واجلزائية ضد كل من يوظف قاصرا خالفا للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باحلد األدىن لسن 

مي وحدود اللجوء إىل الساعات اإلضافية العمل واملدة القانونية األسبوعية واحلد األقصى من العمل اليو 

مبعىن أن األحكام اجلزائية رتبت عقوبات ضد تشغيل القاصر املخالف  64وظروف العمل احملظورة 

  2للنصوص القانونية السيما وأن املشرع اجلزائري جعل محاية األحداث من النظام العام.

  م:تشغيل األطفال في القانون الجزائري بين التجريم والتحري

على بطالن عقد العمل يف حالة تضمن العقد أحكام  90/11من القانون  135نصت املادة   

منه العقوبات اجلزائية املقررة يف حالة توظيف عامل  141خمالفة ألحكام القانون، بينما تضمنت املادة 

  قاصر مل يبلغ بعد السن القانونية اليت تؤهله للعمل.

  .عمل األطفال في تشريعات أخرى -3

 .07-81تشغيل القصر في القانون رقم  1-  3

ينظم هذا القانون احلالة االستثنائية اليت يتم مبوجبها تشغيل القصر؛ أي عقود التمهني ويظهر   

ذلك من خالل النصوص القانونية اليت تضمنها، حيث وضحت املادة العاشرة منه املقصود بعقد 

سة املستخدمة بضمان مهين ومنهجي وتام للممتهن، يلتزم التمهني، بأنه العقد الذي تلتزم مبوجبه املؤس

مقابل ذلك بالعمل لديها، ويتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا حيدد سلفا، حبيث ال يسمح بقبول أي 

سنة عند تاريخ إمضاء عقد التمهني، ومتدد السن  18سنة ويزيد على  15ممتهن يقل سنه عن 

  3من نفس القانون. 12ضمون املادة سنة، طبقا مل 20األقصى للمعوقني بدنيا إىل 

  

                                                                                                                                                                                         
أفريل  25، الصادرة بتاريخ 17، اجلريدة الرمسية العدد1990أفريل  21املتعلق بعالقات العمل، املؤرخ  11-90القانون رقم  1

1990. 
ات العمل يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثاين، الطبعة السادسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالق 2

 .107، ص 2012اجلزائر، 
جويلية  30، الصادرة بتاريخ 26اجلريدة الرمسية، العدد  1981جويلية  27املتعلق بالتمهني، املؤرخ يف  07-81القانون رقم  3

1981. 
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  .07-88تشغيل القصر في القانون رقم  3-2

يتعني مبوجب هذا القانون على املؤسسات املستخدمة أن تتحقق من األعمال املوكلة إىل النساء   

والعمال القصر والعمال املعاقني، أ�ا ال تقتضي جمهودا يفوق طاقتهم مع مراعاة األحكام التشريعية 

من القانون أعاله، إىل جانب إخضاع وجوبيا كل عامل أو  11ي العمل �ا طبقا لنص املادة اجلار 

ممتهن للفحوص الطبية اخلاصة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية املتعلقة باستئناف العمل، حبيث يكون 

  1موضوع عناية طبية خاصة. املمتهنون مبوجبه

 .01-15تشغيل القصر واألمر رقم  -3-3

، على العقوبات 2015من األمر املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  140ادة تنص امل  

املقررة يف احلاالت اليت يتم فيها تشغيل القصر دون بلوغهم السن القانونية، بغرامة مالية ترتاوح من 

دج، على كل توظيف لعامل قاصر مل يبلغ السن املقررة املنصوص عليها  20.000دج إىل  10.000

لقانون، إال يف حالة عقد التمهني املعد طبقا للتشريع والتنظيم املعمول به، حيث رفع هذا األمر من يف ا

قيمة الغرامة املالية املفروضة ضد كل من يقوم بتشغيل قاصر وخمالفة األحكام املتعلقة بذلك، ومع ذلك 

  2تبقى الغرامة رمزية مقارنة مع حجم املخالفة.

  .12-15ون رقمتشغيل القصر في القان 3-4

اعترب قانون الطفل اجلزائري خطوة تارخيية بالنسبة للجزائر يف إطار سعيها لتعزيز املنظومة   

احلمائية القانونية لشرحية الطفولة، وهذا إن دل فإنه يدل على إدراك املشرع حبجم املخاطر واجلرائم اليت 

ل االقتصادي للطفل ال سيما بتشغيله �دد مستقبلها، حيث نصت املادة الثانية منه على أن االستغال

أو بتكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسالمته البدنية و/أو املعنوية يكون 

الطفل مبوجب هذه الوضعية يف حالة خطر، األمر الذي يستدعي توفري احلماية القانونية له، وتأكيدا 

بة كل من يقوم بتشغيل طفل كاآليت : يعاقب باحلبس من منه على معاق 139على ذلك نصت املادة 

                                                           
، الصادرة 4، اجلريدة الرمسية العدد 1988جانفي  26بالوقاية واألمن وطب العمل، املؤرخ يف  املتعلق 07-88القانون رقم  1

 .1988جانفي  27بتاريخ 
، الصادرة بتاريخ 40، اجلريدة الرمسية العدد 2015جويلية  23، املتضمن قانون املالية التكميلي، املؤرخ يف 01- 15األمر رقم  2

 .2015جويلية  23
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دج كل من يشغل الطفل  100.000دج إىل  50.000سنة إىل ثالثة سنوات وبغرامة من 

 1اقتصاديا.

يتضح إذن من خالل النصوص القانونية املذكورة أعاله أن املشرع اجلزائري كفل احلماية   

ة متفرقة، ابتداءا من اعتباره تشغيل القصر يف غري القانونية للعامل القاصر مبوجب نصوص قانوني

احلاالت املنصوص عليها قانونا تعترب جرمية معاقب عليها، وصوال إىل حرصه على متتع العامل القاصر 

 بكل احلقوق املقررة للعامل الراشد وذلك يف احلاالت اليت جيوز تشغيله فيها.

يق الدولية املتعلقة حبماية الطفولة وجترمي عمالة كما صادقت اجلزائر على معظم االتفاقات واملواث

وبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد  2األطفال، مبا يف ذلك حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال،

  4واشرتاكهم يف املنازعات املسلحة. 3االباحية،

تواجهه هذه الفئة  رغم االهتمام الرمسي وا�تمعي بفئة األطفال يف السنوات األخرية، بسبب ما  

من شىت أنواع العنف والتهميش واالستغالل االقتصادي واملساس باحلقوق الطبيعية، ورغم كَم 

التشريعات املتعلقة حبماية هذه الفئة وترقية وضعها االجتماعي والقانوين، فإن الشواهد الواقعية تشري إىل 

ايا عدة تشريعات، ويف كثري من األحيان تبدو أن جممل آليات محاية الطفولة تبقى متناثرة ومبعثرة يف ثن

على قدر من التعارض والتناقض، فضال عن عدم كفايتها وعدم جدواها أحيانا يف رسم معامل سياسة 

تشريعية ومؤسسية واضحة تكفل اإلحاطة بكل فئات األطفال احملتاجني لتدخل الدول مبؤسسا�ا 

                                                           
جويلية  19، الصادرة بتاريخ 39جويلية، اجلريدة الرمسية، العدد  15، املتعلق حبماية الطفل، املؤرخ يف 15/12القانون رقم  1

2015. 
بشأن حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال  182ا، املتضمن التصديق على االتفاقية رقم 38-2000املرسوم الرئاسي، رقم 2

، املعتمدة من خالل املؤمتر الدويل للعمل، يف دورته السابعة والثمانني، 190توصية واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، املكملة بال

 .2000ديسمرب  3، املؤرخة يف 73، اجلريدة الرمسية، العدد 1999يونيو17املنعقدة جبنيف، يوم
طفل بشأن بيع األطفال يف ، املتضمن التصديق على الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق ال229-06املرسوم الرئاسي رقم  3

 .2000سبتمرب 6، املؤرخة يف55، اجلريدة الرمسية، العدد2000ماي  25البغاء واملواد اإلباحية، املعتمد بنيويورك، يف 
، املتضمن التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال يف 300- 06املرسوم الرئاسي رقم 4

 .2006سبتمرب 6، املؤرخة يف55،اجلريدة الرمسية، العدد2000ماي25عات املسلحة، املنازعات املسلحة، املعتمد بنيويورك، املناز 
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اته وكافة أطيافه يف سبيل توفري القدر الكايف من التكفل الرمسية ومنظوما�ا القانونية وا�تمع مبؤسس

  والرعاية.

أمام ارتفاع مستويات اإلمهال والتفكك األسري والتسرب املدرسي وتدين الوضع االقتصادي   

لألسرة يف اجلزائر، تشهد ظاهرة اخنراط األطفال يف عامل الشغل دون السن املسموح �ا قانونا تزايدا 

نتيجة عوامل سوسيو اقتصادية ينبغي القضاء عليها يف املنبع قبل التفكري يف  مضطردا هي األخرى

معاجلتها وإجياد احللول املناسبة هلا يف املصب، ألن هذه الظاهرة يف الواقع اجتماعية واقتصادية، واحللول 

ة؛ فالشغل الكفيلة ملواجهتها بالتأكيد جيب أن ال تقتصر على اآلليات التشريعية وال التدابري الردعي

ضرورة اقتصادية وقد ال تكفي القوانني يف الكثري من األحيان �ا�ة هذه الظاهرة أو على األقل احلد 

من انتشارها؛ ألن األطفال يتوجهون حنو الشغل طوعا أو جربا، وحتت وطء احلاجة والفقر، خاصة يف 

لألسرة املغاربية فمعرفة  ظل عقم السياسات االجتماعية يف ضمان مستوى مقبول من العيش الكرمي

األسباب والعوامل املؤدية إىل تفشي الظاهرة هي السبيل إىل حتديد معامل احلل، وتوفري الوسائل القانونية 

وحتديد االسرتاتيجيات ورسم الربامج والسياسيات رهينا بالوقوف على حجم الظاهرة وعمقها يف 

ونية قد تبقى حربا على ورق إذا مل تنعكس على ا�تمع، والنصوص الدولية مبا وفرته من آليات قان

السياسات التشريعية واالجتماعية والوطنية وإذا مل تتواءم ومل تعزز بإرادة سياسية واضحة يف هذا الصدد 

  حىت تضيق اهلوى بني النصوص التشريعية واملمارسات الفردية واملؤسسية.

تشغيل العمال القصر ينبغي األخذ  هذا وإىل جانب األحكام التنظيمية للقضاء الفعال على  

  بعني االعتبار ما يلي:

إعادة النظر يف أوضاع األسر املعدمة أو ذات الدخل احملدود، وذلك عن طريق تقدمي إعانات تضمن  -

  هلا مستوى معيشي كرمي جيعلها يف منأى عن الزج بأطفاهلا يف عامل الشغل.

طفال، ومبكانته ودوره يف القيام بالنهضة والتقدم حتسيس األسر مبدى أمهية التعليم بالنسبة لأل -

والتطور يف حياة األفراد وا�تمعات، والعمل على وضع حد للتسرب املدرسي الذي يسهم بشكل كبري 

  جدا يف تفشي هذه الظاهرة؛ من خالل حتسني ظروف التعليم.
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ات ا�تمع املدين، حتسيس ا�تمع خبطورة هذه الظاهرة من طرف منظمات حقوق اإلنسان ومؤسس -

  إىل جانب وسائل  اإلعالم اليت تعترب مبثابة الوسيط بني ا�تمع واألفراد. 

تنسيق اجلهود والسياسات التشريعية بني كل من وزارة العمل والرتبية والصحة والصناعة والشؤون  -

  االجتماعية ملواجهة هذه الظاهرة.

التفتيش والتوعية وتلقي البالغات عن كل أشكال  تفعيل دور الشبكات احلقوقية للقيام بعمليات -

التشغيل القصري لألطفال يف ظروف مهينة �دد منوهم النفسي والفيزيولوجي، و�در حقهم الطبيعي يف 

  التمتع مبرحلة الطفولة.

تفعيل الرقابة وتشديدها على أرباب العمل من قبل مفتشية العمل باعتبارها اجلهة املسؤولة قانونا عن  -

  لرقابة.ا

  :الوالية على القاصر وأموال القاصر -

يف هذا احملور سوف نعرض إىل سلسلة حماضرات مفصلة، نعرض فيها إىل آليات محاية الطفل   

القاصر يف القانون اجلزائري، من حيث كونه ضحية إحنالل رابطة الزواج من خالل مصلحة احملضون  

عا�ا كآلية قضائية وإجرائية واملعايري املتبعة يف ذلك، كضابط لتفعيل هذه احلماية وسلطة القاضي يف مرا

باإلضافة إىل الوالية على القاصر وتدبري أمواله من زاوية فقهية وقانونية ودور القضاء يف ذلك كما ستتم 

مناقشة جزئية يف غاية األمهية تتعلق بدور األم بعد الطالق خصوصا يف ممارسا�ا لواجبات احلضانة 

لى أموال القاصر وكيفية ممارسة السلطة األبوية يف هذه املرحلة، وهذا من خالل ومدى سلطتها ع

  احملاضرات التالية

  انتقال الوالية لألم وأثره على ممارسة السلطة األبوية في قانون األسرة الجزائري  -1

 تطرح مشكلة ممارسة اآلباء ملهامهم وسلطتهم األبوية بعد الطالق إشكاالت واقعية يف غاية  

التعقيد يسهم فيها التداخل بني مفاهيم الوالية الشرعية والسلطة األبوية، واملنازعات األسرية اليت يستعر 

لظاها بني األبوين، ناهيك عن عجز القضاء عن تقدمي حلول حقيقة و�ائية هلا، مما يفرض علينا فك 

بني األبوين املطلقني ومسامهة   رموز التداخل بني هذه املفاهيم والوظائف وحتديد معامل وحدود العالقة
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كل منهما يف تربية األبناء والرقابة عليهم وتسيري مرحلة ما بعد الطالق، وهذا ما سيأيت تفصيله من 

 خالل العناصر اآلتية:  

  :مفهوم الوالية على القاصر وتمييزها عن باقي األنظمة القانونية -

ى نفس القاصر وماله ما مل يبلغ الوالية الشرعية نظام قانوين يعطي للويل سلطة عل  

سن الرشد؛ وهو مصطلح يتداخل مع مفاهيم ووظائف أخرى يف املهام والتعريف 

والصالحيات (الوصاية، القوامة، احلضانة، الكفالة، السلطة األبوية)؛ لذا وجب بيان أوجه 

 االشتباه واالختالف بني كل هذه املفاهيم على النحو اآليت: 

  لى القاصر:تعريف الوالية ع -  

ال ميكن يف الواقع تعريف الوالية على القاصر فقها وقانونا دون استعراض املدلول   

 اللغوي للمصطلح؛ الذي ال خيرج يف النهاية عن ذات املضمون واملمارسة.

 المدلول اللغوي للوالية: –1.1

والية بكسر الوالية بسكون الالم القرب والدنو، بالكسر السلطان، وهي اخلطة واإلمارة، وال

وجاء يف معجم  2وقيل إن: الوالية بالفتح املصدر، وبالكسر االسم. 1الواو، وفتحها: احملبة والنصرة.

وجاء يف القاموس احمليط (والويل االسم منه، واحملب  3مقاييس اللغة كل من قام بأمر شخص فهو وليه.

تح، أو هي املصدر، وبالكسر: اخلطة، والصديق، والنصري. ووَيل الشيء، ووىل عليه وِالية وَوالية بالف

فتشمل قيام شخص   5والوالية: هي تنفيذ القول على الغري شاء الغري أو أىب. 4واإلمارة، والسلطان).

  كبري على شخص قاصر، يف تدبري شؤونه الشخصية، واملالية.

                                                           
 .405، دار صادر، بريوت، ب.س.ن، ص 15حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج  - 1
، مؤسسة 1، حتقيق: ضاحي عبد الباقي، ط40حممد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 2

 .242، ص 2001الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 
 .141، ص 1972، مكتبة مصطفى البايب، مصر، 2، ط6أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج - 3
مؤسسة الرسالة، لبنان، ، 08، طحممد نعيم العرقسوسيحتقيق: ، القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي جمد الدين - 4

 .1344ص  ،2005
، حتقيق: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، معجم التعريفات، علي بن حممد السيد الشريف اجلرحاين - 5

 .213ب.ت.ن، ص 



153 
 

 الوالية على القاصر من منظور فقهي: - 2.1

د من حقوق، هو ثبوت النسب ، وهو حق للــولد يقول حممد أبو زهرة: أول ما يثبت لألوال  

ولألب مث يكون حق للرتبية، ويشرتك يف هذا احلق الثابت األب باإلنفاق، واألم بالرضاعة واحلضانة 

عند تعينها هلا، مث إذا جتاوز الولد سن احلضانة ثبتت عليه الوالية على النفس منفردة وتكــون 

 1للعصبات.

ة فهو الوالية األوىل اليت تثبت على الطفل منذ والدته، واليت تسبق أما بالنسبة حلق احلضان  

الوالية على النفس، والوالية على املال إذا كان له مال، واعتربت على أ�ا والية الرتبية؛ فالدور األول 

ق يف منها يكون للنساء، فاحلضانة هي تربية الولد يف املدة اليت ال يستغين فيها عن النساء،  ممن له احل

 2تربيته شرعا، وهي حق لألم، مث حملارمه من النساء.

  الوالية على القاصر من منظور قانوني  – 3.1

مل يتضمن قانون األسرة اجلزائري تعريفا واضحا ودقيقا للوالية الشرعية، وخصوصا الوالية على          

أن التعريف اختصاص فقهي  نفس القاصر وماله، وإذا كان األمر مقبوال من حيث املبدأ على اعتبار

 81أصيل؛ فإننا نسجل أن املشرع اجلزائري خصص كتابا كامال عن أحكام النيابة الشرعية يف املواد 

وما يتصل �ا من وظائف ومفاهيم ذات صلة (الوصاية، القوامة احلجر، الكفالة)، ناهيك  3وما بعدها

هي من صميم واجباته كويل ميارسها من عن أحكام احلضانة وما يتعلق �ا من مهام موكلة للحاضن 

منطلق ما ميلكه من سلطة على احملضون القاصر، وما يكنه من عطف وحمبة له، كرتبيته وحفظ صحته 

وخلقه وتعليمه وإرشاده والرقابة عليه، مما يبني أن نظام النيابة الشرعية ليس املقصود به فقط إنفاذ القول 

َوٱبْـتَـُلوْا رة وحرس عليه وعلى أمواله مصداقا لقوله تعاىل: ﴿...على القاصر حىت يرشد بقدر ما هو نص

                                                           
 .386، ص 1957، دار الفكر العريب، مصر، 3حممد أبو زهرة، األحوال الشخصية، ط - 1
املطبعة األمريية ، 4، جاخلرشي على خمتصر سيدي خليل و�امشه حاشية العدوي ،بد اهللا علي العدويحممد اخلرشي أبو ع - 2

 .207، ص 1899، مصر،  الكربى
، املعدل واملتمم باألمر رقم: 1984يونيو سنة  09املوافق لــ 1404رمضان عام  09مؤرخ يف  11-84أنظر القانون رقم:  - 3

، بتاريخ: 15، واملتضمن قانون األسرة. اجلريدة الرمسية، عدد 2005فرباير  27املوافق  1426حمرم عام  18املؤرخ يف  05-02

 .18، ص 27/02/2005
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ُهْم ُرْشًدا َفٱْدفـَُعو ◌ٓ ٱْلَيتََٰمٰى َحتَّىٰ  َلُهْم ◌ٓ ِإَذا بـََلُغوْا ٱلنَِّكاَح فَِإْن َءاَنْسُتم مِّنـْ وجممل  1؛﴾ۖ◌ ْا ِإلَْيِهْم َأْموَٰ

ونفقة وقوامة، وحمبة ونصرة، ورقابة  القول يف هذه املسألة أن الوالية على القاصر هي تربية ورعاية،

   ومسؤولية عن القاصر وعن أخالقه وأفعاله.

  أنواع الوالية: -2

 تنقسم الوالية إىل ثالثة أقسام وهي كاأليت:

: أي أن للويل سلطة تأديبية وأخالقية وشرعية قانونية تكره األبناء على والية على النفس -1.2

 مصلحتهم، ومنها كما ذكرنا والية األب يف تزويج ابنته املادة إطاعة األب وتنفيذ أوامره مادامت يف

من قانون األسرة. ويتحمل تبعا لذلك آثار تصرفا�م الضارة بالغري، فيكون مسؤوال عنها  13و 11

 2من القانون املدين. 134قانونا حسب املادة 

كان ذلك يف مصلحتهم فلألب سلطة التصرف يف أموال أوالده القصر إن  والية على المال:  -  2.2

 من قانون األسرة. 88وهذه السلطة مقيدة بإذن القاضي يف بعض احلاالت كما ورد يف املادة 

ميكن لألب أن جيمع بني الوالية على نفس أبنائه القصر ما  :والية على النفس والمال معا - 3.2

يف أمواهلم يف آن واحد دام قائما على رعاية شؤو�م وتربيتهم وحسن توجيههم، كما له أن يتصرف 

طبقا ألحكام املواد املتعلقة بوالية التزويج والوالية على املال ضمن قانون األسرة اجلزائري على أساس 

  من قانون األسرة. 88و 11املواد 

  تمييز الولي عن الكافل والوصي والمقدم: -  3

ذا ما سيأيت بيانه على خيتلف مفهوم الويل عن ما يشا�ه من مفاهيم الوصي املقدم والكافل وه

 النحو اآليت:

 يف والسعي بأموره القيام "بأ�ا اليتيم كفالة الكبائر كتاب صاحب الذهيب عرفالكافل:  - 1.3

 ابتغاء وكساه عليه أنفق له مال ال كان وان مال، له كان إن ماله وتنمية وكسوته إطعامه من مصاحله

                                                           
 .06سورة النساء، اآلية:  - 1
، يعدل ويتمم األمر رقم: 2005يونيو  20املوافق  1426مجادى األوىل عام  13مؤرخ يف  10-05أنظر القانون رقم:  - 2

، 44، واملتضمن القانون املدين. اجلريدة الرمسية، عدد 1975سبتمرب  26املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  75-58

 .17، ص 26/06/2005بتاريخ: 
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 الفضيلة وهذه وتربية، وتأديب نفقة وكسوة من بأموره القائم هو اليتيم كافل فإن وعليه، 1تعاىل اهللا وجه

من قانون  116املادة حيث نصت  2شرعية؛ بوالية مال اليتيم من أو نفسه، مال من كفله ملن حتصل

األسرة على أن الكفالة هي: '' التزام على وجه التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، قيام 

بعقد شرعي"، كما جيب أن تكون أمام احملكمة، أو أمام املوثق وأن تتم برضا من له األب بابنه وتتم 

 من نفس القانون. 117أبوان، وهذا طبقا لنص املادة 

وهذه الكفالة تعطي للكافل مجيع سلطات األبوين األصليني للولد املكفول، والكافل من هذا   

يل الشرعي، وهو بذلك يتحمل نفس مسؤوليات املنظور يتقاطع يف دوره ومسؤولياته مع احلاضن والو 

اليت ختول  121من القانون املدين، وهذا ما تدعمه املادة  134متويل الرقابة كما نصت عليها املادة  

الكفالة الكافل الوالية القانونية ومجيع املنح العائلية والدراسية اليت يتمتع �ا الولد األصلي، وهذا ما 

؛ حيث قضى بـأنه جيب على الكافل القيام باإلنفاق 3كمة العليا يف ذات الشأناستقر عليه اجتهاد احمل

على الطفل املكفول وتربيته ورعايته قيام األب بابنه باعتباره وليا قانونيا مال م يثبت قانونا ختليه عن 

فاق من قانون األسرة واضحة للغاية؛ إذ تنص على إلزام الكافل باإلن 116الكفالة، حيث أن املادة 

على األطفال املكفولني من قبله، فال ميكن له أن يتملص حتت أي ذريعة من التزاماته املنصوص عليها 

 يف املادة أعاله إال إذا أثبت أنه ختلى عن الكفالة.  

، املعدل واملتمم 2020أوت  08يف  املؤرخ 223-20وجتدر اإلشارة إىل أن املرسوم رقم:   

الذي نص يف املادة األوىل مكرر على إمكانية تقدمي  4 اللقب،املتعلق بتغيري 157-71للمرسوم 

الشخص الذي كفل قانونا يف إطار الكفالة، طفال قاصرا جمهول النسب من األب، أن يقدم باسم هذا 

الطفل ولفائدته إىل وكيل اجلمهورية ملكان إقامته أو ملكان ميالد الطفل، طلب تغيري اللقب العائلي 

                                                           
 .62ص  ،1998بريوت،  العلمية، الكتب دار ،1 ط الكبائر، كتاب الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد - 1
 اإلحسان باب والرقائق، الزهد كتاب احلجاج، بن مسلم صحيح شرح يف املنهاج شرف، بن حيي زكريا أبو الدين النووي حمي -  2

 .1716 ص ،)ن ت. األردن، د. الدولية، األفكار بيت واليتيم، واملسكني األرملة إىل
 .443، ص 02،2007، ا�لة القضائية، العدد13/12/2006، بتاريخ: 369032قرار احملكمة العليا، ملف رقم:  - 3
، يعدل ويتمم 2020غشت سنة  8املوافق  1441ذي احلجة عام  18املؤرخ يف  223-20التنفيذي رقم: املرسوم أنظر  - 4

، بتاريخ: 47، واملتعلق تغيري اللقب. اجلريدة الرمسية، عدد 1971يونيو سنة  3املؤرخ يف  157- 71املرسوم رقم: 

 .09، ص 11/11/2020
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طابقته مع لقبه. وعندما تكون أم الطفل القاصر معلومة وعلى قيد احلياة، فإنه للطفل، وذلك قصد م

 جيب أن يرفق الطلب مبوافقتها املقدمة يف شكل عقد رمسي.

عرفه الدكتور وهبة الزحيلي بقوله: ''هو الذي خيتاره الشخص يف حياته قبل موته  :الوصي - 2.3

 وصى إليه وهو املأمور بالتصرف بعد املوت. يف حني تناولهفهو امل 1للنظر يف تدبري شؤون القصر املالية؛

منه: "جيوز لألب  92من قانون األسرة؛ حيث نصت املادة  98إىل  92املشرع اجلزائري يف املواد من 

أو اجلد تعيني وصي للولد  القاصر إذا مل تكن له أم تتوىل أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق 

من هذا  86األوصياء، فللقاضي اختيار األصلح منهم مع مراعاة أحكام املادة  القانونية وإذا تعدد

) من 90و 89و 88كما أن للوصي نفس سلطة الويل يف التصرف وفقا ألحكام املواد ( القانون".

؛ ما معناه أن تعيني الوصي أو عدة من قانون األسرة 95هذا القانون، وذلك طبقا ألحكام املادة 

وفاة األب وهو الويل األصلي أو وفاة األم أو عدم أهليتها للوالية، وهنا يثار اإلشكال أوصياء مرهون ب

من قانون األسرة؛ فكيف يعقل  92يف فقر�ا األوىل والثالثة واملادة  87حول التناقض بني نص املادة 

يعني وصيا أن تكون األم وليا على القاصر بعد وفاة األب أو بعد الطالق، مث يكون مبقدور اجلد أن 

  املذكورة أعاله. 87على القاصر مع أنه مستبعد يف ترتيب األولياء الشرعيني بنص املادة 

 تقيمه عليه احملجور عن الّنائب فهو يعرف املقدم يف الفقه اإلسالمي على أنه القيم؛ المقدم: - 3.3

 وٕادار�ا أمواله رعاية على ياموالق عليه احملجور عن للنّـّيابة املال على للوالية الّشخصية األحوال حمكمة

من قانون األسرة على أنه: "هو  99املادة  حيث تنص 2القانون. ألحكام ووفقا فهااإشر  حتت وذلك

من تعينه احملكمة يف حالة عدم وجود ويل أو وصي على من كان فاقد األهلية أو ناقصها بناء على 

من نفس القانون  100ة. كما نصت املادة طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العام

، هذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها بشأن تعيني يقوم املقدم مقام الوصي وخيضع لنفس األحكام

تعيني األب  15/09/2011األب قيما على ولده احملجور عليه؛ حيث قضت يف قراراها الصادر يف: 

                                                           
 .115، ص 1998، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2مي، طوهبة الزحيلي، الوصايا والوقف يف الفقه اإلسال - 1
األحكام املوضوعية يف الوالية على املال: القاصر، الوالية، الوصاية، احلجر القضائي، الغيبة، املساعدة ، ي حممد كمالدمح -  2

 .208، ص 1997القضائية، احلجر القانوين، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، 
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؛ حيث 1م عليه، بصفته جد احملضون بدفع نفقة احلضانةمقدما على ولده، احملجور عليه، ال يعين احلك

أنه يتبني من خالل هذا القرار أن اجلد الذي مت تعيينه مقدما على والدمها احملجور عليه والذي مت إلزامه 

من قانون األسرة أن النفقة جتب على األب.  75بدفع النفقة للطفلني، أي حفيديه وحسب املادة 

ابة الشرعية بصورها الثالث الوالية والوصاية والتقدمي، جيب أن ال يتجاوز تسيري ذلك ألن احللول يف الني

شؤون فاقد األهلية لتصل إىل تسيري ديون احملجور عليه وتسيري أمواله إن كانت له أموال؛ مما يبني أن 

وليس  هنالك فرقا بني الويل الشرعي واملقدم الذي ميارس فقط وبصفة استثنائية بعض صالحيات الويل 

كلها، وعليه فال ميكن حتميله مسؤوليات متويل الرقابة إال يف حدود سلطاته كمقدم ويف حدود التزاماته 

  بواجب رعاية القاصر والقيام بشؤونه، خصوصا إذا كانت له أموال حتتاج إىل تثمري وإدارة.

  زائري انتقال الوالية لألم وأثره على ممارسة السلطة األبوية في قانون األسرة الج -

  ينبغي أن تتوفر يف الويل املؤهل ملمارسة ووظائف النيابة الشرعية على القاصر الشروط اآلتية:      

 من قانون األسرة 87شروط الولي حسب نص المادة  -

فقرة  87: أقر املشرع صراحة أن صفة الويل يف نص املادة تحديد من تثبت له صفة الولي قانونا -  

قبل وبعد التعديل لألب على أوالده القصر؛ مبعىن إثبات الوالية لشخص األب من قانون األسرة  2و 1

على أوالده القصر قيد حياته، ألنه بعد وفاته حتل األم حمله قانونا؛ أي تنتقل الوالية إىل األم بعد وفاته 

ال الوالية وال تثبت هلا هذه الصفة يف حياة األب، لكن هل هذا يعين انتقال السلطة األبوية لألم بانتق

إليها بعد وفاة األب؟ ال سيما وأن األبوة يف هذه املسائل مقدمة على األمومة ملا تقتضيه من حزم 

 وقدرة على إنفاذ القول واألمر، وهي قيمة معنوية ترتبط بالسلطة األبوية.

؛ حيث منح لألم القيام 87وأكد املشرع على هذه الصفة يف الفقرة الثانية من نص املادة   

مور املستعجلة املتعلقة باألوالد، ذلك يف حالة غياب األب وحصول مانع له، دون حتديد سبب باأل

املانع ومدة الغياب. يستخلص من ذلك أن املشرع أقر للمرة الثانية يف نفس املادة على أن صفة الويل 

 تثبت لألب ال غري.

                                                           
 .308، ص2011 ،2، ا�لة القضائية، العدد 15/09/2011، بتاريخ: 754961قرار احملكمة العليا ، ملف رقم:  -1
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من قانون األسرة، ليؤكد مكرر  9كما ورد مصطلح الويل يف شروط عقد الزواج يف نص املادة   

بأن املرأة الراشدة تعقد زواجها حبضور وليها وهو أبوها، كما  11املشرع للمرة الثالثة حسب نص املاد 

مكرر  9على أنه: "ال جيوز للويل، أبا كان أو غريه..."، ومن خالل نص املواد  13أشار يف نص املادة 

 11كما ورد إثبات صفة الويل لألب يف املواد بعد التعديل تثبت والية التزويج لألب،   13و 11و

 .87قبل التعديل واملادة  13و 12و

باإلضافة إىل أن الوالية الشرعية ال تتحقق إال مع الوالية املتعدية وهي الوالية غري الذاتية، منها   

رون بأ�ا الوالية على النفس وتكون هذه األخرية إما والية إجبار وإما والية اختيار. فأغلب الفقهاء ي

تكون لألب واجلد، وأضاف البعض العصبة حسب ترتيب املواريث. فإذا انعدموا انتقلت الوالية إىل 

، كما اشرتط الفقهاء يف الويل أن 1ذوي األرحام، وتنتهي إىل السلطان ألن السلطان ويل من ال ويل له

نفية إىل ثبو�ا لألب واجلد يكون ذكرا عاقال بالغا وذهب مالك إىل ثبو�ــــــا لألب فقط وذهب احل

الذي قضى بأنه  17/05/1998: 2وغريمها من العصبات. وهذا ما يؤكده قرار احملكمة العليا املؤرخ يف

ملا كان ثابتا يف من املقرر قانونا يكون األب وليا على أوالده القصر، وبعد وفاته حتت األم حملـه قانونا، و 

ناف أم املطعون ضدمها وهي مل تكن طرفا يف اخلصومة كما أن قضية احلال أن القضاة ملا قبلوا استئ

املطعون ضده ال يزال قاصرا وأن أباه هو ويل عنه حسب القانون ومل يتوىف بعد لكي تنوب عنه أمه ومن 

مث فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا األشكال اجلوهرية يف اإلجراءات والقانون مما استوجب 

 نقض القرار.

من قانون األسرة بعد التعديل يف فقر�ا األوىل،  87: حسب نص املادة ر األوالد محل الواليةقص -  

تثبت الوالية لألب بقوة القانون، ومتارس هذه السلطة على األوالد القصر؛ والقاصر هو من مل يبلغ سن 

ر السن أو من القانون املدين، وكذلك فاقدي األهلية أو ناقصيها لصغ 40الرشد حسب نص املادة 

 81جنون أو عته أو سفه، والذين ينوب عنهم الويل أو الوصي أو املقدم وفقا، ملا جاء به نص املادة 

من نفس  101و 100وما بعدها من قانون األسرة اجلزائري، وكذا احملجور عليه حسب نص املادة 
                                                           

 ،2008، دار اخللدونية، 1دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، ط –شرح قانون األسرة اجلزائري املعدل بن شويخ الرشيد،  - 1

 .67ص
 .75، ص1997، 2، ا�لة القضائية، العدد 17/05/1998، بتاريخ: 167835قرار احملكمة العليا، ملف رقم:  - 2
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يد هذه احلاالت وقيام من القانون املدين اجلزائري كفيلتني لتأك 43و 42القانون، وكانت املادتني 

 السلطة األبوية أو الوالية.

 واجبات الولي:  -  

يعترب األب الويل الشرعي ألبنائه القصر، فهو حق أقرته الشريعة اإلسالمية، وثّبته القانون   

مبوجب السلطة األبوية املمنوحة لألب، باعتباره رب العائلة، ومعيلها، ومدير شؤو�ا، واملتحمل 

منه فاألب ملزم بتوفري السكن املالئم لعائلته، واإلنفاق عليهم، واإلشراف على توجيههم اللتزاما�ا. و 

وتربيتهم على دينه، وتوفري احلماية هلم، وإبعاد الضرر عنهم، بتحمله ملسؤولية ما يقع منهم من أخطاء 

يزين مهما بلغت أثناء تنشئتهم؛ سواء كان اخلطأ متعمدا أو غري ذلك، أو كان أبناؤه مميزين أو غري مم

 عنايته ورعايته هلم.

يف الفقرة الثالثة منها  1من قانون العقوبات 330كما يتضح لنا ذلك جليا من خالل املادة   

 100000دج إىل  25000واليت تنص على أنه: يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة من 

م أو يعرض أمنهم أو خلقهم خلطر دج: أحد الوالدين الذي يعرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منه

جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثال سيئا هلم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن 

يهمل رعايتهم، أو ال يقوم باإلشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قضى بإسقاط سلطته األبوية 

التزامات أحد الوالدين األب أو األم لتؤكد عليهم أو مل يقض بإسقاطها"؛ وجاء نص هذه الفقرة ليبني 

على ذلك حبفظ األوالد صحة وخلقا وعدم تعريضهم للخطر اجلسيم وإساءة معاملتهم، مما يلزم األب 

بالتحلي بالسلوك احلسن، واألخالق الفاضلة، وعدم إتيان الفواحش والسلوكات املشينة؛ مما يبني أن 

ة من اآلباء وجتريدهم من السلطة األبوية بإسناد احلضانة والوالية اجتاه القضاء اجلزائري إىل سحب الوالي

معا للمطلقة حىت دون طلب منها يعد خمالفة لصريح القانون الذي حيمل اآلباء املسؤولية املدنية عن 

من القانون املدين واملسؤولية اجلزائية عن تقصريهم يف مسؤوليا�م الرتبوية حنو  134القصر بنص املادة 

 عقوبات املذكورة أعاله؛ وهو تناقض ينبغي تداركه.  330ناء بنص املادة األب
                                                           

، يعدل ويتمم املر رقم: 2006ديسمرب سنة  20املوافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ يف  23-06أنظر القانون رقم:  - 1

، 84، واملتضمن قانون العقوبات. اجلريدة الرمسية، عدد 1966يونيو  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  66-155

 .11، ص 24/12/2006بتاريخ: 
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شرعت الوالية يف اإلسالم حفظا حلقوق العاجزين الفرق بين الوالية والحضانة والسلطة األبوية:  -

عن التصرف، بسبب من أسباب فقد األهلية أو نقصها، ورعاية ملصاحلهم وشؤو�م، حىت ال تضيع 

إلسالم يعترب ا�تمع وحدة متماسكة، ومن عجز عن رعاية مصلحته، أقام له الشارع و�در. ذلك أن ا

؛ والواقع أن ممارسة واجبات احلضانة من تربية وتعليم 1من يتوىل أمره، وحيقق له النفع ويدفع عنه الضرر

ومراقبة  واحلفاظ على الصحة واخللق، وتويل السلطة األبوية مبا حيتم على األب التشدد لرتبية الولد

سلوكه واإلشراف عليه وتوجيهه وحتمل املسؤولية القانونية عن ذلك يدخل يف صميم مهام الويل 

الشرعي. ذلك أن احلضانة تعّد من الوالية على النفس؛ إذ تثبت للحاضن صيانة الصغري، وتربيته، 

ال يتعارض مع حق الويل  ورعايته، والقيام بأمر طعامه ولباسه، ونظافته يف املرحلة األوىل من عمره، مبا

كما أن احلضانة هي تربية الولد حىت يبلغ أشده، ممن له حق احلضانة، يف املدة   2يف الوالية على الّنفس.

ففي املرحلة األوىل تثبت لألم أو من حيل  3اليت ال يستغين فيها عن النساء، ممن له احلق يف تربيته شرعا؛

أو والية الرتبية األوىل، أما يف املرحلة الثانية فتثبت لألب حملها من النساء وتسمى، والية احلضانة 

من قانون األسرة اجلزائري اليت  64وهو ما نستشفه من نص املادة  4ويطلق عليها والية احلفظ والرعاية.

أدرك فيها املشرع حاجة الولد احملضون باألولوية إىل والية األم وهي والية حضانة ورعاية، مث األب 

من قانون  87والية حفظ ومحاية ومسؤولية، رغم اجتاه املشرع يف الفقرة الثالثة من املادة  بعدها وهي

األسرة إىل الرتاجع عن هذه الفكرة بإسناد الوالية ملن أسندت إليه احلضانة، وهي األم يف الغالب األعم 

ريد له من صفة من األحكام والقرارات القضائية؛ وهو ما نراه إجحافا يف حق األب وكأنه عقاب وجت

الويل بسبب الطالق إن احلدود الفاصلة بني احلضانة والوالية على النفس رغم صعوبة تطويقها، ترتسم 

يف موضوع كل منهما. فاحلضانة حتمل يف لفظها معىن جسدي عاطفي حمض، لذلك كيفها بعض 

                                                           
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 03، ط1سرة اجلزائري، الزواج والطالق، جبلحاج العريب، الوجيز يف شرح قانون األ - 1

 .120، ص 2004
، 439، يف شأن األحوال الشخصية. اجلريدة الرمسية، عدد 2005لسنة  28من القانون االحتادي اإلمارايت رقم  142املادة  - 2

 . 30/11/2005بتاريخ: 
 .207املرجع السابق، ص  ،لعدويحممد اخلرشي أبو عبد اهللا علي ا - 3

4  - Roula el – Husseini Begdache, le droit international privé français et la 

répudiation islamique, L. G. D. J. Paris, 2002, p. 61. 
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يرد يف القانون تعريف ملدلول يف حني مل  1الفقهاء على أ�ا وظيفة بيولوجية غذائية، وأ�ا والية عاطفية.

السلطة األبوية وإن كانت جزءا أساسيا من صالحيات الويل، اللهم ما يتعلق باملسؤولية املدنية عن 

ق.م.ج) واملسؤولية اجلزائية عن اإلخالل  134، 133واجبات اإلشراف والرتبية والتوجيه والرقابة (

  ق.ع.ج). 330/3بواجبات السلطة األبوية وإمهال األوالد القصر (

الدكتور الغوثي بن ملحة يف تعريفه للسلطة األبوية بقوله أن: ''جمموعة احلقوق  كما ذهب   

والواجبات اليت مينحها القانون أو ينيطها لألب أوال ولألم يف حالـة غيابه على شخص وأموال ابنهم 

ائم بأمورها احلياتيـة وشؤو�ا وهو يتوالها باعتباره رأس العائلـة أو رب العائلة واملشرف والق ،القاصر

املختلفـة، وهذه السلطة تتلخص يف محايـة الولد القاصر يف كل ما ميكن أن يسبب له ضررا يف هذه 

احلياة بدايـة مبمارستها على النفس ذا�ا وانتهاء بتويل أموره املاديـة واحلرص على تسيري شؤونه فيما 

اجته حنو تقزمي دور  2005ألسرة اجلزائري يف تعديله عام ولو أن قانون ا 2خيصها، وحق واجب الرقابة.

، بزعم إعادة 01فقرة  39األب يف األسرة وحتجيم سلطاته كرب للعائلة بدليل إلغائه لنص املادة 

  التوازن بني مركزي الرجل واملرأة ضمن إطار مؤسسة األسرة.

انة والوالية، كما بينته يف حني أن احلاضن متويل الرقابة هو الشخص الذي أسندت له احلض   

لقيامه بواجب الرقابة للطفل احملضون من تربية، وتوجيه للسلوك، حىت ال يرتكب  2الفقرة  87املادة 

أفعاال ضارة جتاه الغري، واليت حيدد على أساسها املسؤولية؛ غري أن املشرع أغفل نوع الوالية اليت تقوم �ا 

وهذا ما يكشف الفراغ القانوين حول طبيعة مسؤولية األب  3احلاضنة، على اعتبار أن الوالية أنواع.

 ا�رد من الوالية حبكم القضاء حينما يرتكب احلض ون القاصر أفعاال تضر بالغري.

من قانون األسرة يف احلــــــــاالت  91تنتهي وظيفة الويل حسب نص املادة نهاية وظيفة الولي:  -  

 االتية:

                                                           
1 - CF, S.Bouraoui, la constant inégalité entre les sexes ou de l’antinomie entre droit interne et 
conventions internationales, quelques réflexions sur la loi, R.T.D 1983, n°1, p.434.    

2 - GHAOUTI Ben melha : Le droit algérien de la famille , OPU ALGER , p. 282.   
جملة  ،»حضون يف التشريع اجلزائريمسؤولية متويل الرقابة عن األفعال الضارة للم«حاج الشريف خدجية وحاج بن علي حممد،  - 3

 .76، ص 2020، 1العدد  6ا�لد كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف   الدراسات القانونية املقارنة، 
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يقوى فيها الويل على القيام مبقتضيات الوالية ملرض أو حبس مثال،  وهي احلالة اليت ال بعجزه: –

 وجتدر اإلشارة هنا إىل أن القانون مل ينص على انتقال الوالية إىل األم إال يف حالة وفاة األب. 

ويف هذه احلالة تنتقل الوالية إىل األم، وجتدر املالحظة هنا أن األم ال تستطيع ممارسة الوالية  بموته: –

 لى النفس يف بعض احلاالت كما هو األمر بالنسبة لزواج ابنتها.ع

 باستصدار حكم بذلك بعد اللجوء إىل اخلربة. بالحجر عليه: -

من قانون العقوبات على  332وتسقط الوالية عن صاحبها وفقا لنص املادة  بإسقاط الوالية عنه: -

 14نون، حبرمانه من حقوقه حسب املادة من نفس القا 331و 330مرتكيب اجلنح الواردة يف املادتني 

، من بينها احلرمان من احلقوق العائلية نذكر منها سقوط حقوق 1مكرر 9منه واحملددة يف نص املادة 

الفقرة الثالثة من  330الوالية كلها أو بعضها، إال أ�ا ال تعفي الويل من املسؤولية حسب نص املادة 

 ها. قانون العقوبات كما سبق اإلشارة إلي

  من قانون األسرة  87ثالثا: استئثار األم بمسؤوليات السلطة األبوية في ظل المادة 

هنالك ثالثة حاالت تستأثر فيها األم بالوالية على نفس القاصر وماله، إال يف بعض   

  االستثناءات اليت ذكرناها آنفا، وهذه احلاالت ميكن عرضها على النحو اآليت:

فاة األب شرطا أساسيا النتقال الوالية إىل األم بعده مباشرة على أوالدها تعد و حالة وفاة األب:  -

من القانون املدين قبل إلغائها، وبذلك يقع على  135القصر، واليت سبق وأن وردت يف نص املادة 

 األم حتمل مجيع الواجبات اليت كان األب يلتزم �ا قبل وفاته وانتقال الوالية إليها مبوجب ذلك، وهذا ما

القاضي بـأن منح الوالية لغري األم دون إثبات  23/12/1997: 1يؤكده قرار احملكمة العليا املؤرخ يف

من قانون األسرة، وملا   90و 87تعارض املصاحل بني القصر والويل يعد خمالفة للقانون يف نص املادة 

دون إثبات التعارض بني  كان ثابتا أن قضاة ا�لس ملا قضوا مبنح الوالية لغري األم بعد وفاة األب

مما يتبني معه أن األم تصبح مكلفة بالوالية  مصاحل القصر ومصاحل الويل فإ�م بذلك خالفوا القانون.

على نفس القاصر برعايته والقيام بشؤونه وحسن تربيته، إضافة إىل ذلك تسند إليها الوالية على مال 

جل احلريص؛ أي األب الذي ثبتت له الوالية، أو أوالدها القصر، وجيب أن تكون حريصة مثلها مثل الر 
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من قانون األسرة؛  88السلطة األبوية، كأول شخص لتليه األم بعد وفاته، طبقا ملا نصت عليه املادة 

 حيث أجازت تصرف الويل يف مال ولده القاصر.

يعني  ويف حالة تعارض مصاحل القاصر مع مصاحل الويل أبا كان أو بعد وفاته األم، فالبد أن  

من قانون األسرة؛ وهذا  90متصرف خاص تلقائيا، أو بناًء على طلب من له مصلحة، حسب املادة 

القاضي بأنه إذا  24/03/1998: 1ما يؤكده االجتهاد القضائي الصادر يف هذا الشأن واملؤرخ يف

ب من له تعارضت مصاحل الويل ومصاحل القاصر يعني القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طل

مصلحة يف قضية قتل األب البنتيه وقيامه مبحاولة قتله لبنتيه أيضا حيث حكم عليه بالسجن املؤبد 

فتنتقل السلطة األبوية أو الوالية إىل األم، مع أنه قانونا ال تنتقل إليه إال بعد الوفاة وهذه احلالة 

 استثنائية. 

بعد وفات األب، مسؤولية تزويج أبنائها، واليت كما منح املشرع يف حالة انتقال الوالية إىل األم   

اختلف الفقهاء حول شروطها، خاصة شرط الذكورة يف والية التزويج، فمنهم من يعتربها شرطا أساسيا  

كما كان معموال به يف املدونة املغربية لألحوال   2كاملالكية واحلنابلة والشافعية على عكس احلنفية،

منها على أن صاحب الوالية املعني يف الشرع وهو  148الفصل الشخصية قبل التعديل، حيث نص 

لألب الوالية على شخص القاصر وعلى أمواله معا. مبا أن األم تنتقل  149األب، ويف نص الفصل 

إليها الوالية ومتنح هلا مجيع التصرفات، شأ�ا شأن األب عن أبنائهما القصر، فإن هذه الوظيفة تنتهي 

  من قانون األسرة اجلزائري.  91يف املادة  حسب احلاالت املذكورة

 حصول أو األب غياب أن على الثانية فقر�ا يف 87 املادة نصت حالة غياب األب أو فقده: -  

أو وجد مانع حيول دون ممارسة األب لواليته كان  الوطنية، اخلدمة يف أو مهاجرا، يكون كأن له مانع

غري املمكن أن تعرقل أمور القاصر املستعجلة بسبب ذلك  يكون حمكوما عليه بعقوبة جزائية، فإنه من

 الرقابة تنتقل وال القانونية، ورعايته برقابته ملزما ويبقى واليته األب من مينع ال املانع أو الغياب. وهذا

 لألوالد مؤقتا، مبا مينع ضياع مصلحة األوالد القصر، املستعجلة باألمور التكفل هلا يكون وإمنا ،األم إىل
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 إالّ  منه تنزع ال شرعية أصلية والية هي األب والية ألن ذلك 1وغريها؛ الصحة أو الدراسة أمورك

 عنصر توفر لتقدير وحده للقاضي األمر يرجع االستعجال حالة يف أنّ  كما قضائي، حكم مبوجب

  .عدمه من بشأنه لألم الوالية منح مثة ومن االستعجال

أنه  حيث طالق األبوين، حالة على الذكر السالفة 87 املادة نم نصت الفقرة الثالثة حالة الطالق: –

الغالب،  الوضع وهو األم إىل احلضانة أسندت فإذا األوالد؛ حضانة له أسندت ملن  الوالية جيوز منح

 على برتبيتهم وتعليمهم، والقيام رعايتهم خالل من برقابتهم ملزمة القصر وتكون أبنائها عن وليا فتعترب

 األفعال عن تسأل أنوهذا يقتضي أيضا  وخلقيا، صحيا وحفظهم محايتهم على والسهر أبيهم، دين

 تقرير مع لألم احلضانة إسناد بأن ويف هذه احلالة ميكن القول 2القصر. األبناء يأتيها اليت املشروعة غري

 أثناء القاصر االبن من الضار الفعل وقوع حالة األب مسؤولية يقيم أن شأنه من لألب الزيادة حق

غري أننا نرى بأن قضاء األسرة  3عليه. الرقابة واجب لقيام ناف الزيارة حق إذ أبيه، لدى تواجده

من قانون األسرة اجلزائري عندما  87اجلزائري قد تعسف يف تفسري نص الفقرة الثالثة من املادة 

لوالية معا لألم، مع أصبحت معظم إن مل تكن كل احلكام الصادرة بشان الطالق تسند فيها احلضانة وا

عدم وجود مانع حيول دون تويل األب للوالية الشرعية ومسؤولية الرقابة، خصوصا وان املر يبدو جوازيا؛ 

أي انه جيوز للمحكمة أن تسند الوالية ملن ألسندت إليه احلضانة، ويف ذلك خمالفة للقاعدة اإلجرائية 

  به اخلصوم.اليت تقول: القاضي ال يقضي بغري أو بأكثر مما يطل

  :مدى إمكان تولي األم الحاضنة إدارة أموال القاصر 

  سلطة القاضي في منح الوالية والحضانة معا لألم وأثره على مسؤولية متولي الرقابة -

منح القاضي والية القصر وحضانتهم لألم أو توزيعهما بني األبوين أمر جوازي ومرهون بسلطته   

 ك:التقديرية، وفيما يلي تفصيل ذل
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 إسناد الحضانة والوالية معا لألم: -

أجاز املشرع اجلزائري لقاضي األسرة بعد تعديل قانون األسرة اجلزائري منح الوالية ملن أسندت   

له احلضانة وكما سبق اإلشارة إىل مسألة احلضانة ومستحقيها واليت ختضع يف كل األحوال لقاعدة 

سرة بناًء على عناصر موضوعية، إال أنه يفهم من نص مراعاة مصلحة احملضون اليت يقدرها قاضي األ

هذه املادة أن املشرع مل يوجب القاضي مبنح هذه الوالية، وإمنا أجاز له منحها؛ أي ترك له السلطة 

التقديرية يف ذلك، إال أنه جند غالبية األحكام القضائية تقضي باحلضانــــــة والوالية معا وإن مل تسند 

ضانة فقط يف احلكم القضائي، فإنه بإمكان من أسندت له احلضانة دون الوالية أن الوالية وأسندت احل

يتمسك �ا، حيث تكون جماال الستئناف احلكم املعاد بدعوى خمالفة احملكمة لصريح القانون وهذا ما 

، القاضي بإسناد 14/01/2009: 1يوافق االجتهاد القضائي للمحكمة العليا  يف قرارها الصادر يف

من قانون األسرة  87ضانة لألم بعد الطالق بدون منح الوالية هلا يعد خرقا للقانون مبوجب املادة احل

بعد التعديل؛ حيث بىن قضاة االستئناف حكمهم على أن الوالية متنح لألب فقط عند وفاته أو غيابه 

أن الوالية تكون  أو حصول مانع له وهذا يف احلكم املستأنف، أما القرار املطعون فيه، حيث جاء فيه

من نفس القانون  87لألب مادام على قيد احلياة ومل يثبت حصول مانع له، وهذا خمالف لنص املادة 

  يف فقر�ا األخرية.

  أثر إسناد الحضانة والوالية معا على مسؤولية متولي الرقابة -

قانون من  87تكون األم أو من أسندت له احلضانة باعتباره مستحقها حسب نص املادة   

األسرة يف فقر�ا الثالثة مستحقا للوالية اليت مينحها له قاضي األسرة، و�ذا يكون احلاضن الويل أو 

احلاضن املكتسب للسلطة األبوية من خالل منحه الوالية مسؤوال عن واجب رقابة أبنائه القصر بقوة 

وط قيام مسؤولية متويل الرقابة القانون، فبإسناد الوالية ملن له احلضانة مبوجب حكم قضائي وبتوفر شر 

أو املكلف �ا يصبح احلاضن مسؤوال عن أفعال أوالده القصر إذا أحلقوا ضررا بالغري وهذا حسب املادة 

من القانون املدين، إضافة إىل مهمة احلضانة. وتنتقل هذه املسؤولية إىل الطرف الذي منح له  134

ذا األخري مكلفا برقابة احملضون إذا انتقل به خالل حق الزيارة مبوجب حكم قضائي وبالتايل يصبح ه
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 من 87 املادة حبسب للقاصر الضار الفعل عن فاملسؤولأوقات الزيارة وكان يف منأى عن حاضنه. 

 1متوفيا. أو غائبا األب يكون اليت احلالة يف حمله األم حتل أن على أوال األب هو قانون األسرة اجلزائري

سرة إثبات الشخص الذي تقع عليه هذه املسؤولية بناًء على مكان مما يوجب على قاضي األ  

وقوع الضرر؛ أي املكان الذي قام فيه احملضون بإحداث ضرر للغري، باإلضافة إىل ساعة وتاريخ 

إحداث اخلطأ املفرتض، وذلك حسب املعطيات املتاحة للقاضي حول حيثيات ومالبسات القضية 

طأ املفرتض إثبات ذلك، يف حني بالنسبة للشخص الذي توكل له وعلى من مل يكن سببا يف هذا اخل

من  134مسؤولية تويل الرقابة أن يدفع أو ينفي هذه املسؤولية عنه وفقا للوسائل اليت جاءت �ا املادة 

من نفس القانون يف فقر�ا الثانية قبل  135القانون املدين بعد التعديل، واليت كانت تنص عليها املادة 

 هو فاألب ألمه، القاصر االبن حضانة وأسندت بالطالق الزوجني انفصال حالة يف فمثال .إلغائها

 تؤثر ال احلضانة مث ومن القاصر، ابنه عن الصادر اخلطأ بسبب الغري يصيب الذي الضرر عن املسؤول

  2ابنه. على األب والية يف

من قانون األسرة  87ادة من القانون املدين امللغاة توافق نص امل135واملالحظ أن املادة   

مل يتم إلغاؤها بل بقيت سارية املفعول، حيث قام املشرع بإسقاط الفقرة  135وبذلك نقول أن املادة 

من القانون  134الثانية منها والناصة على وسائل دفع مسؤولية متويل الرقابة وإضافتها إىل نص املادة 

من قانون  87شار إليها آنفا فقد وافقت نص املادة امل 135املدين . أما الفقرة األوىل من نص املادة 

األسرة بعد التعديل حرفيا يف فقر�ا األوىل واليت تثبت الوالية لألب حال حياته، يف حني تنتقل إىل األم 

بعد وفاته. كما أضيف هلا استثناءين يف الفقرة الثانية منها واليت نصت على أنه: ''بالرغم من أن األب 

يد احلياة إال أنه يف حالة غيابه أو حصول مانع له حتل األم حمله يف القيام باألمور قد يكون على ق

من قانون األسرة بعد التعديل عن ما عيب عليه يف نص  87االستعجالية"، وهذا ما أجابت املادة 
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 اليت أثبتت الوالية لألب قيد حياته واليت مل تنص على غيابه ملرض أو سفر أو حبس إال 135املادة 

 وهذا ما أكدته أنه من خالل الفقرتني املضافتني اتضح األمر، زد على ذلك حالة الطالق بني األبوين.

: ''احلاضنة ليست هلا الوالية على ابنها القاصر.  24/12/2008: 1يف قرار هلا بتاريخ العليا احملكمة

 اقرتفه احملضون''.ال تعد احلاضنة مسؤولة مدنيا على حتمل عبء التعويض املدين عن فعل ضار 

 من قانون األسرة: 3فقرة  87تجريد األب من الوالية بموجب المادة   – 

مما سبق اإلشارة إليه جند يف هذا السياق كذلك أن املشرع مبنحه الوالية ملن أسندت له احلضانة   

لقصر، عمد بذلك إىل جتريد األب من هذه الوظيفة اليت كانت تسهل له االتصال املباشر بأبنائه ا

وممارسة سلطته األبوية عليهم، ورقابته هلم، حىت إذا ما أسندت له مسؤولية متويل الرقابة كان إلزاما عليه 

وعليه  حتملها. فبما أنه يتحمل توفري السكن املالئم واإلنفاق على أوالده فعليه حتمل مسؤولية رقابتهم.

 مع مقيما القاصر يكون أن من والبد انونالق بقوة واجبة تكون القصر أوالدهم على اآلباء فمسؤولية

  2والده.

يف حني من حق األب الوالية على أبنائه القصر استنادا إىل أحكام الشريعة حىت يسهل عليه   

تربيتهم وتوجيههم واإلشراف عليهم وعلى أمواهلم إذا كان هلم مال وحفظهم صحة وخلقا وحفاظا  

ون باحلفاظ على الروابط األسرية والتفاهم ومنح كذلك على هويتهم، واحلل األنسب إىل ذلك يك

 األب حق االستضافة ألبنائه يف أي وقت.

كما يستحسن أن ال يلزم حبق الزيارة خالل مواعيدها احملددة يف احلكم القضائي القاضي   

 بإسناد احلضانة؛ ألنه يف كل األحوال ال ميكنه ممارسة هذا احلق إذا مت تقييده �ذه املواعيد. 

ا من جهة أخرى إذا ألزم مبسؤولية متويل الرقابة يبقى اإلشكال قائما يف اإلثبات، فهو ال أم  

ميارس عليه واليته مبا فيها سلطته األبوية فكيف حيمَّل مسؤولية متويل الرقابة خالل فرتة انتقاله 

ليتحمل هذه باحملضون أثناء الزيارة له وهل ساعات الزيارة احملددة بناء على قاضي األسرة كافية 

 املسؤولية؟.
                                                           

 .133، ص 2009، 02، جملة احملكمة العليا، عدد 24/12/2008، بتاريخ: 446457قرار احملكمة العليا، ملف رقم:  - 1
2 - Jean -Baptiste Layudu, Droit des obligations , 1eredition, Panorama du droit, 

Paris ,2011, P.334.  



168 
 

  عبء إسناد الحضانة والوالية للحاضن: -

يف هذا الصدد نشري إىل أن إثقال كاهل احلاضن الذي ال ميكن له اإلملام وااللتزام بكل هذه    

املهام املسندة إليه مبا فيها احلضانة والسلطة األبوية وحتمل مسؤولية الرقابة، وذلك مبوجب انتقال الوالية 

كان احلاضن يعي معىن الوالية وتوابعها وما ينجم عنها ملا قبل حتمل هذه املشاق ألن التكفل   له، فلو

والعناية باحملضون أثناء فرتات منائه كاف له، أما إذا حتدثنا عن الناحية املادية ففي حالة احلاضن غري 

املعقول إلزام األم احلاضنة العامل أو ليس له من يعيله ما عدا النفقة اليت يلزم األب بأدائها، فهل من 

بالتعويض عن أفعال أبنائها الضارة بالغري، باعتبارها أصبحت متوليا للرقابة على حمضونيها؟. لذا ينبغي 

من قانون األسرة وذلك بتوزيع عبء مسؤولية األبناء بعد  87إعادة النظر من جديد يف نص املادة 

والية احلضانة والرعاية والرتبية، وميكن األب من ممارسة الطالق بني األبوين املطلقني، حيث متارس األم 

السلطة األبوية كاملة وحتمل واجبات الرتبية والتوجيه والرقابة حفاظا على مصلحة األبناء احملضونني، 

 وإبقاء على شعرة معاوية تربط أواصر أسرة تفككت بنيويا ووظيفيا.

أنه يكون الضحية األوىل واألخرية هي بالرغم من كل ما مت تناوله يف هذا اخلصوص إال و   

إذا قسمت الشريعة  1.﴾َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ احملضون، حيث يقول تعاىل يف كتابه العزيز: ﴿

السماوية هذه املسؤولية الغليظة واألمانة القائمة على متوليها أن يتم إلزامها ألحد األبوين دون اآلخر 

 ۚ◌ ِلَمْن َأرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعَة  ۖ◌ ِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن َواْلَوابدليل قوله تعاىل: ﴿

َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة  ۚ◌ َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها  ۚ◌ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف 

ِلَك  ۚ◌ ُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه ِبَوَلِدَها َوَال َموْ  ُهَما  ۗ◌ َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل ذَٰ فَِإْن َأرَاَدا ِفَصاًال َعن تـََراٍض مِّنـْ

َوِإْن َأَردتُّْم َأن َتْستَـْرِضُعوا َأْوَالدَُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا  ۗ◌ َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما 

  2﴾.َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيرٌ  ۗ◌ بِاْلَمْعُروِف  آتـَْيُتم

  :شروط انتقال الوالية لألم -

                                                           
 .76سورة يوسف، اآلية:  - 1
 .233آلية: سورة البقرة، ا - 2
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من قانون األسرة اجلزائري أن احملكمة بإمكا�ا منح  87/3من املقر قانونا حسب نص املادة   

 يتحقق إال وفق الشروط اآلتية:الوالية ملن تسند إليه احلضانة، غري أن هذا الوضع ال 

  الفرقة بين الزوجين: – 

يكون األب وليا على أوالده القصر خالل قيام الرابطة الزوجية وال تسقط عنه هذه الصفة إال    

يف احلاالت اليت سبق ذكرها أال وهي وفاته أو غيابه أو حصول مانع له، إال أنه باختاذ القرار من طرف 

ء بفك الرابطة الزوجية باإلرادة املنفردة أو بالتطليق أو باخللع، فإن مسؤولية الزوجني باالنفصال، سوا

تربية األبناء ورعايتهم تلقى على عاتق األم ما دامت احلضانة تسند إليها باألولوية، بيد أن هذا ال يعين 

ي إليه فقه أبدا ختلي األب عن مسؤولياته الرقابية والتوجيهية وعن سلطته األبوية، وهذا ما كان يرم

وقانون األسرة بتمكني األب من الزيارة والرؤية، وهو ذات ما استقر عليه االجتهاد القضائي اجلزائري 

 احملضون رؤية ليست الزيارة،حينما نص صراحة على أّن: '' 16/04/1990: 1الصادر بتاريخ

 ومتتينها باحملضون رالزائ عالقة توطيد من بُدّ  وال أموره على والوقوف شؤونه متابعة هي بل فحسب

 على قائمة ليست والزيارة لغريها، احلضانة كانت إذا األم أو نفسه األب هو الزائر كان إذا خاصة

 يف مراعيا آلخر أو لطرف احلضانة بإسناد النطق عند القاضي يضبطها أمر هي ّمنا إ الزائر، أو احلاضنة

  ''.احملضون مصلحة ذلك

اضنني إعطاء األولوية لألم ليليها األب يف الرتتيب حسب حيث أنه من املقرر يف ترتيب احل  

، كما أن األم إذا أسندت هلا احلضانة جيب أن تعلم أنه ستنتقل إليها 2005قانون األسرة لسنة 

الوالية مبا فيها السلطة األبوية عن أوالدها القصر وستتحمل عبء هذه املسؤولية اليت كانت تتشاركها 

تقوم بوالية الرتبية واألب يقوم بالوالية على نفس أوالده القصر وعلى ماهلم، مع زوجها بعد أن كانت 

ويف املقابل ستنزع من األب هذه السلطة األبوية بسبب الطالق، وهذا جتريد صريح لألب من الوالية 

  والسلطة األبوية وكأن القضاء يعاقبه على الطالق ولو مل يكن بطلب منه.

  

 

                                                           
 .126، ص 1991، 04، ا�لة القضائية، عدد 16/04/1990، بتاريخ: 59784قرار احملكمة العليا، ملف رقم:  - 1
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  قال الوالية لمن أسندت له الحضانة: وجود حكم قضائي يقضي بانت -

املذكورة أعاله فإن أمر منح الوالية للحاضن جوازي؛  87حسب نص الفقرة الثالثة من املادة   

أي انه ميكن للقاضي إسناد حضانة األوالد القصر ألمهم ما مل يوجد موجب إلسقاط احلضانة عنها، 

يته على نفس احملضون وماله ما مل يتوفر مانع قانوين ومتكني األب من الزيارة وإلزامه بالنفقة وتقرير وال

أو واقعي حيول دون ذلك، وهذا هو الوضع السليم يف الواقع، أما إذا كان النزاع سلبيا حيول احلضانة 

فإن املصلحة الفضلى للمحضون تفرض على القاضي أن يلزم احلاضن �ا، وهذه األخرية أي احلضانة 

ق أصلية أو تكون دعوى مستقلة، أو مشمولة بالطابع االستعجايل  ميكن أن تكون ضمن دعوى طال

 مكرر من قانون األسرة.  57كما أقرته املادة 

وما دامت الوالية على النفس هي تعهد الصيب القاصر بالرعاية والصون واحلفظ والتنشئة   

ضيات احلضانة؛ حيث القومية، ورعاية القاصر صحة وخلقا، فإ�ا �ذا املعىن تتقاطع بشكل تام مع مقت

عرف القانون النموذجي العريب املوحد لرعاية القاصرين الصادر عن جامعة الدول العربية، يف مادته 

الرابعة على أن: ''احلضانة هي حفظ احملضون، وتربيته، وتعليمه، ورعايته، مبا ال يتعارض مع حق الويل 

ملن تسند له احلضانة، وهذا ما أكده قرار احملكمة  لذا قرر املشرع منح الوالية 1يف الوالية على الّنفس''.

: '' إن إسناد احلضانة لألم، بعد الطالق، 14/01/2009: 2الصادر بتاريخ 476515العليا رقم: 

بدون منح الوالية هلا، خرق للقانون''. وهو األمر الذي ال نراه وجيها ما دام ال يوجد مانع حيول دون 

وممارسة سلطته األبوية عليهم، خصوصا وأنه يعد مبثابة قطع اخليط تويل األب شؤون أوالده القصر 

  األوالد) بعد فكها عن طريق الطالق. - األم-الرفيع الذي يربط بني ثلول العالقة األسرية (األب
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  الخاتمة:

ومجعها يف  تدوينهاكانت هذه جمموعة من الدروس واحملاضرات مت انتقاؤها وحتيينها وتنقيحها مث   

مع االكتفاء بعرض وس متسلسلة يف مقياس احلماية القانونية لألسرة وفق املقرر البيداغوجي، مطبوعة در 

ب والكتاملعمول به يف املؤلفات العلمية  املعلومات واملادة املعرفية دون التقيد بالتبويب والتفريع

دا على اعتمامواسم جامعية عدة طلبة ختصص قانون األسرة عرب البيداغوجية؛ دروس ألقيت على 

 أصالة وغزارة املعلومات وحتقيقها وبيان مصادرها حىت تكون مادة دعم بيداغوجي للدروس التفاعلية

اليت يشارك فيها األستاذ مسؤول املقياس عن طريق القراءة النقدية والتحليلية للنصوص االتفاقية 

يث مل تكن دروسا يف فقه أو الفقهية وفتح ا�ال للطالب للسؤال واملناقشة، ح األدلةوالقانونية وعرض 

حلماية املدنية والدولية لألسرة تتعلق با اليت ملواضيعألهم اقانون األسرة بقدر ما كانت عرضا شامال 

اللذان خصصت هلما كثري من أفراد األسرة  أهموالطفل على اعتبار أ�ما  املرأةلرتكيز على محاية با

باملصادر الفقهية  والتنظيمية مع مقارنتها ومقاربتهاالصكوك واملواثيق الدولية والنصوص التشريعية 

الشرعية، حبيث اعتمد تصنيف الدروس على تسلسل منهجي ارتكز على املداورة بني التحليل املعمق 

وقراءة النصوص وحتليلها واستنباط األحكام والقواعد منها حىت تكون  املعريف والتأصيل التارخييوالعرض 

وحىت تكون  طلبة التخصص والباحثون املعلومة الصحيحة، الدقيقة واملوثقة قاعدة معرفية يستقي منها

يستفيد منه كل  هذا العمل وقفا علميا خالصا لوجههيكون  أنة سائلني اهللا يىل املكتبة اجلامعإضافة إ

حول  أخرىباحث يرنو إىل تعميق معارفه يف املسائل املتعلقة حبماية األسرة تضاف إليه مطبوعة دروس 

بعنوان أمايل يف اجلرائم الواقعة على األسرة على أن فهرسة املصادر واملراجع ور احلماية اجلنائية لألسرة حم

يف هذا النوع من احملاضرات املدونة ال عربة �ا بقدر تبسيط املادة العلمية وتوثيقها كلما أمكن ذلك 

 ليسهل تلقيها من قبل الطالب بكل سالسة وبساطة.


