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 ةـدمـقـم
  

الطفولة هي مستقبل البشرية و مصدر قوتها الحقيقية و استمرار مسيرتها نحو  إنّّ       
تحرص الدول على العناية باألجيال المقبلة من خالل تلبية احتياجاتهم  ا، لذعمارة الكون

        سالمة الطفولة و استقرارها من جميع الجوانب النفسية لألج, الجوهرية و األساسية
  .و التعليمية ةالصحّي

  بل يمتد جذوره إلى قرون خلت،فقد  و لم يكن هذا الحرص وليد العصر الحديث،    
          اهتمت الحضارات القديمة بهذه الفئة من خالل توفير جميع الظروف المالئمة 

          يترعرع الطفل في كيان أسري مستقر ُيمنح من خالله كل عوامل التربية  لكي
           و قد جاء اإلسالم بصفة خاصة من خالل حرصه على بقاء لكل حضارة، المناسبة

          و بقائه من أجل تأسيس أحكام لألطفال تضمن  النسل للمحافظة على كيان المجتمع
األولياء و على   و ذلك بفرضه على  والحياة الكريمة مع أسرهم و الرعاية لهم الحماية

  .و ضمان حقوقهم حمايتهم الدولة
  كما أّن أهم ما يميز العصر الحديث أيضا هو االهتمام الواسع و المتزايد بحقوق       

           1924الصادر سنة الطفل و يعتبر إعالن حقوق ,الطفل و حمايته على المستوى الدولي
           ق الطفلو الذي تبنته عصبة األمم بمثابة أول وثيقة تنص حصرا على حماية حقو

           ثم صدر,و عرف ذلك اإلعالن بإعالن جنيف مبادئخمسة  ديباجة و يتألف منو 
  اإلعالن العالمي لحقوق الطفل و الذي 1959عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

          لكن ,و اعتبر من أهم الوثائق اإلنسانية في العصر الحديث يتألف من عشر نقاط،
إذ لم   و بالرغم من أهميتها إالّ أنّها كانت عبارة عن مجرد إعالن بالمبادئ هذه النصوص

 . 1989لذلك جاءت فكرة مشروع اتفاقية حقوق الطفل لسنة,قوة إلزامية تكن لها
      كانت  دفق, الطفللم يكن أمرا بديهيا أن يجري وضع اتفاقية خاصة لحقوق         

 رى االكتفاء بنصوص المواد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و في هناك آراء ت
و العهد الدولي للحقوق , العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية( العهدين الدوليين

   تنطبق)  1967االجتماعية و الثقافية اللّذان دخال حيز التنفيذ في جانفي ،االقتصادية 
و اإلقرار بحقوقهم،كما أّن النصوص   بأس به من الحماية و توفر لهم قدرا ال على األطفال
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الملزمة لعدد من االتفاقيات الدولية التي تعالج موضوعات مختلفة في ميدان حقوق اإلنسان 
    خطر التمييزعلى لها تأثير ينعكس على األطفال و حقوقهم اإلنسانية مستندين في ذلك 

عني تجزئة حقوق اإلنسان و االنتقاص من بين األطفال و غيرهم من البشر، بما قد ي
 .عمومية انطباقها

 :ستند إلى أسباب عديدة منهااغير أّن الرأي المقابل و المؤيد إلنشاء االتفاقية قد 
أمام الحاجة  و, لدول األعضاءا للم يكن ملزم 1959أّن إعالن حقوق الطفل لسنة  •

ضرورة  ةثم فإنه,منها األطفال إلى اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة المشكالت التي يعاني
لوضع نصوص ملزمة للدول الموقعة عليها،مما يؤكد الحاجة إلى وضع اتفاقية 

  .خاصة باألطفال لها هذه الصفة
 

الطفل  قفحقو, ال يشكل انتقاصا لمفهوم حقوق اإلنسان بالحماية أّن تخصيص الطفل •
 ال, قوق اإلنسان العامةلح او تخصيص اتكملة وتطويرتمثل , باعتبارها حقوقا إنسانية

  .تتعارض معها أو تحل محلها
 

و األزمات , أّن األطفال يعانون يوميا من أعمال العنف و التمييز و التشرد و الفقر •
االقتصادية و التمييز، وهم يعانون من هذه المشكالت أكثر من باقي األفراد بحكم 

ة مباشرة خاصة لحمايتهم من أنّهم أطفال، و بالتالي كان البّد من اتخاذ تدابير عملي
  .هذه األوضاع

 
األسباب الرئيسية للمطالبة بحقوق الطفل استندت إلى الضرورة الملحة في أن  كما أّن    

و في ,تعزز الحقوق الممنوحة لألطفال الحقوق الممنوحة ألي إنسان بغض النظر عن سنّه
في أن تعالج القضايا  و ,أن تحسن بالنسبة لألطفال المعايير المطبقة على الناس عامة

  .الخاصة باألطفال أو المقتصرة عليهم
و هو ما عبر عنه تبني الجمعية ,إّن وجهة النظر األخيرة هي التي رجحت في النهاية    

    جاء  حيث،)1( 1989نوفمبر  20العامة لألمم المتحدة نص اتفاقية حقوق الطفل في 
        ي لحقوق اإلنسان،على أّن للطفولة استنادا إلى اإلعالن العالم تهاديباجنص في 

                                                           
 WWW.Ohchr. org :التاليلماذا حقوق الطفل عن طريق الرابط  أنظرلتوسيع الفكرة  - -  1
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    الطفل بسبب عدم نضجه البدني و العقلي " الحق في رعاية و مساعدة خاصتين وأّن 
     يحتاج إلى إجراءات وقاية و رعاية خاّصة،بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل

         عالن العالميكما نّص اإل،و ذلك كما جاء في إعالن حقوق الطفل,الوالدة و بعدها
وضعفاء  اءـإّن األطفال أبري«  :في فقرته الثانية »لبقاء الطفل و حمايته و نمائه« 

علينا       مفعمون باألمل فمن حقهم ,يعتمدون على غيرهم، و هم أيضا محّبون لالستطالع
الفرص  و أن تتيح لهم,من المرح و السالم لهم الوسائل للتمتع بأوقاتهم في جّو أن نوفر

و أن نساعدهم  ,و التعاون و أن نوجههم نحو االنسجام, المالئمة للعب و التعلم و النماء
 »جديدةعلى النضج من خالل توسيع مداركهم و إكسابهم خبرات 

ماّدة جميعها تبّين الحقوق و الضمانات الواجب  54تتكون اتفاقية حقوق الطفل من و    
و حماية األطفال  ،يز و التأكيد على حقوق الطفلكما حرصت على التعز,منحها لألطفال

    باإلضافة إلى ذلك فإّن االتفاقية تناولت ,تهم سلوكيات التي تعتبر خرقا إلنسانيضّد ال
الثقافية و القانونية  ،االجتماعية  ،االقتصادية  ،جميع الحقوق المتصلة بالنواحي المدنية 

     بضرورة ملحة في إعطاء الطابع الدولي  و هذا يجسد إيمان المجتمع الدولي ،  للطفل
أغلب مواد االتفاقية  لذلك نجد أن,الضمانات الموجهة ألطفال العالمو و اإللزامي للحقوق

  .يغلب عليها الطابع الحقوقي
  فقد توجهت الدول قبل و بعد صدور اتفاقية حقوق الطفل ى ما تم ذكره،و بناءا عل    
  ريعات داخلية تتالءم مع التزاماتها الدولية في هذا اإلطار،إلى إقرار عّدة تش 1989لعام 

و ذلك من منطلق أّن هذه التشريعات حينما تحرص على توفير الحماية و العناية الخاصتين 
  للطفل فإنها بذلك تسعى إلى حماية مجتمع بأكمله باعتبار أّن طفل اليوم هو رجل الغد،

ة على المستوى الداخلي هو توفير جميع أشكال لذلك كان هّم مختلف التشريعات المعاصر
      .الحماية القانونية للطفل ضمانا لمستقبل أفضل له

من أجل تنشئتهم ,الجزائر أولت العناية و الرعاية ألطفالها على غرار الدول األخرى فإنّّو
 و جعلت,التنشئة الصحيحة و تربيتهم على أساس من قيم الدين السامية و أخالقه الرفيعة

 58تنص المادة  ، إذدستورها في صدر نصوصه هاهذه الرعاية و الحماية هدفا لها أكد علي
كما تنص ,"تحظى األسرة و المجتمع بحماية الدولة ":على أنّه من الدستور الجزائري

      »و الشبيبة و الطفولة األسرةو حماية ...... « :63:المادة
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      النشء و عنايتها بنمو األطفال البدني و الخلقي و ذلك بتقريره حماية الدولة للطفولة و   
و يتجلى ذلك في مظاهر الحماية القانونية للطفل في إطار التشريعات المختلفة , و العقلي

        االقتصادية و الثقافية  ،باإلضافة لإلجراءات االجتماعية ,المنظمة لجوانب هذه الحماية
  .و غيرها المتعلقة بهذا الجانب

الجزائر مثل بقية معظم الدول اإلسالمية ،فإنها لم تنهج في مسألة حماية حقوق أن غير 
الطفل نهجا واحدا و في تشريع واحد،بل توزعت هذه الحماية بين مختلف تشريعاتها 
       الداخلية و ذلك حسب الطبيعة القانونية لكل منها ، فما تعلق بأموره المدنية و ردت

  تعلق منها بحمايته جنائيا تكفلت به نصوص التشريعات الجنائية، في التشريع المدني،و ما
 هو ما له عالقة بشخص الطفل و نمائه و حضانته و نفقته و عالقته بأسرته تكفلت ب

  .نصوص قانون األسرة الجزائري
محددا في مختلف نصوصه اإلجراءات ,إّن قانون األسرة الجزائري ينظم األسرة    

   و أحكام الطالق و آثاره,وطه و آثاره بين الزوجين تجاه األطفالالخاصة بالزواج و شر
   و غير ذلك من المسائل المتصلة باألسرة ألجل تحقيق مناعتها و الحفاظ على استقرارها

  .و سالمتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
شّرع الجزائري إنما جاء سعيا من الم )1(و لعّل التعديل األخير لقانون األسرة الجزائري    

     يتالءملمسايرة مختلف المسائل المستجدة و المستحدثة في حياة األسرة و الطفولة بما 
   مع تطور األسرة ووجوب اضطالعها الكامل بمسئوليتها في حماية األطفال و تلبية 

ي كما جاء هذا التعديل طبقا اللتزام دول العالم الت,مختلف احتياجاتهم في البقاء و النماء
 )2(صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لموائمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية

أّن األسرة تكتسب أهميتها كونها أحد األنظمة االجتماعية المهمة التي ,من المتفق عليه     
     طبقا لذلكو ،يعتمد عليها المجتمع في رعاية الطفل و حمايته حتى بلوغه سّن الرشد

إذ , للحضانة و التربية المقصودة في المراحل األولى للطفولةاألهم و الوحيد فهي العنصر 
أن تقوم بدور  - االجتماعيمن المنظور - مؤسسة عاّمة ةأنّه ال تستطيع أّي من المتفق عليه

                                                           
 .2005فبراير سنة  27المؤرخ في  02-05يق األمر رقم التعديل األخير لقانون األسرة الجزائري عن طر -   1
، 19/12/1992المؤرخ في  461-92انضمت الجزائر إلى اتفاقية حقوق الطفل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -  2

 .بعض التحفظات ع، م23/12/1992المؤرخة في  92الرسمية رقم  ةالجريد
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فال يمكن أعمالها فعالية أداء المؤسسات على  إذ مهما حرصت هذهاألسرة في هذه المرحلة،
  .لمجالاألسرة في هذه اقق ما تحققه أن تحلها 
      كما أّن الطفل ال يستطيع أن ينمو جسديا و فكريا بشكل أحسن إال عندما تتم    

    ألّن األسرة هي الخلية األولى التي,في ظل أسرة تمنحه األمان و االستقرار رعايته
  طلب فهو دائما في حاجة إلى من يوليه الرعاية و الحماية التي تت,و تنشئه الطفل ترعى

في هذه  هذا األخيرفإّن دور , و بالرغم من أّن مصدر الرعاية هو القانون,من الوالدين
   و إنما,أساسه العالقة النسبية بين الطفل و أبويه,تقرير أمر واقععلى  يقتصرالحالة ال 

، فمسؤولية األسرة إذا تجاه الطفل هي بالتالي )1(في تنظيم هذه العالقة   يكون دور القانون
 وليتها تجاه الطفل ؤضرورّي القول أّن تحقيق األسرة لمسمن ال لكن,في غاية األهمية

و حقه , تقتضي معرفة حقوق الطفل على أسرته و المتمثلة في العناية و الرعاية و التربية
فمن الضروري ,نفسيةو ذلك ألجل إشباع حاجاته المادية و ال,في تأمين الغذاء الالزم لنموه

 .لوسط األسري حاجات الطفل الحيوية و األساسيةشبع ايإذا أن 
  و لقد أولت اتفاقية حقوق الطفل احتراما خاصا لألسرة من خالل وضع الوالدين     

و تتجلى تلك السياسة بضمان ،أمام مسؤولياتهم في سبيل الحفاظ على مصالح الطفل 
 مشتركة في تربية  االعتراف بالمبدأ القائم على أّن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات

 تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمام أساسي، كما أّن  بحيث  الطفل و نمّوه 
يجب على  «:من قانون األسرة الجزائري تنص على  36من المادة  2الفقرة 
  .»التعاون على مصلحة األسرة و رعاية األوالد و حسن تربيتهم ……:الزوجين

ن تعتري األسرة في مسيرتها الطويلة بعض غير أنه في كثير من األحيا      
وما قد يترتب عن ذلك من نتائج ,التي تهدد استقرارها و أمنها واألزمات االضطرابات

لطفل الذي تؤدي به إلى عدم االستقرار و بالتالي الحرمان من سلبية وخيمة السيما على ا
  .الحماية التي يحتاج إليها في مرحلة الطفولة

                                                           
 ع، التشريي، المدني، الجنائي، الدوللطفل في التشريع الدستوريا ق، حقوحماية الطفولة ت، تشريعانّصار يحسن -  1

 .317ص اإلسكندرية، منشأة المعارف غير مذكورة،  ة، الطبعقواعد األحوال الشخصية و، االجتماعي
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ه ،أّن الوضع الطبيعي للطفل هو العيش في ظّل أسرته، و تحت رعاية من المتفق علي    
كان ذلك نتيجة وفاة أحد سواء كان ذلك والديه،غير أّن مسألة انحالل الرابطة الزوجية 

أو كان ذلك نتيجة انفصام العالقة الزوجية بسبب الطالق و هو حق  ،الوالدين أو كليهما
  .ي معاناة الكثير من األطفالسببا فغير أنه غالبا ما يكون مشروع،

و يعتبر انحالل الرابطة الزوجية في شكل الطالق من أكثر الظواهر االجتماعية     
 انتشارا و شيوعا في جميع المجتمعات اإلنسانية،و المجتمع الجزائري كغيره من 

فحسب  المجتمعات يعاني من هذه الظاهرة،إذ أّن معّدل الطالق في ارتفاع مستمّر،
 ائيات الخاّصة بعدد حاالت الطالق حسب وزارة العدل و مجلس قضاء الجزائر،اإلحص

 حالة زواج،في حين  89000حالة طالق مقابل ) 6100(، 1960فإنّه قد سجل سنة 
طلب مسجل للطالق ) 25991(حالة طالق من بين ) 22096(إلى  1980وصلت في سنة 

  )1(حالة طالق )  144 777(، 1999و 1994،كما أنّه سجل خالل الفترة الممتدة بين 
محكمة  32حالة طالق تم النطق بها على مستوى  1180 172كما أنّه قد تم تسجيل     

امتناع  10 889حالة طالق قسري،و  63 310حالة عن طريق الرضى، 43 318منها 
من  % 25حالة خلع،و حسب اإلحصائيات فإّن  655الزوجة للعودة إلى الحياة الزوجية،و 

  )2.(ج ينتهي بالطالقالزوا
و بالرغم من أّن ظاهرة الطالق ظاهرة عاّمة و موجودة في كّل المجتمعات و بنسب     

تعتبر البلد  أنّها في الجزائر آخذة في التفاقم،إذ حسب نفس المصدر فإّن الجزائر إالّمتفاوتة،
  .العربي من حيث تنامي هذه الظاهرةالثاني في العالم 

س فإنني اخترت الحماية القانونية للطفل عند طالق الوالدين في  و على هذا األسا    
ال تقتصر على  الطالق أّن آثار  باعتبار اتفاقية حقوق الطفل و في قانون األسرة الجزائري

أكثر األطراف  إن لم نقل أنه أيضا ن،و إنّما تمتد إلى الطفلاو هما الزوج  طرفي العالقة
  .على الطفل،و يتعرض بالتالي ألوضاع قد تكون صعبةو هذا ما يؤثر سلبا المتضررين 

                                                           
بوبيدي المية، الطالق و عالقته بانحراف األحداث، دراسة ميدانية بالمركز المختص إلعادة التربية بمدينة -1

   4،ص  2003 2002الة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع العائلي،جامعة باتنة، السنة الجامعية قالمة،رس
اآلثار القانونية و االجتماعية للطالق في المجتمع الجزائري،يوم دراسي،تنظيم معهد العلوم القانونية و اإلدارية  -2 

   14/03/2006جامعي بخميس مليانة بتاريخ بالتنسيق مع الجمعية الطالبية علي علي سليمان،المركز ال
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فإّن موضوع حماية  الجزائري، مجتمعالانطالقا من أهمية الطفل كعنصر أساسي في     
       يفرض نفسه على جميع المستويات،نظرا لتأثيره العميق عند طالق الوالدينالطفولة 

   ذ أّن الطفولة تحتل أهمية مركزية و البعيد المدى على مستقبل التنمية لألجيال القادمة،إ
    المرصد الوطني لإلحصاء لسنة  في عملية التنمية برمتها،فقد أشارت إحصائيات

 30%ألف طفل، ما يترجم نسبة  600ماليين و  09أّن عدد أطفال الجزائر بلغ ،2004
،فيما %63سنة  18من المجموع السكاني،حيث يمثل األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

، و هي في رأي %20تتجاوز نسبة هؤالء ممن تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 
  .نسبة معتبرة تحتاج للرعاية و التكفل الحقيقي المختصين 

اتفاقية  ةإّن التصديق شبه العالمي على اتفاقية حقوق الطفل التي نالت ما لم تنله أي    
دئ حقوق الطفل،إذ بمصادقتها عالميا بمباأخرى لحقوق اإلنسان حتى اآلن،يعكس التزاما 

  و لكن آخذة على هذه االتفاقية تعتزم مختلف الدول بترجمة هذه االلتزامات إلى أفعال،
الثقافية و الدينية المتعارف عليها في المجتمع،فيما يخص  ،بعين االعتبار القيم االجتماعية 

تحتلها األسرة في  نظرة المشرع الوطني لمفهوم الطفل،و دور الوالدين و المكانة التي
 .المجتمع

بالدور األساسي لألسرة و الوالدين في رعاية  الدولية لحقوق الطفل و تعترف االتفاقية    
الدولة أن تساعدهم على القيام بهذه المهام،و لذلك أكدت في مختلف  الطفل و بواجب 

   الرعاية أحكامها على ضرورة أن تتخذ األطراف،التدابير الالزمة لتوفير الحماية و 
  .للطفل
و ألّن من أهم اآلثار القانونية المترتبة على الطالق هي ترتب مسؤولية الوالدين أكثر     

من أّي وقت مضى باعتبارهما األشخاص المؤهلين أكثر لتوفير الحماية الالزمة للطفل،إالّ 
  .أنّّ هذه الحماية تتطلب جملة من الضمانات القانونية

وضوع الحماية القانونية للطفل عند طالق الوالدين في اتفاقية حقوق تناول م و عليه فإّن 
  :و قانون األسرة الجزائري يقتضي طرح اإلشكالية التالية 1989الطفل لسنة 
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قانون األسرة الجزائري على ما مواد  هل تتوافر أحكام االتفاقية الدولية لحقوق الطفل و    
         للطفل عند الطالق،   الالزمة فير الحماية القانونيةيمكن رصده من تدابير قانونية ألجل تو

مختلف التطبيقات العملية المرتبطة بمسؤولية و ترتيب المسؤولية على الوالدين ؟و ماهي 
  ؟الوالدين في حماية الطفل وفقا لمبدأ مصالح الطفل الفضلى

، بعد المقدمة طروحةالموبناءا على هذه اإلشكالية فقد قمت بصياغة الخطة التالية     
  .في مبحث تمهيدي و فصلين و خاتمة ةمحصور

  :قد قسمته إلى مطلبين و، أما بالنسبة للمبحث التمهيدي فقد خصصته لمفهوم الطفولة    
الطفولة طبقا  ف، تعريتناولت فيه في الفرع األول و، تعريف الطفل: المطلب األول

  .الطفل طبقا لقانون األسرة الجزائريلتعريف  ه، فخصصتالفرع الثاني اأم لالتفاقية
          فيه مراحل الطفولة من منظور علماء النفس ت، تناولتحديد مراحل الطفولة:المطلب الثاني

الفرع الثاني فقد تطرقت فيه إلى مراحل الطفولة حسب  او التربية في الفرع األول، أم
  .سةالشريعة اإلسالمية و ذلك لصلتها المباشرة بموضوع الدرا

ا في حماية الطفل مو دوره مسؤولية الوالدينتطرقت فيه إلى  د، فقلفصل األولبالنسبة ل
  :قسمته إلى مبحثين عند الطالق و
  :تضمن مطلبين و كآلية لحماية الطفل إلى السلطة األبوية ه، خصصتالمبحث األول
  مفهوم السلطة األبوية:المطلب األول
  لسلطة األبويةا مضمون:المطلب الثاني

          للسلطة األبوية، القانونية لممارسة الضوابطتطرقت فيه إلى  د، فقأما بالنسبة للمبحث الثاني
  :و تضمَن مطلبين
  و اآلثار المترتبة عليها سقوط السلطة األبوية:المطلب األول
  المساعدة التربويةتدبير :المطلب الثاني

العملية لمسؤولية الوالدين في حماية      التطبيقات  فيه ت، فتناولأما بالنسبة للفصل الثاني
  ممارسة السلطة األبوية بين الوالد :،و تناولت في المبحث األولالطفل عند الطالق

و تضمن الطالق  عندو الوالد غير الحاضن،أي تقاسم المسؤوليات بين الوالدين  الحاضن
  :مطلبين
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           ،والديه عالقته معحق الطفل في االحتفاظ بحماية تناولت فيه ، طلب األولالم
          إلى حماية حق الطفل في الزيارة و االتصال في فيه تّم التطرق ، الثاني المطلب و

  تناولت في المبحث الثاني آليات تحصيل نفقة الطفل و تضمن مطلبين و، الزواج المختلط
  التزام الوالدين بنفقة الطفل:المطلب األول
  التزام الدولة بنفقة الطفل:انيالمطلب الث

          تضمنت أهم ما توصلت إليه من خالل  هذا و قد وضعت في نهاية البحث خاتمة
  .هذا البحث
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  المبحث التمهيدي
  مــفهـوم الــطفـل

  
حية،إذ هي من أطول المراحل في الكائنات ال طفولة اإلنسانمرحلة  من المتفق عليه أن    

يتفق على تحديد هذه المرحلة  أنها تستغرق سنوات عديدة لكن معظم العلماء المختصين لم
فمن هو الطفل إذا طبقا  و ذلك ربما الرتباطها بمفهوم الطفولة، من مراحل النمو اإلنساني

  للتشريعين؟ وما هي  المراحل التي يمّر بها؟ 
ثم إلى المراحل  المطلب األولفل في و عليه من الضرورّي التطرق إلى تعريف الط    

  المطلب الثانيالتي تمّر بها الطفولة في 
 

  لـفـطـف الـريـعـت :األولالمطلب 
 

هو الصغير من كل شيء، أو المولود و هو -بكسر الطاء المشددة-: الطفل في اللغة     
  (1)ذلك الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد بعد

       ه، ألنّقد يكون الطفل واحدا أو جمعا و، عما رضعاالمولود ما دام نا:هوو قيل الطفل 
المولود  ي، أاسم جنس، و الطفل يدعى كذلك طفال منذ سقوطه من بطن أمه إلى أن يحتلم

  (2)حتى البلوغ و جمعه أطفال و يستوي في ذلك المذكر و المؤنث
      و يملك القدرات  أما في القانون،فالطفل هو إنسان كامل الحقوق الخلق و التكوين ،       

 العقلية و الروحية و العاطفية و البدنية و الحسية،و هي قدرات مكتملة ال ينقصها سوى
النضج و التفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها و يدفعها للعمل فينمو االتجاه 

  ( 3)السلوكي اإلرادي للطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه
                                                           

             بيروت 1999، الموسوعة العربية العالمية،الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزيع – 1
  .بعدهاو ما  606ص 

             ،  1995،عمان، دار المستقبل العربيالطبعة األولى،نجوى علي عتيقة،حقوق الطفل في القانون الدولي، – 2
  21ص 

      18ص  مرجع سابق،حسني نّصار،- 3
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ديد مرحلة الطفولة عند المختصين في علم النفس و علوم التربية و على الرغم من أّن تح 
 بمرحلة عمرية محددة،ترتبط بعناصر ما لهذه الطفولة و ما عليها،إالّ أّن هذه المرحلة 

  و الثقافية التي  تعتمد في تحديدها إلى حد كبير بمختلف العوامل االجتماعية ،االقتصادية
  .الصعيد العالمي قد تختلف من مجتمع إلى آخر و على

أنّه لم يتم التطرق إلى  ر، غيو لقد صدر العديد من المواثيق الدولية الخاصة بالطفل    
 لذا تعتبر االتفاقية الدولية لحقوق الطفل الوثيقة الدولية  و، وضع تعريف محدد بالطفل

  .تعريف الطفولة  بشكل واضح تطرقت إلى وضعاألولى التي 
وهل يتوافق مع العمر القانوني ؟ف القانوني للطفولة طبقا لالتفاقيةالتعري اًفما هو إذ    

  .ذلك ما سوف يتم التطرق إليه في فرعين اثنين؟قانون األسرة الجزائريالمحدد في 
  

  تعريف الطفل في االتفاقية:رع األولالف
اوز كل إنسان لم يتج «يقصد بالطفل ه، فإنّطبقا للمادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل    

   »لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ا، مالثامنة عشرة
  :اإلنسان يعتبر طفال عند توافر شرطان اثنان هما ، فإّنو عليه فإنّه طبقا لهذه المادة

  .عشرة من عمره ةأالّ يكون قد بلغ الثامن-   
  .شد بأقل من ذلكأالّ يكون القانون الوطني المنطبق عليه قد حدد سّن الر-   

يؤدي إلى تطبيق أحكام االتفاقية، و اعتبار اإلنسان  فالتقيد بحرفية نص المادة األولى إذاً
طفال ما لم يتجاوز الثامنة عشرة، من العمر حتى لو حدد التشريع الوطني سنا أقل لمن 

  .يعتبر طفال في نظره طالما لم يجعل من وصل إلى هذه السن األقل بالغا سّن الرشد
          بها المادة األولى حسب البعض ،إذا تثير نوعا من اللبس جاءتفالصياغة التي     

    و الغموض في الحاالت التي يحدد فيها التشريع الوطني سنا أقل من ثماني عشرة سنة
       لمن يعتبر في نظره طفال دون أن يعتبر من تجاوز هذه السّن بالغا سّن الرشد و لذا

الطفل هو كل إنسان  «اغة األصح لنص المادة ينبغي أن تكون على النحو التاليفإّن الصي
  (1 ) »حتى السّن الثامنة عشرة،إالّ إذا حدد القانون المنطبق عليه سنا اقل

                                                           
   111نجوى علي عتيقة،مرجع سابق، ص  – 1
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   باإلضافة إلى ذلك فإّن اتفاقية حقوق الطفل، و إن كانت قد حددت بشكل واضح     
       الثامنة عشرة ،فإنها قد أهملت  تحديد نقطة انتهاء مرحلة الطفولة عند بلوغ اإلنسان

   بداية مرحلة الطفولة والسبب حسب البعض، أّن مسألة حق الجنين في الحياة يقتضي 
        اعتبار اإلجهاض جريمة يعاقب عليها،و على هذا األساس فإنّه يمكن إخضاع تحديد 

       عتبار اإلطار الثقافي و االجتماعيبداية الطفولة إلى التشريع الوطني الذي يأخذ بعين اال
  .و الديني

عالج  ل، وهبالنسبة لتعريف الطفل في التشريع الجزائري ا، فماذهذا بالنسبة لالتفاقية
إذا علمنا أّن الشريعة اإلسالمية حّرمت قتل النفس بغير  ة، خاصوضعية الطفل قبل الميالد

  ( 1) »و ال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق «حق
  

  تعريف الطفل في قانون األسرة الجزائري: لفرع الثانيا
         ال يوجد نص قانوني مستقل يعّرف الطفولة في قانون األسرة الجزائري،إالّ أّن     

         هي القانون المدنيأال و التشريعات التي تحيل إلى تحديد تعريف الطفل،هناك بعض 
      الجزائري من القانون المدني 43إلى  40 لموادفطبقا لو قانون العقوبات الجزائري،

     ، و هذا من خالل تحديد سّن قد تطرق إليه بشكل غير مباشرتعريف الطفل  فإّن
    و هو سّن الرشد،لكن هذا ) سنة 19(األهلية لاللتزام بالعقود أي تسعة عشرة سنة 

ّيز أيضا بين القاصر غير من القانون المدني تم 43و  42التحديد ليس مطلقا،إذ أّن المواد 
 و تقّر بأهلية القاصر  ) 2(سنة   13المميز ،مع تحديد سّن التمييز ب الممّيز و القاصر

  .تجيزه المحكمة محدد الممّيز للتعاقد ضمن نطاق
سنة فحسب قانون  18و مقابل هذا نجد أّن قانون االنتخابات قام بتحديد سّن الرشد ب     

ي االنتخابات العامة، ف اطن الجزائري أن يمارس حقه في االقتراعال يحق للمو "االنتخابات

                                                           
  . 31اآلية من سورة اإلسراء،   - 1
           المعدل 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05من القانون المدني الجزائري بعد تعديلها بالقانون رقم   42/2تنص المادة  – 2

       يعتبر غير مميز من «المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1976سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر رقم و المتمم لأل
   »لم يبلغ ثالث عشرة سنة
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 19التشريع الجزائري إذا مّيز بين سّن الرشد المدني العام و هوف" سنة 18ما لم يكن قد بلغ 
  .سنة 18سنة، و بين سّن الرشد السياسي و هو

  أّن إالّ، هناك نص مباشر أيضا سالطفولة، فليأما فيما يخص تحديد لحظة بداية      
           قانون العقوبات الجزائري يعتبر اإلجهاض جريمة يعاقب عليها بموجب المواد

      ، و ال يحق للطبيب إجهاض المرأة الحامل إالّ ألسباب عالجية  310- 304- 309
بتعريف  ة، مشمولغير أنّه، يمكن اعتبار مرحلة ما قبل الوالدة،و ضمن شروط محددة

  .ا من خالل تحريم اإلجهاض و بالتالي الحق في الحياةو هذ الطفولة،
فمعنى هذا إذا و طبقا لما سبق،فإّن مرحلة الطفولة تستمّر طبقا للقانون المدني إلى سّن     

سنة،أما قبل ذلك فهو ناقص األهلية و تجري عليه أحكام الوالية،هذا  19الرشد الذي حدد ب
من بلغ سّن الرشد و لم يحجر عليه يعتبر  «زائريمن قانون األسرة الج 86ما تؤكده المادة

   »من القانون المدني 40كامل األهلية وفقا ألحكام المادة
  فالطفولة إذا حسب التشريع الجزائري هي بشكل عام مطابقة لمفهوم القاصر و الذي    

 سنة،كما يالحظ وفقا للتشريع  18سنة،عكس االتفاقية التي تحددها ب 19لم يكمل 
          ) سنة  13(ممّيز  تمييز بين مختلف المراحل و ذلك بين قاصرئري وجود الجزا

          بين  و) سنة 16(و غير مميز،و بين السماح بالتشغيل المشروط و المنع الكامل
          )سنة 17و  13(و تدرج في هذه المسؤولية) سنة 13(ال مسؤولية جزائية مطلقة 

 12أو 11حتى(و ابتدائي) سنوات 06حتى( يم بين ما قبل االبتدائيالتعل و تقسيم لمراحل
  ) سنة  18-  16 (و ثانوي) سنة 15(و متوسط  ) سنة
          و المالحظ أّن هذه التقسيمات و إن كانت متقاربة فيما بينها، و متقاربة مع     

          ل يطرحه مراحل تقسيم الطفولة حسب علماء النفس و التربية إالّ أّن هناك إشكا
          التعريف الجزائري للطفل وهو الفرق الذي أحدثه بين سّن الرشد الجزائي و سّن 
 الرشد المدني،حيث أنّه إذا كان الطفل يعتبر راشدا جزائيا عند بلوغه سّن الثامنة 
       عشرة،فإنّه يبقى قاصرا مدنيا، و بالتالي كان من الضرورّي توحيد السّن القانونية 
التي من خاللها يصبح الطفل راشدا و ذلك من خالل تحديد سّن واحدة تقوم عليها 

  .المسؤولية سواء المدنية أو الجزائية
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بخالف التشريع الجزائري،فإنّه يؤخذ على تعريف الطفل طبقا لالتفاقية في مادتها و     
يؤدي حسب البعض  األولى، إجمال كل من هم دون الثامنة عشرة في تسمية واحدة و هذا

إلى إهمال االعتراف بالمراحل العمرية الفرعية للطفولة والتي تمتاز بخصائص معرفية و 
  .نفسية و اجتماعية مختلفة تقابلها احتياجات متمايزة

  و هل تطرقت الشريعة اإلسالمية إلى هذه المراحل؟ ؟فما هي إذا مراحل الطفولة 
  

لةطفوـراحل الـد مـديـحـت:الثانيالمطلب   
 

من المتفق عليه، أّن اإلنسان ال يبقى على الحالة التي ولد عليها ، بل يمّر بمراحل     
مختلفة من النمو،فتقسيم مرحلة الطفولة إلى مراحل ال يمّر دون مشاكل نظرا لصعوبات 

و الحدود  تحديد بدايات مراحل النمّو و نهايتها تحديدا كامال، ووضع الفواصل
و إنّما  تقل انتقاال فجائيا من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة المراهقةبينهما،فالطفل ال ين

البداية،فاإلطار  يحدث هذا االنتقال بالتدريج و ببطء شديد ، بحيث يصعب تعيين نقطة
بدايات  أنو الشباب،كما  الطفولة يمتّد ليشمل بضع سنوات من المراهقة الزمني لمرحلة
  )1(في أخريات مرحلة الطفولة و الشباب تظهر مرحلة المراهقة

طفولة و انتقالها من مرحلة كما أن في التشريع اإلسالمي هناك تحديد لبداية و نهاية ال
و عليه ماهي مراحل الطفولة من منظور علماء النفس و التربية؟ و كيف حددت ،ألخرى

  ؟الشريعة اإلسالمية مراحل الطفولة
إلى مراحل الطفولة من منظور علماء      يه من خالل التطرقسيتم اإلجابة علهذا ما 

إلى مراحل الطفولة في الشريعة اإلسالمية في           م، ثالفرع األولالنفس و التربية في 
  .الفرع الثاني

  
  
  

                                                           
دار الفكر  ،حسنين المحمدي بوادي،حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي، الطبعة األولى  - 1

  18، ص  2005 اإلسكندرية،الجامعي،
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  مراحل الطفولة من منظور علماء النفس و التربية:فرع األولال
كائنات الحّية هي          أطول مراحل طفولة الأّن على علماء النفس و التربية  يتفق    

           ال يتفق على تحديد هذه المرحلة هؤالء العلماء أغلب ن، لكمرحلة طفولة اإلنسان
  .من مراحل النمّو اإلنساني

  و النمّو يعّد من العوامل األساسية الستمرارية الكائن الحّي، و لكي يتسنى لإلنسان     
          أدواره االجتماعية و القيام بمسؤولياته  القيام بمختلف نشاطاته و تحمل أعباء

           على أكمل وجه و التوصل إلى مستوى مقبول من التوافق النفسي االجتماعي عليه
          أن يكون متمتعا بصحة جيدة و بقوة بدنية مقبولة و بمستوى إدراك مقبول، و توفر 

          اعي يراعي السير العادي و الطبيعي هذه الشروط يرتبط بوجود وسط اجتم
          باالستمرارية،أي أنّها تمر بمراحل تبدأ من لحظة تلقيح  لعملية النمّو المتمّيزة
و تستمّر إلى آخر لحظة من حياة اإلنسان، و كل مرحلة تتأثر  الحيوان المنوي للبويضة

  (1).بالتي سبقتها كما تؤثر في التي تليها
          و قد اختلف العلماء في تقسيم مراحل النمّو،و في تسمية كل مرحلة أو طور     

          منها، فمنهم من يقسم النمّو إلى مراحل بحسب ما يغلب عليها و يبرز فيها من 
         و النمّو العقلي و منهم من يقسّم النمّو إلى ثالث مراحل،مرحلة أ النمّو الجسمي

       الطفولة المبكرة،و تمتد بين الميالد إلى الخامسة أو السادسة، و مرحلة الطفولة المتأخرة 
        الخامسة أو السادسة إلى الحادية عشرة أو الثانية عشرة،أما المرحلة الثالثة   و تبدأ من

السابعة و الشباب و تقع بين الحادية عشرة أو الثانية عشرة إلى  و هي مرحلة المراهقة 
  )2(.أو الثامنة عشرة  عشرة

تقوم على أساس  أنخرى،أو قد روعي في وضع الحدود التي تفصل بين كل مرحلة و 
معايير زمنية، تتخلل عمر الطفل، و بذلك تحددت هذه المراحل تحديدا حكميا قائما على 

    ( 3)معيار السّن
  

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علم ،بتكيف األبناء ألوالديالرفض /التقبل أسلوبعالقة  نصر الدين جابر، – 1

  .23- 22، ص  1999-1998:النفس،جامعة قسنطينة،السنة الجامعية
  18مرجع سابق،ص حسنين المحمدي بوادي، – 2
  143مرجع سابق، ص  حسني نّصار، – 3
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  :فولة إلى ثالث مراحل هيو بالنظر إلى تحديد مراحل الطفولة فقد قسم الباحثون الط
           و تبدأ هذه المرحلة بتلقيح البويضة و حدوث الحمل،: مرحلة ما قبل الميالد -1  

  و تستمّر إلى حين الوالدة
  :، و تشمل دورينمرحلة ما قبل المدرسة -2  

 و الطفلاألولى من حياة  األسابيعو هو مرحلة المهد التي تشمل : الدور األول –أ         
  .تستمّر طوال فترة الرضاعة التي تنتهي بانتهاء الحولين

 عمرمن و هو دور الطفولة المبكرة التي تبدأ مع بداية العام الثالث :الدور الثاني-ب       
 «الطفل، و تستمّر حتى نهاية العام الخامس، و هو الدور الذي يسميه علماء التربية مرحلة 

   »الحضانة 
        و تبدأ منذ دخول الطفل المدرسة في عامه السادس:سيةالمرحلة المدر-3    

  ( 1)حتى البلوغ ومرحلة المراهقة ثم بلوغه سّن الرشد و النضوج)مرحلة الطفولة المتأخرة(
 : إلى مرحلتين العلماء الطفولةكما يقسم بعض 

 . مرحلة ما قبل الوالدة، وتبدأ بتلقيح البويضة، وتنتهي بالوالدة -*    

 : مرحلة ما بعد الوالدة، وتقسم إلى ثالثة أطوار -*    

يبدأ بالمهد، ويستمر حتى يستوي الطفل قائماً على رجليه، ثم : الطور األول -أ        
 . يتطور إلى الطفولة المبكرة

 .الطفولة المتوسطة :الثانيالطور  - ب        

  الطفولة المتأخرة  :الثالثالطور  -ج        
  :سبق فإّن مرحلة الطفولة تضّم المراحل التالية فطبقا إذا لما

 .مرحلة ما قبل الوالدة - 

 . مرحلة المهد - 

 . مرحلة الطفولة المبكرة-  

 . مرحلة الطفولة المتأخرة - 

 . مرحلة البلوغ - 

  . مرحلة المراهقة حتى سّن الثامنة عشرة- 
                                                           

  20مرجع سابق، ص ،عتيقةنجوى علي  – 1
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          االجتماعية مل الدينية، لإلشارة فإنّه و إن كان تعريف الطفولة مرتبط بالعواو     
        القتصادية لكّل مجتمع،فإّن تقسيم نمو الطفل إلى مراحل مرتبط هو اآلخر بسياسة و ا

  .كل دولة عند إعداد نظامها التربوي و التعليمي بما يتفق مع نضج الطفل البدني و النفسي
         ون على أّن لكل مرحلة من علماء النفس و التربية يتفق معظمغير أنّه و إن كان     

         هذه المراحل خصائصها فهذا ال يعني إطالقا على أّن هناك حدوداً وفواصل بين 
          المراحل المذكورة؛ ألّن مراحل الطفولة كلّها تشكّل وحدة نمّو متصلة ومترابطة 

  .الطفولةُيكمل بعضها بعضا، فمن الصعب إذا تحديد لحظة بداية و نهاية 
   
  الشريعة اإلسالمية فيمراحل الطفولة : الثاني رعالف

           :تعالى لالوالدة، قايطلق القرآن الكريم لفظ الطفل على المولود منذ لحظة     
   (1) »في األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفال و نقر «
ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم  هو الذي خلقكم من تراب «:و تعالى و قال سبحانه 

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض  «جنين حيث قال تعالى أما قبل الوالدة فهو (2) »طفال
هكذا يؤكّد القرآن الكريم أّن مرحلة الطفولة تنتهي   ( 3) »و إذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم

  (4)بمرحلة البلوغ
الصبي غير  و، منها الرضيع إلى نهاية سنتين كما أّن الشريعة اإلسالمية تحدد مسميات

 م، ثالممّيز إلى نهاية سبع سنوات، و الصبي الممّيز إلى مرحلة البلوغ أو المراهقة
و عليه يمكن القول أّن تحديد بداية و نهاية الطفولة في الشريعة ، (5)الشباب بعد البلوغ

  :اإلسالمية جاءت في النصوص اآلتية
  
  

                                                           
  5اآلية من سورة الحج، – 1
  67ية اآل من سورة غافر، – 2
  32ية من اآلسورة النجم، – 3
   34نجوى علي عتيقة،مرجع سابق، ص  – 4
  17ص ار الفضيلة،القاهرة،دالطبعة غير مذكورة ، جودة محمد عّواد،حقوق الطفل في اإلسالم، – 5
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  :التحديد األّول
       كما استأذن فليستأذنواو إذا بلغ األطفال منكم الحلم  «يقول اهللا سبحانه و تعالى    

         ففي هذه اآلية و غيرها  ) 1(»الذين من قبلكم كذلك يبّين اهللا لكم آياته و اهللا عليم حكيم
من سورة النور طلب اهللا سبحانه و تعالى من ذوي األطفال أوال أن يعلموهم خلق 

        و كيفية تطبيقه و األوقات التي يطبق فيها،ثم عند وصولهم لمرحلة البلوغ  تئذاناالس
           و فيها يتمتع األطفال بالقدرة على التمييز فإنّهم يعاملون معاملة الكبار المكلفين،

  .يعّد كمؤشر لنهاية الطفولة)التمييز(  فالحلم
  

  :التحديد الثاني
مروا أوالدكم  ":داوود عن النبّي صلى اهللا عليه و سلم أنّه قال روى الحاكم و أبو    

 "بالصالة و هم أبناء سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر،و فرقوا بينهم في المضاجع
فسّن العاشرة هنا هي بداية لتحديد تمييز األطفال ، و لذا أمر الرسول الكريم صلى اهللا عليه 

الوقائية مع األطفال في هذا السّن،كالتفريق بينهم في  األساليبو سلم اتخاذ بعض التدابير و 
  ( 2).المضاجع

                     
  :التحديد الثالث

ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ،أنّه قال عرضت على رسول اهللا صلى اهللا     
خندق و عليه و سلّم يوم أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني،و عرضت عليه يوم ال

أنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني،فالرسول صلى اهللا عليه و سلم قد رأى في سّن الخامسة 
عشرة سنة حّد البلوغ في المقاتل،فدّل على ذلك على أنّه ببلوغ هذه السّن فإّن الصبي يبلغ 

  .مبلغ الرجال
          صغيرو يقدر البلوغ الطبيعي بالسن ببلوغ خمسة عشرة عاما عند جمهور الفقهاء لل   

           حنيفة بلوغ الفتى ببلوغ ثماني عشرة سنة، أبوو الصغيرة على السواء، و يرى 

                                                           
من سورة النور 59اآلية  - 1  

  18ص  مرجع سابق،نظر في هذا المعنى،نصر الدين جابر، أ – 2
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   ( 1).و الصغيرة سبعة عشرة سنة
           إذا يحدد مرحلة الطفولة بالبلوغ،و ألّن البلوغ أمره يختلف من اإلسالميفالفقه    

         مرحلة البلوغ اختلف بالسّن الذي تتحدد حالة ألخرى،فيكون إذا بتحديد السّن، و 
         ،غير أّن أغلب اآلراء اتفقت على أنّه إذا كانت الحماية تقتضي االفقهاء في تقديره

          أن تكون مرحلة الطفولة هي ثمانية عشرة سنة فال مخالفة لحكم الشريعة بل هي تأخذ
  .قق أكبر قدر ممكن من الحماية و الرعاية للطفلبأغلب اآلراء في الفقه اإلسالمي و بما يح

 نأي من المفروض تال بالحمايةرتبط ت تكان إنالواقع أن تحديد مراحل الطفولة و     
 مسئوالالتي يتحملها الوالدين أو من يكون  بالمسؤوليةرتبط تيتمتع بها الطفل،فإنه بالمقابل 

على أّن هناك  إذاً سرة الجزائري يتفقانحماية الطفل،فاتفاقية حقوق الطفل و قانون األ عن
  .في حاجة إلى من يوليه الرعاية و الحماية اإلنسانمرحلة زمنية معينة يكون فيها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  24حسنين المحمدي بوادي،مرجع سابق،ص  – 1
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  ّولل األـالفص
  القـة الطفل عند الطـمسؤوليـة الـوالدين في حماي

  
الزوجية عن            من أهّم اآلثار المترتبة على انحالل الرابطةمن المتفق عليه أّن     

طريق الطالق هي ترتب مسؤولية الوالدين أكثر من أّي وقت مضى اتجاه الطفل           
و ذلك بإقرار الحماية الالزمة له،و لقد ارتبطت هذه المسؤولية منذ القدم بسلطة           

 رد اإلنساني من في حالة عدم الرشد البّد من سلطة تقود الفالوالدين على الطفل،إذ أنّه 
         البلوغ و الرشد التام،و يجب أن تكون هذه السلطة طبيعية  حالةحالة القصور إلى 

          و هي سلطة الوالدين على األوالد،و العلّة األولى لسلطة الوالدين على األوالد هي 
          بحوا حاجة األوالد لمساعدة آبائهم في الحفاظ على حياتهم و نموهم و تربيتهم ليص

          و تدبير شؤونهم الخاّصة و هو في الوقت نفسه واجب  قادرين على تأمين معيشتهم
  )1(اآلباء تجاه أوالدهم

هناك تكامل أم اختالف بين ما نصت  مفهوم السلطة األبوية؟و هل و عليه ماهو إذاً    
السلطة  ضمونيخّص معليه أحكام االتفاقية و ما نّص عليه المشرع الجزائري فيما 

األبوية؟و ما هي التدابير المتخذة لصالح الطفل في حالة ما إذا أساء أحد الوالدين 
؟أو في حالة الطفل الذي ال يستطيع البقاء ضمن أسرته حفاظا على مصالحه معاملته
  الفضلى؟

لية السلطة األبوية كآإلى  المبحث األّولفي جابة على هذه األسئلة،سيتم التطرق لإل    
التدابير المتخذة في حالة ما إذا تعّدت هذه سأتناول  المبحث الثانيفي ،ثم لحماية الطفل

القانونية لممارسة  حدودالالسلطة الحدود المرسومة لها ،و ذلك من خالل التطرق إلى 
  .السلطة األبوية

  
  
  

                                                           
   www.ssnps.jeeran.com:عن طريق الرابط اآلتي.طالل العبد اهللا،في معنى السلطة،مدخل إلى فلسفة األمر  – 1
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  المبحث األّول
  الـسلطة األبـوية كآلية لـحماية الطفل

  
          من اتفاقية  األولىوالدين طبقا للفقرة الثانية من المادة يقصد بمسؤولية ال    
           ،المتعلقة باالختصاص،و القانون المطبق،و االعتراف،و التنفيذ،1996 ي لسنةااله

           :الحمائية لألطفال هي اإلجراءاتو التعاون في مادة المسؤولية األبوية و 
          السلطة األبوية أو أية عالقة سلطة مشابهة تحدد حقوق و صالحيات  «

  »األبوين أو الوصي أو أّي ممثل قانوني آخر لشخص الطفل أو أمواله   و التزامات
          بالمسؤولية  اإلقرارمن اتفاقية حقوق الطفل  18لمادة و لقد جاء في ا    

          للسلطة األبوية سواء مع قيام الزوجية أو بعد فسخ و انحالل  المشتركة
          األبوين التشريع الجزائري فإّن ي ظّل ف بالمقابل نجد أنّه )1( الزواج

          بين الزوجين  لقاعدة الممارسة المشتركة للسلطة األبوية،فهي شركة  يخضعان
          من القانون  38األب و األم و مسؤوليتهما معا،و إن كانت طبقا للمادة 

           على الطفل، المسئول المدني الجزائري ترتد في جملتها إلى األب باعتباره
           مارسةالم فإّن   غير أنّه في حالة طالق الوالدين،و عندما تسند الحضانة لألّم

  .المشتركة للسلطة األبوية ال يمكن تحقيقها بنفس الصورة
          هو إذا مفهوم السلطة األبوية؟و ما هي المسؤوليات الملقاة على  ا، مو عليه    

          عاتق كل من األب و األم في تربية الطفل و نمّوه؟ و هل هناك تكامل أم 
          اختالف بين ما نّصت عليه أحكام االتفاقية و ما نّص عليه المشرع الجزائري 

  من خالل قانون األسرة؟
          تعريف السلطة األبوية إلى التطرق  ضروريال من لإلجابة على هذه األسئلة،    

          ؤولية المشتركة ن المساالتي من خاللها يتحمل الوالد و األسرة، في ظّل
           خصوصية المشرع إظهارإبراز أو  ثم محاولة تنميتهالطفل و ضمان  لتربية

           المطلب األولفي هذا  ،المصطلحو توضيح هذا  الجزائري في تفسير
                                                           
1 GUY RAYMOND, avec la collaboration de CHRISTINE BARRETEAU-RAYMOND, Droit de l'enfance et de 
l’adolescence, le droit Français est-il conforme a la convention international des droits de l’enfant ? Editions 
LITEC, Paris, 1995, p 104 
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          تفاقية السلطة األبوية ضمن اال التشتممإلى فيه التطرق  سيتمف  المطلب الثانيأما 
  .و قانون األسرة الجزائري

  
  المطلب األّول

  ةـسلطة األبويـفهوم الـم
  

           الرئيسي في تنشئة الطفل ورعايته الوالدينحقوق الطفل على دور  تؤكد اتفاقية    
          ن كال الوالدين أاالعتراف بالمبدأ القائل  ، كما تؤكد أيًضا على ضمان و حمايته

           ونموه النفسي والوجداني واالنفعالي يتحمالن مسئولية مشتركة عن تربية الطفل
          الفقرة و طبقا لذلك فإّن   ،الرئيسي وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم

          أّن  على تقضيمن اتفاقية حقوق الطفل ) 18(عشرة من المادة الثامنة األولى
المادة  تعترف كما )1(الوالدين يتحمالن المسؤولية األولى عن تربية الطفل و نمّوه

          في  من االتفاقية بمسؤوليات الوالدين و أعضاء األسرة الموسعة) 5(الخامسة
           طريقة مناسبة و تنسجم مع القدرات المتطورةالتوجيه و اإلرشاد للطفل ب توفير
  .للطفل
 المعّدل و المتمم 1996لسنة  يدستور الجزائرالمن  65في المقابل نجد أّن المادة     

           »يجازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية أبنائهم و رعايتهم«:أنّه  تنص على
          من قانون األسرة الجزائري التي تنص  36الفقرة الثانية من المادة إلى  باإلضافة

يجب على الزوجين التعاون على مصلحة األسرة و رعاية األوالد و حسن  «:على
  »تربيتهم

                                                           
جبات الوالدين تحترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق ووا:" من اتفاقية حقوق الطفل على  المادة الخامسة تنص – 1

أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو األوصياء أو غيرهم من 
قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه واإلرشاد  المسئوليناألشخاص 

تبذل الدول  :"18الفقرة األولى من المادة  كما تنص"عترف بها في هذه االتفاقيةالمالئمين عند ممارسة الطفل الحقوق الم
األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف بالمبدأ القائل إن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل 

. ألولي عن تربية الطفل ونموهوتقع علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية ا. ونموه
  " وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي
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          على أّن هناك مرحلة زمنية معينة من عمر اإلنسان  فهذه النصوص تتفق إذاً    
           من الوالدين في حاجة إلى من يوليه الرعاية و الحماية التي تتطلبيكون فيها دوما 

          و هي بمثابة الحق  »السلطة األبوية «في االصطالح القانوني ىميسو هذا ما 
لألبوين في مقابل الواجبات التي تقع على عاتقهما تجاه أوالدهم،فهي إذا نوع من الحماية 

  )1(.للطفل

مميزات ثم إلى  الفرع األولفي   و على هذا فإنّه سيتم التطرق إلى تعريف السلطة األبوية
  الفرع الثانيالسلطة األبوية في 

  
  تعريف السلطة األبوية:الفرع األول

           من مجموعات صفات و سلطات ليستالسلطة األبوية هي تلك التي تتكون      
           جاه األطفال،و يرى آخرون في السلطة األبويةسوى أصول واجبات األهل ت

           العائلة مهمة اجتماعية هي تأمين إعالة األطفال رّبوظائف،فل-مجموعة حقوق
           و طبقا للفقرة)2(و قد منح بعض هذه الحقوق بسبب هذه المهمة  و تربيتهم،

          لطفل،فإنّها تقضي بالمبدأ القائل أّن من اتفاقية حقوق ا 18 األولى من المادة
           المسؤولية المشتركة للعمل من أجل مصالح الطفل الفضلى كال الوالدين يتحمالن

          من االتفاقية،كما تقع على عاتق الوالدين المسؤولية  الثالثةالتي أكدت عليها المادة 
  .تربية الطفل و نمّوه األولى عن

          حقوق  تفاقيةالالسلطة األبوية طبقا  ه يمكن القول أّنو طبقا لذلك فإنّ    
          تلك المسؤوليات التي تقع على الوالدين بصورة مشتركة للعمل من  هي الطفل
   عد انحالل الرابطة سواء في ظل الزوجية أو ب ضمان الحماية الالزمة للطفلأجل 

  .الزوجية

                                                           
، االقتصادية                  سقوط السلطة األبوية و المساعدة التربوية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية /غوتي بن ملحة.د – 1

  .10ص -2000سنة  01جزائر،رقمو السياسية، جامعة ال
باريس        بيروت، عويدات ، منشورات ،حقوق الطفل،ترجمة ميشال أبي الفضل، الطبعة األولى،ازالجان ش – 2

  8ص ، 1983
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          فإنّه من المالحظ أنّه لم يتضمن اصطالح أما بالنسبة لقانون األسرة الجزائري،    
          من القانون المدني الجزائري  135إالّ أنّه بالرجوع إلى المادة  السلطة األبوية،

          يكون األب و بعد وفاته األّم  «نجد أّن المشرع الجزائري قد نّص على أنّه
          ،فالمادة ...."الضرر الذي يسببه أوالدهما القصر الساكنون معهما عن مسئولين

          تفترض خطأ الوالدين إذا سبب الطفل ضررا للغير على أساس سوء رقابتهما  نإذ
           ي على أساس إخاللهما بواجبهما هذه،تربيتهما له، أ على الولد أو سوء

           هذه المسؤولية إال على األب و شروط مسؤوليتهما هي السلطة األبوية، و ال تقع
  .(1) األم أو

           و مع ذلك ،فإّن مسؤولية الوالدين طبقا لقانون األسرة الجزائري تخضع    
           لوالية سواء كانت الوالية على نفس الطفل أو الوالية على ماله هذاا لقواعد

           التي تنص على المعّدل و المتمم من قانون األسرة الجزائري 87 ما تؤكده المادة
من عليه و " يكون األب وليا على أوالده القّصر و بعد وفاته تحّل األم محله قانونا:" أنّه

  .طبقا للتشريع الجزائري لطفلالتطرق إلى معنى الوالية على ا الضروري
  

 : في قانون األسرة الجزائري الطفل الوالية على

          هي حق منحته الشريعة اإلسالمية لبعض  و، الوالية بفتح الواو و كسرها    
          و لم يرض ذلك الغير أ ي، رضالناس يكتسب به صاحبه تنفيذ قوله على غيره

          قصور أهليته عن :ثانيهما و، عجز الذي ينفذ القول عليه:و سببه أحد أمرين أولهما
 )2(التصرف بنفسه

          كما تعرف الوالية بصورة عامة على أنها السلطة التي يقرها القانون لشخص     
  )3(ية باسم و لشخص آخر غير كامل األهليةفي مباشرة التصرفات القانون معين

                                                           
                ،1983الجزائر التوزيع،الشركة الوطنية للنشر و  األولى، ة، الطبعفي نظرية االلتزام ز، الوجيمحمد حسنين- 1

  187ص 
ة في الشريعة اإلسالمية،الدار الجامعية للطباعة و النشر،طبعة رمضان علي الشرنباصي،أحكام األسر– 2

  126،ص2001
شنب لبيب محمد،مبادئ القانون،المدخل للدراسات القانونية و النظرية العامة لاللتزام،دار النهضة العربية،طبعة – 3

  95،ص 1970
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           الرعاية المسئولة و، أالواجبة ة، الرعاييقصد بالوالية شرعا و قانوناو     
           "كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته"الوارد في الحديث الشريف ابمفهومه

           في ماله و، تعرف بالوالية على النفس و، و تتحقق هذه الرعاية للطفل في نفسه
  )1(تعرف بالوالية على المال  و
  

  :الوالية على النفس
           الوالية على النفس هي القيام بكل ما يتعلق بالطفل من رعاية و عالج    

          فل اإلشراف على شؤون الط :و هي كما عرفها البعضو تعليم و تهذيب ،
           :و تزويج،كما تعّرف على أنّها  و تعليم الشخصية من صيانة وحفظ و تأديب

رعاية الطفل في جسده و روحه و عقله بتوفير كل ما يتطلبه نمّوه الجسدي           
          ن يصبح قادرا و الروحي و العقلي من الوسائل المادية و المعنوية،إلى أ

          على رعاية نفسه بنفسه و إلى أن يتولى شؤونه الشخصية والخاّصة دون 
، و هذه الرعاية،تشتمل على حضانة الطفل،و إرضاعه،و تغذيته           أحدمساعدة 

،إذا حانت فرصة زواجه،قبل أن          و كسوته و إيوائه و تربيته و تعليمه و تزويجه
  )2 ( .يتولى زمام أمره وحده

هذه الرعاية هي مسؤولية الوالدين معا كل فيما يختص به و ما يفرضه عليه  و    
  .التزامه القانوني

          تطرق إلى الوالية تقانون األسرة الجزائري لم مواد أّن و الجدير بالمالحظة     
          اكتفت فقط بتحديد شخص  د، فقعطي تحديد معنى للواليةتلطفل و لم نفس ا على

  . من قانون األسرة السالف ذكرها 87الولي من خالل المادة 

  
  
  
    

                                                           
  317 صسابق،  عحسني نّصار، مرج– 1
  335حسني نصار، نفس المرجع، ص- 2
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  :الوالية على المال
و حسن إدارتها            استثمارها و معناها رعاية أموال الطفل و ذلك بالمحافظة عليها    
:           جاء في قوله تعالى د، فقأكل األموال بالباطل اإلسالمية الشريعة حرمت لقدو
  )1("أشدهحتى يبلغ  أحسنبالتي هي  إالو ال تقربوا مال اليتيم "

          في الفصل الطفل نظم قانون األسرة الجزائري أحكام الوالية على مال  و لقد    
           دإلستناو ذلك با ذلك باإلحالة إلى أحكام الشريعة اإلسالمية لثاني والثاني من الكتاب ا

  . المادية و المعنوية إلى حق الطفل في رعاية مصالحه
  المولى  بمال تتصل في التصرفات و العقود التيتكون عادة على المال  و الوالية    
          لعجزه  عنه الولي اه، يتوالبيع و شراء و إجارة و رهن و نحوها ن، معليه

           الوالية على المال معناها منح«: كما تعّرف على أنّها )2(.شؤونه المالية عن تدبير
سلطة لشخص معين ألن يجري التصرفات القانونية ال لحساب نفسه و لكن لحساب 

  ) 3(»المشمول بواليته و نيابة عنه

          م بالوالية على مال الطفل طبقا للتشريع الجزائري غير أّن االلتزا    
           يمارس سلطته على الطفل نوعين من الحقوق،الحق األول متعلق يمنح لمن

          و الحق الثاني إنما يتعلق بحق االنتفاع  أموال الطفل برعاية و إدارة
المعّدل            من القانون المدني 44نصت المادة   ،و لقدبأموال الطفل وعالمشر

 أوالوالية،  ألحكام األحوال  بحسب ،، و ناقصوهااألهليةيخضع فاقدو «: و المتمم
  »المقررة في القانون ضمن الشروط و وفقا للقواعد القوامة أوالوصاية، 

           لقواعد الوالية على المال ل إنما تخضعو على ذلك فإّن إدارة أموال الطف    
                     .لمن له السلطة على الطفل راالنتفاع بأموال الطفل فإنما تتقر لحق  أما بالنسبة

  
  

                                                           
  االنعاممن سورة  152ة اآلي– 1
زكريا البّري،األحكام األساسية لألسرة اإلسالمية في الشريعة و القانون،الطبعة غير مذكورة،منشأة المعارف - 2

  .238ص . باإلسكندرية
و اإلثبات في القانون المدني الجزائري،  ل، األمواصفي نظرية الحق بوجه عام، األشخا زحسنين محمد، الوجي – 3

  1985، الجزائر لوطنية للكتابا ةالمؤسس
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  ) 1(ر بالسلطة األبويةثو على ذلك فهي مرتبطة أك لجزائريا للتشريعطبقا 
  
   طة األبويةمميزات السل:لفرع الثانيا

          إّن من أهّم ما تتميز به السلطة األبوية كنظام قانوني أنّها تمثل ميزة     
    ا يرتكز على مللطفل، و عليه فإّن منح هذه الميزة لسلطة الوالدين إنّ االستقرار

          أحكام االتفاقية الدولية لحقوق الطفل و قانون األسرة فإّن  قرينتين،من جهة
           في مصلحته ، فهي إذا أّن االستقرار ضروري لتنمية الطفل انيفترض الجزائري 

          هم في وضع أفضل من غيرهم لضمان هذا  الوالدينّن فإو من جهة أخرى 
          واجبات شرعية الغاية منها حماية ،و يترتب على السلطة األبوية االستقرار

           إدارة و .معيشته وتربيته أمرشخصه وتنظيم و رعاية االهتمام الطفل عن طريق 
   .في حالة ما يكون له أموال أمواله
           و مؤقتة، محددة، هي سلطة مشروطة  الطفلعلى  ّن سلطة الوالدينكما أ    

          ،و محدودة إمكاناتهمو التربية حسب مشروطة بقيامهم بواجب العناية و الرعاية 
          بنطاق ما يلزم لكي يتمكن الطفل من ممارسة حقوقه الطبيعية بنفسه،و مؤقتة 

          الطفل عندما يبلغ سّن الرشد التام يصبح مثل والديه تماما كائنا عاقال  ألّن
  ( 2).ن في ممارسة حياته بصورة تامةلغيره من الراشدي حّرا قادرا،مساويا

           بخالف المشرع الجزائري الذي يقّر بأّن السلطة األبوية هي نتيجةغير أنّه     
           والديه،فإّن أحكام االتفاقية طبيعية لعالقة النسب الموجودة بين الطفل و

          إنّها تمنح لجميع التي تنص على مبدأ عدم التمييز،ف الثانية للمادة طبقاو
          أّن األطفال الذين تثمرهم روابط غير شرعية  إذ متساويا، األطفال مركزا
          يتمتع به األطفال المولودون في كنف   الوضع الذي يتمتعون بنفس

                                                           
1 Ghaouti Benmelha, Droit Algérien de la Famille, office des publications universitaires, 1993- Alger                       
p 286        
 

 .ي معنى السلطة،مرجع سابقفطالل العبد اهللا،  – 2
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          تقضي بالمساواة بين  سبق ذكره  كما اتفاقية حقوق الطفل ، كما أّن (1)الزوجية 
          أثناء و ذلك و الوالية عليه  فيما يتعلق بمسؤولياتهما عن الطفل و رعايته والدينال

  .و إنهاء العالقة الزوجية الزواج أو بعد فسخه
  :بأنّها يتضح مما سبق أّن السلطة األبوية تتمّيز

 
        و الحقوق التي أعطاها القانون للوالدين  عبارة عن مجموعة من السلطات - •

          هي  و، على أوالدهما القّصر ليتمكن األبوان من القيام بااللتزامات األبوية
          طبيعية لعالقة النسب الموجودة بين الطفل  نتيجةللتشريع الجزائري  بالنسبة
 .و والديه

 
           تشريع الجزائري مبدئيا هي لألب و ال تنتقل إلىأن السلطة األبوية طبقا لل  - •

          األم إال عند وفاة األب،أو في حالة سقوطها عنه ،أما بالنسبة لالتفاقية فإنه 
          في مسؤولياتهما نحو الطفل أثناء الزواج  الوالدينيالحظ أنها تساوي بين 

 .أو الطالق أو في حالة االنفصال

  
          أّن السلطة األبوية تستمر إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد، و الذي حددته    - •

          سنة و حدده القانون المدني الجزائري  18المادة األولى من االتفاقية ب 
           بالنسبة للتشريع الجزائري سنة، على أن تستمّر 19ب  40من خالل المادة 

 .من نفس القانون 44طبقا للمادة  و السفيه للمعتوه الوالدين و حمايتهماسلطة 

  
      إنما االلتزامات التي تنضوي تحت نظام السلطة األبوية يتضح أّن  سبق ذكرهمما     

          الحماية  و تحقيق يباشرها الوالدين معا أو أحدهما على الطفل ألجل توفير
من الضروري التطرق           ،و عليه الطالق ثة عند حدوخاصله الالزمة و  الواجبة

                                                           
تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية و تضمنها  «لتنص المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطف-  1

النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي  ض، بغلكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز
  »أو مولدهم أو أي وضع آخر..…القانوني
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          و هل تتفق أحكام اتفاقية حقوق الطفل مع قانون  إلى مشتمالت السلطة األبوية
   ؟ذلكاألسرة الجزائري فيما يخص 

  

  يــثانـطلب الـالم

  ةــويــة األبــسلطـال تالمـشتـم
  

قية الدولية لحقوق الطفل مع قانون األسرة الجزائري فيما يخص تتفق أحكام االتفا       
  :من االتفاقية تؤكد على أن 5محتوى و مضمون السلطة األبوية،فالمادة 

      في أن......... تحترم الدول األطراف مسؤوليات و حقوق و واجبات الوالدين «    
                    »اإلرشاد المالئمينيوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه و 

          لقانون األسرة الجزائري فإنه يستمّد مسؤولية الحفاظ على حياة  و بالنسبة    
           الطفل من الشريعة اإلسالمية التي خّصت الوالدين بمسؤوليات تكفل حفظ األطفال

  للوالدين مسؤولية التربية و التوجيه و الحفاظحقهم، و من ثّم كان  و عدم التقصير في
          الوالية  إذ أّن و أخالقه، و اإلشراف على مصالحه صحته و أمنه على الطفل في

           على النفس هي اإلشراف على شؤون القاصر الشخصية من رعاية الصحة و التأديب
  .ذلك و نحو  و التعليم الجسمي،و التهذيب و النمو 

           حول مضمون السلطة األبوية نإذ يلتقيانتفاقية حقوق الطفل و قانون األسرة فا    
          لقد  و (1)و حق و واجب التربية و التي يدخل في نطاقها حق وواجب الحفظ

           ماختلفت مسميات هذا الحق ،فسميت بالحضانة،و بالكفالة،و بمن أحق بالولد،إالّ أنّه
    (2) عند تعريف هذه المسميات اتفقوا على أنّها التربية و الحفظ 

الواجب و االلتزام الذي يقع على الوالدين خاصة في حالة  تشتمل السلطة األبوية علىكما 
  .معيشتهحقه في نفقة  يبه، أضمان للطفل مستوى معيشي الئق الالطالق أال و هو 

  

                                                           
 1- Ghaouti Benmelha,op-cit, p 248         

منشأة الطبعة غير مذكورة ،حكام األسرة في اإلسالم،الطالق و حقوق األوالد و نفقة األقارب،أحمد فراج حسين،أ – 2
  . 213ص  ،  1998 المعارف باإلسكندرية،
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إلى حق و واجب  م، ثإلى حق و واجب الحفظ في الفرع األول سيتم التطرق إذاًَ هو علي
  .التربية في الفرع الثاني و في الفرع الثالث إلى حق الطفل في النفقة

  
  حق وواجب الحفظ : الفرع األول

  .التأديب و التهذيب إن اقتضى األمر حراسته وو هذا الحق يشمل حفظ الطفل و       
 

   :حفظ الطفل- 1   
           و ليس له أن في إلزام الطفل على البقاء و اإلقامة في مسكن أبويه،هو الحق     

          الفقرة األولى  يترك مكان إقامتهما ما دام مشموال بالسلطة األبوية فقد جاء في نص
و الغائب  و المفقود موطن القاصر و المحجوز عليه «:من القانون المدني 38من المادة 
  »من ينوب عن هؤالء قانوناهو موطن 

           و على هذا فإّن للوالدين الحق في إلزام الطفل اإلقامة في مسكن األبوين حتى     
           بواسطة السلطة العمومية في حالة هروب الطفل من المسكن و إّن هذا و لو

          إلقامة مأخوذ من أصالة هذه السلطة الممنوحة للوالدين فليس للطفل ااإللزام في 
                                                         .     مكان اإلقامة إالّ عند بلوغه سّن الرشد يتركإذا أن 

          كذلك للوالدين واجب حماية الطفل في نفسه والدفاع عنه ضّد االعتداءات التي     
          ر أو حجبه أو عدم إحضاره لمن يتعرض لها ،فقد عّد قانون العقوبات خطف القاص قد
  .السلطة القانونية عليه جريمة يعاقب عليها القانون لهم
  

  : حق و واجب حراسة الطفل-   2
           ى، وعلإّن التسليم بسلطة الوالدين هو اعتراف كذلك بواجب حراسة الطفل    
           ة، حراسبة الزيارات الخاصة بالطفلفإنّه يحق للوالدين تنظيم و رقا النحو هذا

    التي يتلقاها، حق مراقبة عالقات الطفل مع الغير و ذلك حرصا على حماية  الرسائل
  .نظرا لسنّه و ضعفه و حاجته للحماية الطفل
 و لقد أوجب المشّرع أن يحاط الطفل بجميع الضمانات التي تكفل مصلحته، و على     

          س فإنّه أوجب رقابة الطفل نظرا لسنّه و ضعفه و حاجته للحماية، و جعل هذا األسا
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  . خطأ الطفل يعتبر قرينة على عدم قيام الوالدين بواجبهما في الرقابة

  

  حق وواجب التربية :الفرع الثاني
           باإلضافة إلى حق الحفظ فقد أعطي األبوين حق وواجب تربية الطفل و السهر    

           على إنمائه و تدبير شؤونه و تربيته بما يجنبه ما يضره، و التربية في معناها الشامل
          ال تعني توفير الطعام و الشراب و الكساء و العالج و غير ذلك من األمور التي 
          يحتاجها الطفل ، بل تعني التوجيه و اإلرشاد و التعليم و الحرص على النمّو 

  .الجسدي و النفسي و العقلي للطفل
          ضرورة تربية الطفل على دين أبيه استنادا إلى  علىو لقد أكّد المشّرع الجزائري     

  (1)نسبه من أبيه، و ألجل الحفاظ على حقوقه الشرعية 
          لفكرمن اتفاقية حقوق الطفل تعطي للطفل الحق في حرّية ا 14غير أّن المادة     

           ينبغي على :"و الّدين،وإن كانت في الفقرة الثانية تنص على أنّهو الوجدان 
           األطراف احترام حقوق و واجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة  الدول 
  (2)."حقّه
          لطفل طبقا و تجدر اإلشارة إلى أّن هناك بعض اآلراء ترى أّن مفهوم ا    

          التفاقية مبني على أساس التشديد و التأكيد على أّن الطفل يحتاج بسبب األحكام 
           نضجه الجسمي و العقلي إلى حماية و عناية خاّصة، كما أنّه يعتمد على الغير عدم
          و الرعاية الخاّصة لهذا الكائن  حاجاته األساسية و توفير العناية الالزمة لتلبية

 القاصر عن القيام بهذه المهمة بنفسه على عاتق األسرة أوال ثم على عاتق  الصغير
          فكيف إذا يعهد إليه بالواجبات على أساس أّن العجز عن أداء  و الدول المجتمع
  .ة بهامرتبط بالعجز عن إدراك الحقوق و المطالب الواجبات

  
                                                           

من الدستور الجزائري، أنظر كذلك إلى قرار المحكمة   2من قانون األسرة الجزائري و المادة  62المادة  انظر نص– 1
  .الذي منح حق ممارسة الحضانة ألب جزائري كونه مسلما يقيم في الجزائر 1979يل أفر  16العليا الصادر بتاريخ 

          تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر «:تنص الفقرة األولى من المادة الرابعة عشرة من االتفاقية – 2
  »و الدين و الوجدان
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          فكيف إذا يمكن إعطاء للطفل الحق في حرية الفكر و الوجدان و الّدين طالما     
  أّن العجز عن أداء الواجبات مرتبط بالعجز عن إدراك المصلحة و المطالبة بها؟

          إّن الطفل في مرحلة الطفولة المتعارف عليها دوليا، و كما هو مطبق في     
     قد أبدت  أيضا ليس مؤهال التخاذ قرار مثل هذا، و عليه فإّن الجزائر الجزائر 
          المادة الفقرتين األولى و الثانية من  تفسيري بشأنعن طريق إعالن  تحفظها

           الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق لحق الطفل في ، التي تتعرض 14
           حقه بطريقة تنسجم مع الطفل، وفي ممارسة بات الوالدين في توجيه وواج

           الفقرتين بالتوافق قدراته المتطورة، بحيث تفسر االلتزامات الواردة في هاتين
          الدولة  نظم القانونية الجزائرية، وخاصة الدستور، الذي ينص على أن دينالمع 

  .هو اإلسالم
          اقتضى األمر، غير أنّه  إنو يرتبط حق التربية بحق التأديب و التهذيب     
          استعمل أحد الوالدين و سائل اإلصالح و التربية استعماال خاطئا، كأن يعرض  إذا

          لى معاقبة الطفل للمرض أو للخطر فإّن التشريع الجزائري ينص ع صّحة 
          إهمال الطفل و اإلضرار بصحته حسب ما نصت عليه أحام   الوالدين في حال
  .قانون العقوبات

          طبقا للتشريع السلطة األبوية مشتمالت من ضمن كما أّن     
ط بحق االنتفاع المشروع يتقرر فق إنما فيما يخص الوالية على مال الطفل الجزائري

  )1( .مع التزاماتهما و ذلك بالمراعاةللوالدين على مال الطفل 
  

  الحق في النفقة:الفرع الثالث
          إّن حق الطفل في النمّو بأحسن حال ممكن هو حق أساسي لجميع         

          الفقرة  األطفال و تقّر اتفاقية حقوق الطفل صراحة على هذا الحق من خالل
          تعترف الدول « التي كفلت للطفل مستوى معيشي مالئم  27الثانية من المادة 

          بحق كل طفل بمستوى معيشي مالئم لنمّوه البدني و العقلي و الروحي  األطراف
األشخاص اآلخرون  و المعنوي و االجتماعي كما دعت إلى أن يتحمل الوالدان أو

                                                           
1 Ghaouti-Benmelha,op cit . p.366 
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          عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية  المسئولون عن الطفل،المسؤولية األساسية
  » و قدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة الالزمة لنمّو الطفل

          كما أنّه طبقا للتشريع الجزائري فإنّه في ظّل األسرة،فإّن الطفل يستحق     
          على والديه  نفقة معيشته و تغذيته و كسوته و كّل ما يتطلبه نمّوه و تربيته 

           الشؤون المتعلقة به، و هي ليست محّددة بقدر معّين،ذلك أّن األب و تعليمه و سائر
          لدين،فإّن يؤديها بصورة تلقائية خالل استمرار الحياة الزوجية،أما عند طالق الوا

          مفهوم نفقة ضرورّي التطرق إلى ال من نفقة الطفل تقّدر بمقدار معين و عليه
          ثم إلى مضمون نفقة الطفل  النقطة األولىفي ترمي إليها  و األبعاد التي الطفل

          إلى نوعية النفقة التي  ،أيالجزائري األسرةو قانون  اتفاقية حقوق الطفلحسب 
          يحق للطفل أن يتلقاها من الوالدين أو من المسئولين عنه مباشرة و هذا عند طالق 

  .النقطة الثانية في الوالدين
  

  مفهوم النفقة:أوال
    إّن استحقاق الطفل للنفقة واجب تفرضه مسؤولية الوالدين،فحق الطفل في النفقة هو    

          حق شائع بين أفراد األسرة خالل قيام الزوجية،أما في حالة طالق الوالدين،فإّن 
  .وجوب النفقة عبارة عن مقدار معّين من المال يفرض للطفل

رمي إليها واجب يالتي  األبعادثم إلى  -1 –التطرق إلى تعريف النفقة  سيتمو عليه     
   -2–النفقة على الطفل 

  
  عريف النفقةت :1

  )1(على عّدة معان منهاتطلق النفقة في اللغة     

  .أنفق ماله أي صرفه ل، يقاالصرف- 
ألمسكتم خشية           إذًا :" النفاذ و الفناء،يقال نفق الزاد أي نفد و منه قوله تعالى 

   )2(  "اإلنفاق
                                                           

  ) مادة نفق( 694-693ص  6 لسان العرب،مج – 1
   .100سورة اإلسراء،جزء من اآلية  - 2
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 .أنفق الرجل إذا افتقر و ذهب ماله:ل، يقااالفتقار- 
  

ما ينفق اإلنسان على عياله،و هي في األصل الدراهم من  :عرفها البعض هيو النفقة كما ي
   )1( و شرعا هي كفاية من يمونه من الطعام و الكسوة و السكن النقود،

          كما تعرف النفقة على أنّها كل ما يحتاج إليه اإلنسان إلقامة حياته من طعام     
           و النفقة هي واجب،)2( بحسب العرفو كسوة و سكن و خدمة، و كّل ما يلزم 

           و هي )3( على والديه لتلبية االحتياجات األساسية لبقاء الطفل و نمّوه تفرض للطفل
  .المالية يسارا أو إعسارا ماو مقدرته الوالدينللطفل لكنها تقدر بقدر حال  حق
هي تعتبر  ولطابعها المعيشي و االجتماعي، فالنفقة إذا تعتبر حقا أساسيا للطفل نظرا     

  .أهم وسيلة من وسائل العيش و االستمرار
  
  أبعاد النفقة:2

          إّن حاجة الطفل للنفقة إنما يكون لتحقيق ضروريات الحياة، و مع ذلك فإنّه     
          لتي يمكن القول أنّه طبقا التفاقية حقوق الطفل في مختلف أحكامها ،فإّن النفقة ا

           ن، البعد األول هو البعد الذاتي و البعد الثانياينبغي أن يتلقاها الطفل لها بعد
  .هو البعد اإلنساني

  
  البعد الذاتي لنفقة الطفل:- أ   

          تعترف االتفاقية الدولية بحق الطفل بالتمتع بالفرصة الكاملة لكي ينمو     
           إلى أقصى حّد تسمح به إمكانياته،و يعني ذلك نمّوه الجسماني و العقلي و الروحي

          و تؤمن حقوق النمّو لألطفال تنشئتهم ،على حّد سواء و االجتماعي
          فلقد ) 4( وطانهمليصبحوا أعضاء مساهمين في خدمة قضايا مجتمعاتهم و أ و تقدمهم

          تعترف الدول األطراف بحق «  من االتفاقية 27نّصت الفقرة األولى من  المادة 
                                                           

   189ص  مرجع سابق،رمضان علي السّيد الشرنباصي، - 1
  253أحمد فّراج حسين ، مرجع سابق، ص  -  2

3 – GUY RAYMOND ET CHRISTINE BARRETEAU-RAYMOND op. Cit, p 112 
  .117نجوى علي عتيقة، مرجع سابق، ص -   4
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           كل طفل بمستوى معيشي مالئم لنمّوه البدني و العقلي و الروحي و المعنوي
  »و االجتماعي

م أسباب نمو الطفل بشكل سليم و معافى،و من هذا و تعتبر الحالة الغذائية من أه    
الحاجات الغذائية للطفل،و إذا كان واضحا الوعي المنطلق يصبح من الضروري تلبية 

على صحة اإلنسان،فإّن هذا األثر يصبح على جانب كبير من  للغذاء بمدى األثر المباشر
ات بناء الجسد و عقل و األهمية و الخطورة بالنسبة للطفل،خاصة و أّن الطفولة هي فتر

          و أّن أّي عجز غذائي فيها قد يؤثر تأثيرا سلبيا على اإلنسان قد  نفس اإلنسان،
          حقوق الطفل في  إلى حّد اإلعاقة الجسدية أو العقلية،لذلك فرضت اتفاقية  يصل

           ى معيشي مالئم لنموه البدنيمنها على الدول كافة بحق الطفل في مستو 27المادة 
          و العقلي و على هذا األساس فإنّه يمكن القول أّن أحد أهم أهداف النفقة المخصصة 

          إنما هي المحافظة على نمّو الطفل من جميع النواحي حتى يكون عنصرا  للطفل
  .في المجتمع فعاال

  
  لنفقة الطفل البعد اإلنساني-ب

ياة يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في غذاء كاف للتحرر           الحق في الح إّن    
من الجوع،فالهدف األساسي المبني عليها نفقة الطفل هو إبعاد شبح الجوع           

نوع من           عن الطفل،فالجوع و العطش التعب الجسماني و ما شابه ذلك يؤدي إلى 
   )1( التوتر لدى اإلنسان بشكل يهدد استمرار حياته

و نظرا لما يمثله حرمان الطفل من النفقة من آثار قد يصل بعضها إلى               
حّد اإلعاقة الجسدية أو حتى العقلية،فقد أصبح االعتراف بالحق في الغذاء و في           

حرر من الجوع من أهم الحقوق الراسخة في القانون الدولي،و هذا ما تؤكده           الت
           1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  25الفقرة األولى من المادة 

بفقرتيها األولى و الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق            11و المادة 
  .االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

                                                           
  115 ص، مرجع سابقجوى علي عتيقة،ن -   1
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الدولة تعترف  و الجدير بالذكر أنّه عند التوقيع على هذه الصكوك القانونية، فإّن    
بالواجب الملقى عليها ألجل تحقيق الحق في الغذاء الوارد في هذه الصكوك و على 

  .ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لحماية هذا الحق
بمختلف العوامل  والعصر الحديث يتميز بتزايد االهتمام بظروف عيش الطفولة،  إّن    

عليه ضرورّي التطرق إلى مضمون  والتي من شأنها أن تضمن له األمان و االستقرار، 
  .النفقة طبقا لالتفاقية و التشريع الجزائري

  

  مضمون النفقة :ثانيا
           و تشمل النفقة الغذاء «ى أنّه من قانون األسرة الجزائري عل 78نصت المادة     

          و الكسوة و العالج و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات في العرف 
   »العادة و 

          ّن النص لم يضع تعريفا جامعا لكافة أنواع النفقة،و إنما اقتصر المالحظ أ    
          ذاء و الكسوة و العالج و السكن،و ذلك على على ذكر بعض أنواعها،و هي الغ

           لى ذلك أنّه بعد تعدادهعالتمثيل ال الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة،و الدليل 
  » و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة «لألنواع المذكورة أضاف عبارة 

          دأ تمتع الطفل بنوعية جيدة من المعيشة تنص االتفاقية على مب بالمقابل    
          حق الطفل في مستوى معيشي كاف  27له،كما تصف الفقرة الثالثة من المادة  كحق
           يوفر ما يفي بحاجته من الغذاء و الكساء و المأوى و بالتالي الحق في تحسين بأنّه

  .يشيةمستمر لظروفه المع
           الدول األطراف تعترف«:على أّن  24كما تنص الفقرة األولى من المادة     
      وبحقه في مرافق عالج  بلوغهالطفل في التمتع بأعلى مستوى صّحي يمكن  بحق

           قصارى جهدها أال ول األطرافلدوتبذل ا وإعادة التأهيل الصحي األمراض
  »الصحية ي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعايةيحرم أ

          على أّن نفقة الطفل تشمل جميع لوازمه الضرورية هناك اتفاق هو على هذا األساس فإنّ
  .و مصاريف العالج ن، المسكة، الكسوبما في ذلك الغذاء
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  الغذاء  -أ
          ن أّن لكل إنسان تعترف مختلف االتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسا    

           الحق في الحصول على كافة العناصر التي من شأنها جعل الحياة ممكنة
          و لعّل أهم هذه العناصر هو الحق في الغذاء،و لقد تّم النص عليه  و مستمّرة

           ق االقتصاديةمن العهد الدولي الخاص بالحقو 11المادة  صراحة في
          تقّر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في  « :و االجتماعية و الثقافية

و ألسرته،يوفر ما يفي بحاجتهم في الغذاء و الكساء و المأوى،و بحقه  مستوى معيشي له
   )1(  »في تحسين متواصل لظروفه المعيشية

           الحق في الغذاء هو حق متعدد األبعاد،و يرتبط بمختلف حقوق اإلنسانإّن     
          كما أنّه يعتبر من أهم عناصر اإلنفاق،و لعّل هذا ما يؤكد على أّن حاجة 

          األولى إنما تتمثل في توفير الغذاء المناسب كما و كيفا إذ أّن الهدف  الطفل
           بعاد شبح الجوع عن الطفل و عن المجتمع بصورة عامةإ األساسي هو

          غير أنّه من الضروري أن تكون تغذية الطفل متوازنة من الناحية الصحية،فال 
          يجب أن يتناول طعاما مغذيا مقويا تتوفر فيه  بما يكفي إشباع جوع الطفل

          ى صحته و المساعدة على سالمة نمّوه الجسمي علجميع المكونات الالزمة للحفاظ 
  ) 2( و العقلي

          و طبقا للتشريع الجزائري فإّن الغذاء يعتبر من مشتمالت النفقة،إذ     
          الطفل إطعام هذا األخير،و على  عن مسئواليجب على الوالدين أو من كان 

           يقوم بتقدير نفقة الطفل بالنقود،غير أّن تقدير النفقة طبقا للمادة القاضي أن
           من قانون األسرة الجزائري،فإنّه يكون حسب إعسار و يسار األب 79
   ».…و ظروف المعاش نفقة حال الطرفينفي تقدير ال يراعي القاضي  «

           من الواضح إذا أّن غذاء الطفل و إن كان يعتبر حقا من حقوقه التي ال غنى له    
           عن الطفل المسئولعنها و التي ألحت عليه االتفاقية،إال أنه يقدر حسب حال 

  .ديده بما يكون أقّل من الكفايةعلى الدفع،غير أنّه ال يمكن تح و مقدرته
                                                           

  . 1989سبتمبر  12بالحقوق المدنية و السياسية في الجزائر على العهد الدولي الخاص  تصادق – 1
  116نجوى علي عتيقة،مرجع سابق، ص  – 2
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  الكسوة :ب
           المسئولتدخل الكسوة ضمن عناصر النفقة و طبقا لذلك فإّن الوالدين أو     

           عن الطفل قانونا، واجب كسوة الطفل بمختلف المالبس الضرورية في العرف
  .تهم الماليةيكون ذلك حسب ما يتفق و حال و ،و العادة

          غير أنّه مما يتفق عليه غالبا،فإّن الكسوة الواجبة للطفل هي تلك التي تحميه     
          برد الشتاء و من حّر الصيف، و لم يحدث في القضاء الجزائري أّن القاضي  من

          عن الطفل شراء مالبس معينة للطفل،  المسئولفرض على األب أو 
          في الغالب يكون دائما الحجم بمبلغ مالي لألم الحاضنة و هي التي  و إنّما
           و هذا )1( شراء المالبس المناسبة له و ذلك من النفقة المخصصة للطفل تتولى
          حية العملية فإّن الكسوة التي يجري عليه العمل في المحاكم،إذ أنه من النا ما

  .للطفل إنما تدخل ضمن النفقة الغذائية تفرض
  

  السكن :ج   
          من الثابت أّن السكن أو المأوى يعتبر وحدة األمان،إذ أنه المكان الذي     

          امة الطفل و إيوائه كما أّن إق،يوفر للطفل األمن و السكينة خاصة عند طالق الوالدين
           ا، كم والديهبيت أبويه حق له، و يدخل ضمن حقوقه في الرعاية التي يلتزم بها  في

  )2( يدخل ضمن عناصر النفقة في حالة انفصال الوالدين خالل مرحلة الحضانة

          ضافة إلى النص من االتفاقية باإل 27من المادة  الثالثةو طبقا لذلك فإّن الفقرة     
           قد حثت الدول األطراف على ا، فإنّهكل طفل في سكن مناسب على حق

           من قانون األسرة 78المادة  ّنفإ بالمقابل  ) 3(الحق  هذاو تجسيد  إعمال
  »السكن أو أجرتهعالج و تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و ال «الجزائري نصت على أنّه 

                                                           
يل أنظر في هذا المعنى،رشيد مسعودي، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري،دراسة مقارنة ،أطروحة لن – 1

  48، ص 2006-2005شهادة الدكتوراه في القانون،جامعة تلمسان،
  357حسني نصار،مرجع سابق، ص  2
  »المأوىأّن للطفل حق في قدر كاف من الغذاء و  «جاء في المبدأ الرابع من إعالن حقوق الطفل – 3
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          لم يهيئ األب المسكن،فإّن القضاء يفرض عليه أجرة مسكن،إضافة  فإذا    
          في حالة الطالق يجب  «من نفس القانون تنص على أنّه 72فإّن المادة  إلى ذلك

          ن تعذر أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا مالئما للحاضنة،و إ على األب
          أجرة السكن فالمشرع الجزائري إذاً ركز على »دفع بدل اإليجار عليه ذلك فعليه

          للطفل و ذلك ألجل حماية مسكن مالئم  توفير في حالة عدم قدرة األب على
           عند طالق والديه باإلضافة الطفل من الضرر المادي و النفسي الذي قد يلحق به

          من  72المادة ذلك من خالل  و الذي يعاني منها المجتمع الجزائري إلى أزمة السكن
  .األسرة الجزائري قانون

  العالج  :د
           تأثرا بالمرض و أقّل مقاومة له،و هو الناس أكثرمن إّن الطفل هو     

           إلى ذلك يأتي إلى الدنيا غير مزود إالّ بالحصانة اإللهية التي تحتاج باإلضافة
          إلى من يحفظها و يتعهدها بما تفرضه قواعد صحة الطفل في هذا 

          فللطفل إذا الحق في ضمان مستوى صحي الئق به بما يحقق سالمته ) 1(الصدد
   )2( و نفسيا جسميا و عقليا

           و تعترف االتفاقية بحق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية المالئمة    
           لهذه المرحلة الحساسة من مراحل العمر التي يتم خاللها نمّو الطفل جسمانيا،

          تعمل الدول األطراف في االتفاقية لتقرير وجوب أن  24و قد جاءت المادة 
           على توفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية و مرافق العالج يمكن بلوغه،
          و عليها أن تبذل كل ما تستطيع في سبيل أن يحصل الطفل على حقه في هذه 

  .المرافق
           ، فإّنالطفل إذا أن يتمتع بمستوى صحي يليق بطفولتهفإذا كان من حق     

عليه المحافظة حماية هذا الحق و من مقتضيات هذا الحق اتخاذ كل التدابير الالزمة ألجل 
  .طالق الوالدين عند

                                                           
  269حسني نصار،مرجع سابق،ص - 1
لكل طفل الحق في مستوى معيشي مالئم لنموه  «في اإلسالم من ميثاق الطفل 17تنص الفقرة األولى من المادة  – 2

  .البدني و العقلي و الديني و االجتماعي
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          و إدراكا من المشرع الجزائري ألهمية المحافظة على صحة الطفل عند     
           تشتمل و «:من قانون األسرة على أّن 78المادة  ت، نصانفصال الوالدين

          و طبقا لذلك فإّن مصاريف عالج الطفل تدخل ضمن النفقة  »و العالج. ……النفقة
أّن عبارة مصاريف العالج تكون حسب حال األب  ر، غيتجاه طفله الواجبة على األب

  .ن في أنواع النفقة األخرىكالشأ المالية
          فإلزام األب إذا بعالج الطفل طبقا للتشريع الجزائري يتطابق و ما ذهبت إليه      

          أحكام االتفاقية التي تهدف إلى حصول الطفل على صحة جيدة و المحافظة عليها 
  .سواء في ظل الزوجية أو عند طالق الوالدين

  
          الذي يطرح هو هل وجود اإلطار القانوني القوّي الذي يحيط غير أّن السؤال 

        باألسرة كونها تتحّمل المسؤولية األساسية على الطفل بحكم الوالدة و رابطة الدم،هل 
          هذا يعني أّن الطفل الذي يفتقر إلى العناية الوالدية و لو بصورة مؤقتة ،أو الذي 

           يكون محروما األسرة يسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى البقاء ضمن ال
    الحدودهذا ما سيتم التطرق إليه في المبحث الثاني من خالل  دراسة الحماية؟ من 

  .القانونية لممارسة السلطة األبوية
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  المبحث الثاني
  بويةالقانونية لممارسة السلطة األ الحدود

  
          أيا كان مفهوم السلطة األبوية،فإنّه من المتفق عليه، أّن االمتيازات التي     

          تعطيها هذه السلطة للوالدين، يمكن أن تكون محدودة، بل يمكن أن 
          استخدام سلطاته،  أساءإذا كان أحد الوالدين مقصرا في مهمته، أو إذا  تلغى

          و يرجع عندئذ إلى القضاء حصر السلطة األبوية أو إلغائها، فالتأكيد على أّن حق 
          الوالد ينتهي عند مصلحة الطفل معناه بال ريب أّن حقوق سلطة الوالد 

           نسبية و ليست مطلقة، و معناه أيضا إدخال حق آخر ساحة النقاش الشرعية هي
   (1)هو حق الطفل

إذ من المتفق عليه أّن رابطة النسب و إن كانت أصل كافة الروابط األخرى،               
غير أنّها ليست بالضرورة هي الضمان و ال يمكن أن تستخدم للتذرع           

ن تجاه الطفل هي أساس           في حالة تقصير الوالدين،فإذا كانت مسؤولية الوالدي
أمنه و نمّوه فهي تشكل أيضا من جهة أخرى األساس الذي يمكن من خالله           
أن تتدخل الدولة ألجل بسط حمايتها على الطفل مما قد يتعرض له من مخاطر نتيجة           

ة له من طرف أحد الوالدين أو           للخلل الذي قد يشوب الحماية الواجب
  .كالهما

فما هي إذا التدابير التي اعتمدها كل من التشريع الجزائري و االتفاقية لتأمين             
أحد الوالدين            أساءالحماية و المساعدة الخاصتين للطفل في حالة ما إذا 

ذي ال يستطيع البقاء ضمن أسرته و هذا حفاظا على مصالحه معاملته؟أو في حالة الطفل ال
  الفضلى؟ 

إجابة على هذه األسئلة سيتم التطرق إلى سقوط السلطة األبوية و اآلثار               
إلى المساعدة            المطلب الثانيالتطرق في  م، ثالمطلب األولالمترتبة عليها في 

  .الطفل ىتسبغ الحماية عل القانونية التيمن الضوابط  التربوية باعتبارها تشكل

                                                           
  10جان شازال، مرجع السابق،ص  – 1
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  المطلب األول
  سقوط السلطة األبوية و اآلثار المترتبة عليها

  
          ترمي السلطة األبوية كما سبق ذكره إلى حماية الطفل و رعايته، و لذا       

          الصغير  فإّن المشرع قد أثبت هذه السلطة لمن يرى فيهم حرصا على مصلحة
 .مضموناو اشترط فيهم شروطا معينة حتى يكون تقديرهم للمصلحة 

          غير أنه عندما ال تتحقق هذه الغاية، يمكن للمحاكم أن تتدخل باسم مصلحة     
          الطفل الفضلى، إذ عندما تفقد األسرة أحد مقوماتها األساسية مما يجعلها بيئة غير 
          صالحة للقيام بتربية الطفل، يحتم فصل الطفل عن أسرته و ذلك عن طريق 

           و إلسقاط السلطة األبوية آثار تترتب عنها،سحب أو إسقاط السلطة األبوية 
           أنّه يمكن استرداد السلطة األبوية إذا زال المانع الذي من أجله سقطت السلطة كما

  :و هذا ما سيتم التطرق إليه في الفروع الثالثة اآلتية
  

  سقوط السلطة األبوية :الفرع األول
          كما تم اإلشارة إليه سابقا، فإّن السبب األّول لسلطة الوالدين على الطفل يرتكز     

          على قرينة مفادها أن األبوين يتصرفان في إطار مصلحة الطفل و ما يتفق مع 
          رسالتهم في التنشئة الصحيحة، و تبعا لذلك فهما يعتبران األشخاص المؤهلين 

  .لضمان نمو الطفل و رعايته إلى غاية سن الرشد أكثر
           أّما إذا تخلى الوالدان عن رعاية و حماية الطفل مادياً ونفسياً وتربوياً واجتماعياً    

      .دود مسؤولياتهم بانتهاك حقوق الطفل فإن سلطتهم عليهم تسقطأو إذا تجاوزا ح

          اعترف بأّن  ه قدمبدأ إسقاط السلطة األبوية، فإن المشرع الجزائري بإقرارهإّن 
           اهذه القاعدة قابلة للتغيير، إذ عندما يتجاوز الوالدين حدود مسؤولياتهم

ال يوجد ما يبرر إبقاء صفة  تسقط،فالمشرع قد اعتبر بذلك أنّه ى الطفللع افإّن سلطتهم
  .السلطة لحامل السلطة األبوية
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          و لقد نظم قانون العقوبات الجزائري أحكاما لسلب السلطة األبوية و إسقاط     
  :جميع ما يترتب عليها من حقوق في الحاالت التالية

  
  :ها على أبوي الطفل بالجرائم التاليةالحاالت التي يحكم في- 1

  (1)جريمة االغتصاب أو هتك العرض     •
  (2) أّية جناية من الجنايات التي نّص عليها قانون العقوبات الجزائري    •
          أّية جريمة بشأن مكافحة الدعارة،و خاصة تحريض الطفل على ارتكاب     •

 )(3الفجور و الدعارة 

  
          جرائم الفجور أو بيحكم فيها على أبوي الطفل أو أحدهما  تيالالحاالت  - 2

   (4)الدعارة أو التحريض عليها ضّد أشخاص آخرين
  
          كما أّن في جريمة ترك األسرة تؤدي إلى إسقاط السلطة األبوية إذ طبقا - 3

          د الوالدين الذي من قانون العقوبات فإنّه يعاقب القانون أح 330/1للمادة 
          عن كافة التزاماته األدبية أو المادية المترتبة على السلطة األبوية أو  يتخلى

  .الوصاية القانونية
          كما يمكن للقاضي المدني أن يستند إلى الحكم الجزائي الصادر ضّد كل من األبوين     

           بوية اعتمادا على أّن الطفل في خطر و أّن من يمارسليقضي بإسقاط السلطة األ
  (5) .السلطة األبوية عليه لم يكن أهال لها

  
  

                                                           
  من قانون العقوبات الجزائري 373– 334أنظر المواد   - 1
  من قانون العقوبات الجزائري 14- 330-332أنظر المواد  – 2
  قانون العقوبات الجزائري من 344-342أنظر المواد  – 3
  من قانون العقوبات الجزائري 344أنظر المادة  – 4
  12الغوتي بن ملحة،مرجع سابق، ص /د – 5
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          ، غير أنه و بما أّن السلطة األبوية تعّد مؤسسة لضمان حماية الطفل    
          نها ، فال يتم إذا الحكم بإسقاطها فقط ألاستمرارها و إذا ضمان بقائها يفضرور

          في مصلحة الطفل، بل ضروري التأكد من خطورة األسباب و جسامتها و بأّن 
  .مصلحة الطفل تبرر ذلك

  
  اآلثار المترتبة على إسقاط السلطة األبوية:الفرع الثاني

          تختلف اآلثار المترتبة على إسقاط السلطة األبوية تبعا للحدود التي يقررها     
           اأو سقوطالحكم الصادر و مداه إن كان سقوط السلطة األبوية سقوطا كلّيا 

          السقوط الكلّي في النقطة  في حالة،وطبقا لذلك سأتناول اآلثار المترتبة اجزئي
  .النقطة الثانيةالجزئي في  في حالة السقوطاألولى،ثم اآلثار المترتبة 

  
  السقوط الكلّي حالة  في:أوال
يترتب على إسقاط السلطة األبوية بصفة كلّية في الحاالت التي أشار إليها قانون     

          العقوبات الجزائري يؤدي إلى حرمان الوالد من رعايته و سلطته على الطفل 
          مت و إسقاطها عنه كلّية، فتبطل بالتالي أّية تصرفات متعلقة بالطفل تكون قد ت

  .خالل فترة سريان الحكم إسقاط السلطة
          غير أنّه من الضروري التأكيد بأّن إسقاط السلطة األبوية يرمي إلى حماية     

           يبقى ملزم ثالتزاماته، حينتيجة لذلك فإنّها ال تحّرر األب المسقط حقه من  و، الطفل
  (1)بنفقة الطفل

  
  
  

                                                           
  .232ص  مرجع سابق،ص ،زكريا البري  - 1

  :أنظر كذلك
Guy Raymond et Christiane Barreteau-Raymond,op-cit ,P.130 
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  السقوط الجزئيفي حالة :ثانيا

           يقصد بإسقاط السلطة األبوية بصورة جزئية،إسقاط بعض أو جزء من صالحيات    
الفقرة األولى من           إلى ذلك  أشارتالوالد في مباشرة رعايته على الطفل، و قد 

          عندما يحكم القضاء على  «العقوبات الجزائري على أنّه من قانون24المادة
          أحد األصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أوالده القّصر و يقرر 
          أّن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي ،فإنّه يجوز له 

          كّل حقوق  أن يقضي بسقوط سلطته األبوية،و يجوز أن ينصب هذا السقوط على
   »السلطة األبوية أو بعضها و أن ال يشمل إالّ واحدا أو بعض من أوالده

          وهذه الحقوق تتناول كما ذكر سابقا سلطة الوالد في رعاية الطفل و تربيته، فيجوز 
  .إذا أن يتناول حكم إسقاط السلطة األبوية جزءا من هذه الحقوق

          الت إسقاط السلطة األبوية كليا أو سلبها جزئيا أن تسند إلى شخص و يفترض في حا    
          آخر من أقارب الطفل و يفضل من كان له أحق السلطة إلى الطفل إذا كان 
          مستوفيا للشروط، و إالّ فإنّه يمكن للقاضي أن يسلّم الطفل إلى شخص آخر مؤهل 

  (1)المحكمة اية الطفولة، و يكون ذلك تحت رقابةلذلك أو إلى مؤسسة رع

   يبقى أّن هناك فراغ في التشريع الجزائري،بحيث لم ينص على كيفية اللجوء إلى     
  إسقاط السلطة األبوية،و ما هي اإلجراءات المتبعة في ذلك؟

          طلب سقوط السلطة  ع، رفغير أنّه يمكن لكل من له مصلحة أو النيابة العامة    
  ( 2)للقاضي السلطة التقديرية في ذلك و، األبوية

 ، نظم فيه أحكاما 118/1952لإلشارة فإّن المشّرع المصري قد اصدر قانونا رقم     
          لسلب الوالية على نفس الطفل و قد حدد الجهة التي يحق لها رفع الدعوى بسلب 

  :و ذلك على النحو التالي الوالية
  

                                                           
فبراير  10الموافق ل  1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  3-72مر رقم األ من 10المادة تنص الفقرة الثالثة من  – 1

  تسليم القاصر إلى أحد أقربائه اآلخرين طبقا لكيفيات أيلولة حق الحضانة:"يتعلق ب حماية الطفولة و المراهقة 1972
  "تسليم القاصر إلى شخص موثوق به:" كما تنص الفقرة الرابعة

  13، ص مرجع سابق،الغوتي بن ملحة  – 2
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          حكم  أن يكون السبب الذي اقتضى طلب سلب الوالية،صدور:لة األولىالحا
          الولي أو ضّد الطفل،على النحو الذي ورد بالمادتين األولى و الثانية من  ضّد

           فإنّه يجوز لكل ذي شأن أن يطلب سلب الواليةو في هذه الحالة  القانون
           النصين المذكورين،و في جميع األحوال يجب على جهة النيابة بمقتضى أحد

          و يجوز للنيابة يه،اشر هذه الدعوى،إذا لم يتقدم بها أحد من أقارب الطفل أو ذوبت أن
  . أيضا أن تطلب سلب الوالية خالل نظر الدعوى الجنائية

أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى و لو لم تطلبه  كما يجوز للمحكمة الجنائية    
           أو أي ذي شأن رفع األمر بعد ذلك للمحكمة النيابة  على أن تتولى،النيابة

          ثار المترتبة على سلب الوالية تطبيقا لنص المادة لتقضي بالتدابير و اآل المختصة
  .الثامنة من القانون

  
           أن يكون السبب في طلب سلب الوالية،تعريض صحة الطفل أو:يةالحالة الثان

          من المادة الثالثة دون  5سالمته،أو تربيته للخطر على النحو الذي ورد بالبند 
          أن يصدر حكم ضّد الولي عن ذلك،و في هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن أن 
           يبلغ بالخطر الذي تعرض له الطفل،لكي تتولى مباشرة دعوى سلب الوالية ضّد

الولّي،كما يجوز له رفع الطلب مباشرة إلى المحكمة المختصة،دون توقف على إذن النيابة 
  )1(.في هذا الصدد

  
  استرداد السلطة األبوية:الفرع الثالث

           طته أن يطلب استردادها أو استرداد الحقوق التييجوز للوالد الذي سلبت سل    
  .سلبت منه و هذا في حالة ما إذا رّد اعتباره أي إذا زال السبب الذي دعى إلى ذلك

منطقية للمبدأ األساسي الذي  أّن إسقاط السلطة األبوية، يبدو  كنتيجة  من الواضح إذاً    
لمادة الثالثة من االتفاقية تسمو على كل مفاده مصلحة الطفل الفضلى التي حسب ا

  .لحق الطفل في الحماية ااالعتبارات، و تشكل بذلك اعتراف

                                                           
   373و  372ص ،حسني نصار،مرجع سابق– 1
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 المطلب الثانـي
الـمساعـدة الـتربـويـةتدبير   

 
من المتفق عليه أّن األسرة هي البيئة الطبيعية للطفل منذ والدته إلى بلوغه سّن               

ان قد تفقد أحد مقوماتها األساسية مما يجعلها بيئة           الرشد،غير أنّها في بعض األحي
غير صالحة للقيام بتربية الطفل مما قد يؤدي إلى فصل الطفل عن أسرته لتحقيق           

  .مصلحته الفضلى
          فإّن الدول  من اتفاقية حقوق الطفل 20و طبقا للفقرة األولى من المادة     

           حفاظا علىو هذا الذي ال يسمح له فقا لقوانينها الوطنية للطفل تضمن و األطراف
          ، الحق في حماية ومساعدة خاصتين بيئته العائليةالبقاء في ب، لىضالف همصالح

  .توفرهما الدولة
          و وعيا من المشرع الجزائري بأهمية تدخل القضاء إلضفاء الحماية على     
          فل الذي قد يتعرض لمخاطر من جّراء سوء المعاملة أو الحرمان من الط

:           تدبيرا يقال له)1( 3-72نشأ عن طريق األمر رقم قد أف عناية األبوين،
          و هو تدبير يسمح لقاضي األحداث التدخل »الحماية و المساعدة التربوية تدبير« 

          و أمنه و أخالقه أو ظروف  حتى من تلقاء نفسه لحماية القاصر الذي تكون صحته
  .تربيته معّرضة للخطر و هذا ألجل ضمان الحماية و الرعاية له

فما هي إذا شروط قيام المساعدة التربوية؟و ما هي اإلجراءات و التدابير المعتمدة في     
  ذلك؟

          من خالل دراسة شروط أو حاالت قيام المساعدة هذا ما سأحاول اإلجابة عليه 
 ثم التطرق إلى مختلف اإلجراءات و التدابير المعتمدة في ذلك  الفرع األولالتربوية في 

  .الفرع الثانيفي 
  
  

                                                           
             يتعلق بحماية الطفولة 1972فبراير سنة  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25،مؤرخ في  3-72األمر رقم  – 1

  و المراهقة
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  حاالت قيام المساعدة التربوية:الفرع األول
ية الطفولة و المراهقة          المتعلق بحما 3-72طبقا لنص المادة األولى من األمر رقم     

)                 1(سنة 21فإّن تدابير المساعدة التربوية يمكن تطبيقها على القاصر الذي لم يكمل 

عندما تتعرض صحتهم و أخالقهم و تربيتهم إلى الخطر            اإلجراء ممكنا و يكون هذا
هذا حتى داخل أسرته،و لذا            و يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم و
  .يتدخل القاضي و يكون هذا في إطار المساعدة التربوية

           و الطفل المعرض للخطر األخالقي هو الطفل الذي تكون صحته النفسية    
          و المعنوية، و تربيته،و تفتح شخصيته من جهة،و اندماجه االجتماعي من جهة 

          فيمكن ) 2(خرى في حالة الخطر الشديد من جّراء فاقة المحيط العائلي و قصورهأ
  .القول إذا أّن حق تقدير الخطر يبقى من اختصاص القاضي

          االتفاقية على من اتفاقية حقوق على  20و لقد أشارت الفقرة األولى من المادة     
           ال يسمح له أو الذي دائمة من بيئته العائلية للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو «:أّن

          حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة 
          و على هذا النحو فإّن االتفاقية اهتمت بفرض االلتزام على »خاصتين توفرهما الدولة

          ا كان وسطه العائلي غير مناسب لتنشئته للطفل إذ الدول بتوفير رعاية بديلة
،و قد ذكرت بعض التدابير كاإلقامة في مؤسسات مقامة بغرض رعاية  النشأة الصالحة،
  .الوالدينالمحرومين من 

قد       3-72رقم من األمر  المادة األولىهو أن لعل أهم ما يمكن أن يالحظ  و    
عليه           و  ،ه بالنسبة لسن الرشدتتبن سنة على خالف ما   21  أقل من   السن في تحدد

سنة في التشريع الجزائري ،يمكن أن يجعل من            19هل بتحديد  سّن الرشد ب 
سنة            19هذا العمر حّدا لتدخل قاضي األطفال،و هل الطفل الذي يكون سنّه بين 

له مهدد بأّي خطر لن يخضع إلجراءات المساعدة           سنة و يكون مستقب 21و 

                                                           
و أخالقهم أو  إّن القصر الذين لم يكملوا الواحد و العشرين عاما،و تكون صحتهم:" تنص المادة األولى من األمر – 1

تربيتهم عرضة للخطر،أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم،يمكن إخضاعهم لتدابير الحماية و المساعدة 
  "التربوية،ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده

  57جان شازال، ترجمة ميشال أبي فاضل،مرجع سابق،ص  – 2
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التربوية طالما أن األمر المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة قد سبق إلى الوجود           
   التشريع  المحدد لسّن الرشد بالنسبة للطفل في الجزائر؟

         حالة ما إذا تعرضطبقا لما سبق يمكن القول أّن مصالح الطفل الفضلى تقضي في 
          إطار المساعدة  الطفل إلى خطر قد ينعكس على مستقبله إلى التدخل القضائي في

          التربوية حتى و لو كان ذلك داخل أسرة الطفل و ذلك ألجل ضمان الحماية 
سنة    21   نتهي إال ببلوغه سنت حق الطفل ال   ذة فيالتدابير المتخ  و المساعدة للطفل،كما أّن

  .أمر القاضي   أو بانتهاء المدة المحددة في   
إخراج الطفل من الوضعية    هي   ينشدها القاضي   التأكيد على أن الغاية التي   وينبغي    

  هي إذا مختلف اإلجراءات المتبعة في ذلك؟ فما منها ،    يعاني   التي الصعبة
  
  ات المتبعة في تدبير المساعدة التربوية اإلجراء:الفرع الثاني 

سنة حالة من حاالت فتح المساعدة            21إذا ثبت في حق الطفل الذي لم يبلغ     
           قا للمادة الثانيةالتربوية المحددة في المادة األولى السابق اإلشارة إليها،فإنّه طب

          لخاص بإجراء المساعدة التربوية بموجب يرفع الطلب ا 03-72من األمر 
عريضة تقدم من طرف والد القاصر أو والدته أو من الشخص الذي أسندت           

          ،كما يمكن للوالي أو وكيل الجمهورية رفع الطلب،كما طفلإليه الحضانة على ال
           باإلضافة يرفع الطلب من غيره هورية عندماأنّه من الواجب إبالغ وكيل الجم

القضايا المتعلقة باألحداث من تلقاء  في إلى ذلك فإنّه يمكن لقاضي األحداث أن ينظر
   )1( . 03-72األمر  من 2نفسه،طبقا للفقرة الثانية من المادة 

مر، فإنّه يختص           من األ 2على أنّه طبقا للفقرة األولى من المادة  وتجدر اإلشارة 
بالنظر في الطلب قاضي األحداث الموجود في موطن أو بمكان إقامة الطفل           
القاصر،أو بموطن أو إقامة والديه،أو وليه،و على قاضي األحداث طبقا للمادة           

كذلك القاصر           الثالثة،أن يشعر بافتتاح الدعوى،أبوي القاصر أو ولي أمره،و 

                                                           
كما يجوز لقاضي األحداث كذلك،أن ينظر في :"   03-72الثة من المادة الثانية من األمرتنص الفقرتين الثانية و الث – 1

  .القضايا المتعلقة باألحداث بصفة تلقائية
  "و عندما تكون القضية غير مرفوعة أمام قاضي األحداث بواسطة وكيل الدولة،وجب إبالغ هذا األخير دون إبطاء
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نفسه،إن اقتضى األمر،ما لم يكونوا هم الذين بادروا برفع الطلب،و في ذلك           
يتعين على القاضي االستماع إليهم و االطالع على آرائهم،فيما يخص وضع           

     ) 1(.القاصر و مستقبله
ر فإّن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة           من األم 4و طبقا للمادة     

حيث يتولى دراسة شخصية القاصر،السيما بواسطة التحقيق االجتماعي و الفحوص           
الطبية و الطب العقلي و النفساني،غير أنّه يمكن للقاضي  في حالة ما إذا           

فية حول شخصية الطفل أن يصرف النظر عن جميع هذه  توفرت لديه العناصر الكا
   .التدابير أو أن يأمر فقط بالبعض منها

بموجب            والقاصر، و يستطيع القاضي في مرحلة التحقيق حول شخصية     
  :أمر بالحراسة المؤقتة اتخاذ التدابير التالية

  
 إبقاء القاصر في عائلته .1

 ط، بشرأو والدته اللذين ال يمارسان حق الحضانة عليه إعادة القاصر لوالده .2
 أن يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد إليه القاصر

 أيلولة حق الحضانة لكيفيانتسليم القاصر إلى أحد أقربائه اآلخرين طبقا  .3

 ) 2( تسليم القاصر لشخص موثوق به .4
  

  :حاق القاصريجوز للقاضي أن يأمر بصفة مؤقتة إل ،6كما أنّه طبقا للمادة 
  

 بمركز لإليواء أو المراقبة .1

 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .2

  بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العالج .3
  
  

                                                           
  15الغوتي بن ملحة،مرجع سابق،ص  – 1
  03-72راجع نص المادة الخامسة من األمر رقم  – 2
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يجدر اإلشارة أّن القاضي يفصل في القضية بمقتضى حكم يصدره في غرفة           
نصوص عليها في من التدابير الم ةالقاصر واحدفي مواجهة الطفل المشورة،و يقرر 

،و هي بذلك تعتبر تدابير مقررة لمدة            03-72المادتين الخامسة و العاشرة من األمر رقم 
  .محدودة ال تتجاوز اليوم الذي يبلغ فيه القاصر سّن الواحدة و العشرين عاما

       و يمكن للقاضي أن يأمر في كل وقت إلغاء أو تغيير التدابير إذا اقتضت مصلحة    
يصدر هذا األمر إما تلقائيا من طرف القاضي أو بناء على طلب            و، الطفل ذلك

  .من القاصر أو والديه أو ولّي أمره
هذا و أّن األحكام التي تصدر من قاضي األحداث بشأن تطبيق أحكام األمر           

ر قابلة ألي طريق من طرق الطعن،هذا ما           فيما يتعلق بالمساعدة التربوية غي
ال تكون األحكام           « : تأكد عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من األمر

  )1(»الصادرة عن قاضي األحداث طبقا لهذا األمر قابلة ألّي طريق من طرق الطعن 
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  الفصل الثاني
  لتطبيقات العملية لمسؤولية الوالدين في حماية الطفل ا

  عند الطالق
  

         عن سالمة و حماية الطفل كل بحسب ما  مسئوالنإّن الوالدين بحكم عقد الزوجية     
          رعاية و حماية الطفل عند طالق الوالدين مرتبطة بحقه في و لذا فإّن  وصف لهّ،

           ساس فإّن مسؤوليةازنة مع كال والديه،و على هذا األالتمتع بعالقات نفسية متو
          الوالدين ال تنتهي بانتهاء العالقة الزوجية بينهما بل تستمّر،إذ تفرض عليهما حقوقا 

  .و التزامات يؤدونها للطفل
   كما يقع على عاتق الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل حسب الفقرة            

الالزمة ألجل تحصيل نفقة            اإلجراءاتاتخاذ التدابير و  27الرابعة من المادة 
عن رعاية شؤونه،سواء وجد هذا            مسئوالالطفل من والديه أو ممن يكون 

  .اخل الدولة أو في الخارجدالشخص المسئول عنه 
          اهي مختلف التدابير المتخذة لضمان للطفل المنفصل و عليه فالسؤال الذي يطرح،م

والديه االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية و اتصاالت مباشرة بوالديه؟            عن
و ماهي اآلليات المحددة في االتفاقية و في قانون األسرة الجزائري ألجل تحصيل نفقة 

  الطفل المالية؟
          ه في مبحثين ،حيث سأتناول في المبحث األول ممارسة السلطة هذا ما سأتطرق إلي

           الطالق داألبوية بين الوالد الحاضن و الوالد غير الحاضن،أي تقاسم المسؤوليات عن
  . و في المبحث الثاني سأتناول آليات تحصيل نفقة الطفل
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  األولمبحث ـال

  لد الحاضن و الوالد غيرممارسة السلطة األبوية بين الوا  

  -تقاسم المسؤوليات - الحاضن  
     

          عتبر حماية مصالح الطفل من أهم األهداف التي حرصت االتفاقية الدولية ت    
           لحقوق الطفل على توفيرها، و تتجلّى مظاهر تلك الحماية بضرورة تلبية حاجات

           عناية و الرعاية الالزمتين له، حيث أنّه ليس من العدلالطفل األساسية و توفير ال
          بشيء أن يحصد األطفال مرارة الخالفات التي تؤدي إلى فسخ الزواج 

          حقوقهم اإلنسانية  الوالدين،فالبّد إذا ألن يحاط األطفال بضمانات كافية لحماية بين
  (1)و هم كائنات ضعيفة معتمدة على إعالة الوالدين لهم لهم عنها خاّصةال غنى  التي

          و انطالقا من ضرورة التزام الدول األطراف في االتفاقية، بعدم الفصل     
          التعسفي بين الطفل ووالديه، ألجل ضمان اجتناب فقدان الطفل صلته األبوية 

           ف المناسبة إلحاطة الطفل بجّو من االستقرار و األمانو ألجل تهيئة الظرو
          الفقرة األولى من اتفاقية حقوق الطفل، تبرير فصل الطفل  9فقد تّم طبقا للمادة 

          عن والديه عندما يكون ذلك ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، كما في 
           و على هذا األساس فإّن االتفاقية أوصت جميع الدولالق الوالدين، حاالت ط

          باتخاذ التدابير و اإلجراءات المالئمة ألجل إحاطة الطفل بضمانات كافية 
هذا ما سيتم تناوله في            على عالقته بوالديه تهمحافظألجل لحماية حقوقه و

          كما أّن العجز عن التواصل بين الطفل و والديه يعتبر أحد  المطلب األول
   المطلب الثانيفي  أهم الحقائق الصعبة الناتجة عن الطالق في الزواج المختلط
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  األولالمطلب 

  بوالديه تهعالقحق الطفل في االحتفاظ ب 
  

          تختلف عن الخلية األسرية ،فالعالقات األسرية  من المؤكد أّن الحياة األسرية    
           هي تلك التي تجمع األبوين بالطفل و ليس تلك التي تجمع كل والد بالطفل

           الزوجين ال يؤثر في العالقات التي تجمع كل والد بالطفلطالق   و لذا فإّن
           شتركة ليس شرط ضروري لتكون هناك حياة أسرية بينالم حياةو أن ال

           األبوين و األطفال، و لذا فإن للطفل المنفصل عن والديه، أو أحدهما الحق في
          شخصية و اتصاالت مباشرة بكال والديه، فنجد بعالقات  االحتفاظ بصورة منتظمة

          حالة انفصال الوالدين يكون الحكم الصادر بمنح حضانة الطفل ألحد أّن في 
          وحق الزيارة لألب بطريقة تضمن استمرارية ،غالبا ما تكون األم الوالدين

  .العالقات األسرية
ة إلى الحق في الرؤي م، ثإلى حق الطفل في الحضانة الفرع األولو عليه سيتم التطرق في 

  الفرع الثانيو المشاهدة في 
  

  الحضانة حق الطفل في :الفرع األول
           من القضايا األساسية التي قد طالق الوالدين تعتبرعند  الطفلحضانة إّن     

          تؤدي بالتالي إلى عدم استقرار الطفل التي قد  وتزيد من حّدة الصراع بين الوالدين، 
  .و الحضانة إما أن تكون حضانة األم أو حضانة األب أو حضانة مشتركة

           فما هو التعريف القانوني إذن للحضانة؟ و كيف يساهم معيار مصالح الطفل
 الفضلى في تحديد الوالد الذي تمنح له حضانة الطفل؟ و هل منح الحضانة لألم يرتب 

  لتشريع الجزائري؟آثارا على السلطة األبوية في ا
           و عليه سيتم التطرق في النقطة األولى إلى تعريف الحضانة،ثم إلى معيار    

الحاضن،هذا في           مصالح الطفل الفضلى و مدى مساهمته في تعيين و تحديد 
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انة على السلطة النقطة الثانية،أما النقطة الثالثة فسأتطرق إلى اآلثار التي ترتبها الحض
  . األبوية

  
  تعريف الحضانة:أوال
          عن والديه  حقا دوليا،حيث يحظر فصل الطفل الطفلحق حضانة  لقد صار     

          فللطفل حقوق عديدة على والديه  في مستهل حياته إالّ في الظروف االستثنائية،
           و رعاية عيفا عاجزا يحتاج إلى عناية والديهأهمها حقه في الحضانة،فهو يولد ض

  (1 )أسرته 
           المطبق لمتعلقة باالختصاص،و القانونمن اتفاقية الهي وا 3و طبقا للمادة    
  الحمائية اإلجراءاتو   االعتراف،و التنفيذ،و التعاون في مادة المسؤولية األبوية و

حق الحضانة يشمل حق العناية بشخص الطفل،و خاصة           « : ّنتنص على أ لألطفال
  .»...ما يتعلق بتحديد مكان إقامته

و جمعه هي أحضان         حضن،مصدر من الفعل  –بفتح الحاء  –الحضانة لغة هي و     
  .و حضن الصبي حضنا

          حاضنة  و ،و الحضانة الموكلة بالصبي تحفظه و تربيه.اسم فاعل:و الحاضن    
هي  والحضانة، الحضانة مصدر الحاضن و  و، الصبي التي تقوم عليه في تربيته

  .)2(التربية
     يستطيع  أو المعتوه الذي ال الولدعبارة عن حفظ  واصطالحا تعرف على أنها     

           بالتوجيه و اإلرشاد وتعهدهنفسه عما يؤذيه  يستقل بأمريمكنه أن وال  التمييز
          يؤذيه أو يضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا  بما يصلحه ووقايته مما و التعليم

  .واالضطالع بمسؤولياتها كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة
  

                                                           
  68نجوى علي عتيقة،مرجع سابق، ص  – - 1
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          على حفظ  تعريف للحضانةعلى التشريعات العربية  معظم اتفقتو لقد     
           من المدونة المغربية 97المادة  عّرفتهاسبيل المثال فقد  ىصيانته، فعلو الطفل 

          المستطاع والقيام بتربيته  نها حفظ الولد مما قد يضره قدرألألحوال الشخصية ب
          الشخصية التونسية بأنّها  من مجلة األحوال 54كما عرفتها المادة .ومصالحه

   .بتربيتهفظ الولد في مبيته والقيام ح
          هي ضم الصغير  في قانون األسرة الجزائري الحضانةو يقصد باصطالح      

           62المادة  حيث نصتللحاضن أو الحاضنة و القيام بحفظه و خدمته و تربيته، 
           رعاية الولد و تعليمه الحضانة هي«:على أّنمن قانون األسرة الجزائري الحضانة 

  »لى دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقاع و القيام بتربيته
             ركّز التشريعين السابقين قد بخالف الجزائريالمشرع  و عليه فإنّه يمكن القول بأّن

حفاظا  شريعة اإلسالميةالتي جاءت بها ال هدافاألو سباباأللحضانة على ل هفي تعريف
  .على مصلحة الطفل دينيا و دنيويا

  :تبتدئ  أشكاال متعددة تالحضانة قد أخذمما سبق ذكره نجد أّن مظاهر  و
  
          العناية بإعداد طعام الصغير و تنظيف جسمه و ثيابه و فراشه، مع  •

          لتي يمكن السهر على حمايته من تعريض نفسه لألخطار الجسدية و الصحية ا
  .أن يقع فيها، و هذا ما تتطلبه السنوات األولى من والدته

و معرفة  التعليم  عداده للحياة المستقبلية عن طريقالعناية بالصغير في تربيته و إ    •
  .أسباب الكسب المختلفة

 ).1(الحماية الخاصة بالفتاة من االعتداء عليها جنسيا و صيانتها •
 

ي حق للصغير و مصلحة له، و هذه المصلحة مقدمة على أي مصلحة و الحضانة ه
          أخرى، و لذا نجد أّن الشريعة اإلسالمية و هي المصدر الوحيد لقانون األسرة 

                                                           
  الحوار المتمدن  مجلة عبد النور إدريس، الضوابط السوسيولوجية و القانونية للحضانة بمدونة األسرة المغربية،– 1

 . 30/4/2006/1536 العدد
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الجزائري قد أعطت حق حضانة الصغير ألمه و جعلتها مقدمة على غيرها، ما لم 
  .يعترضها مانع و لم تفقد بعض شروط الحضانة

          اءت مدة الحضانة في الشريعة اإلسالمية غير محددة ببلوغ الصغير سن و قد ج
           معينة، غير أن بعض الفقهاء حددها باستغناء الصغير عن خدمة النساء، و البعض
           اآلخر حددها ببلوغ الصغير سن التمييز، و البعض اآلخر يعطي للصغير حق الخيار

  .بيه، و ال يختلف األمر أن يكون الصغير ذكرا أم أنثىو أ بين أمه
          من قانون األسرة الجزائري قد حددت بانقضاء مدة حضانة  65غير أن المادة     

           من قانون 65المادة  حيث تنص و األنثى بالزواج سنوات، 10الذكر ببلوغه 
           ،عشر سنواتة الذكر ببلوغه تنقضي مدة حضان: " على أنه  األسرة الجزائري

          و األنثى ببلوغها سن الزواج ،و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر 
          و للقاضي أن يمدد  ،"إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية ستة عشرة سنةإلى 

           كانت الحاضنة أماّ لم تتزوج ثانية علىسنة إذا  16 الحضانة بالنسبة للذكر إلى
  .أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون

           سنوات،و يتضح أن التشريع الجزائري قد حدد سن حضانة األم للذكر بعشر     
           رةو األنثى ببلوغها سن الزواج، و أعطى للقاضي سلطة تقديرية لتمديد هذه الفت

  .مراعاة لمصلحة المحضون
          ا القاعدة في قانون األسرة الجزائري أن األم لها حق حضانة االبن إذً    

           الذكر خالل سنوات عمره األولى، ثم ينزع هذا الحق عنها ببلوغه عشر سنوات
          الصغير في فترات  زيارةم حق و يبقى لال )1(و من ثم تصبح الحضانة حق لألب

          أعطي للقاضي سلطة تقديرية لتمديد فترة الحضانة على أن يراعى  معينة، و قد
  .مصلحة المحضون في ذلك، فيسقط الحق إذا تضرر المحضون

           عكسقرر يأن إذ يمكن للقاضي ألغراض إرشادية فقط  هذا التحديد هوغير أن 
  .ةدأن يستعمل حسن تقديره بشأن كل حالة على ح لهذلك في ضوء كل حالة، أي 

                                                           
فإن   1984لقانون األسرة الجزائري لسنة المعدل و المتمم  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05طبقا لألمر رقم – 1

  »لألم ثم لألب ثم ألم األم«التي تخول الحضانة  64بالمادة  ضانة المشرع الجزائري قد أعاد ترتيب مستحقي الح
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          فالمالحظ إذا أّن الحق في الحضانة قد جاء مطلقا، فلم يفرق القانون     
           األمالذكر بعد سن حضانة  الطفلبين الرجال الحاضنين، بمعنى أّن حق حضانة 

           أو حتى العّم الجد أنه يمكن أن يكون األب أولرجال ، وهذا يعني قد أعطي ل
          عليها  و، و ليس لألم االعتراض على ذلك و هو حق مطلق كحق األب

          تسليم الطفل للحاضن من الرجال بعد انتهاء فترة حضانتها له، و إن كان 
          أو غيره من الرجال الطفل عند انتهاء  نادرا ما يأخذ األبالجزائري الواقع في 

  .فترة حضانة األّم
  :المحضون من التعسف بأمرينالطفل حصن حقوق  تشريع الجزائريال كما أّن

  
          من قانون األسرة  67نصت المادة  ذ، إرقابة القاضي الشرعي :األمر األول •

               62تسقط باختالل أحد الشروط المرعية شرعا في المادة  لحضانةا أنعلى 
يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب  «على أنه  66كما نصت المادة 

  »...محرم
  

            تنص على أّن الحضانة هي رعاية  62لما كانت المادة : األمر الثاني •
           من له عالقة بالمحضون  كلفمن حق  ».……و تعليمه و القيام بتربيته الولد

            أن يقيم دعوى نزع حضانة ضد الحاضن سواء كانت األم أو األب أو من 
  .أعاله 62يليهما في حق الحضانة لألسباب التي بينتها المادة 

  
          غير أنه من المالحظ أن قانون األسرة الجزائري لم ينص عن شروط     

           كل ما لم: (( على أنّه التي تنص  222عليه و طبقا للمادة و  استحقاق الحضانة،
          يمكن )) يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية 

  :تحديد شروط الحضانة كما جاءت في كتب الفقه بما يلي
  
            يستطيع ال فال حضانة لمجنون أو معتوه إذ هذا األخير الأن يكون الحاضن عاق- *    

             القيام بشؤون نفسه و بالتالي ال يكون له تولي شؤون غيره ألن المقصود
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            بالحضانة هو مصلحة المحضون و توفير الحماية الالزمة له ، و عليه ينبغي  
             و المعتوه. ى ضرر محتمل يصيبه و ذلك رعاية لمصلحتهعن أدن به االبتعاد

            يرعى  و بالتالي فال يأخذ حكم المجنون و الصغير ألنه محتاج لرعاية الغير
            الجزائري في هذه المسألة فإنه يرى أن الحضانة  هو غيره ، أما موقف المشرع

            العاقل الذي ال يقوى على شؤونه إذ هو  فال تكون لغيروالية على النفس ، 
   من قانون األسرة  85المادة  نفسه بحاجة إلى من يرعاه و هو ما ورد في نص

            المعتوه و السفيه غير  تعتبر تصرفات المجنون و (: الجزائري التي تنص ، أنّه 
            كما أنه ال فرق في الجنون ) في حالة الجنون أو العته أو السفهنافذة إذا صدرت 

  . المحضون و حفظ مصلحته سواء كان مستمرا أو متقطعا ، ألن الحضانة هي رعاية
  

          البلوغ شرط أساسي الستحقاق  أّن أن يكون بالغا فال حضانة لصغير،ذلك-*    
          المسؤولية والعناية و االهتمام باإلضافة إلى توفير تطلب الكثير من  إذ أنّها

  .المستلزمات المادية للطفل و التي ال يمكن توفيرها له إال الشخص البالغ
   
          تعتبر ضمانة لتربية الطفل  ي، فهال حضانة لفاسق ذاألخالق، إاألمانة على -*    

  .على خلق
           دون رقابة السيما إذا كانت أنثى تحتاج إلى نلمحضو، اأن ال يترك الحاضن -*    

  .رعاية خاصة
          األعمى  ن، فإيكون الحاضن قادرا على القيام بأعباء الحضانة أن*     

          و المقعد أو المريض هم بحاجة إلى من يرعاهم، فال يصلح لمثلهم أن يكون 
  .حاضنا

  
          على العكس مما ذهب إليه المشرع الجزائري،فإن اتفاقية حقوق الطفل و إن و     

           لم تشتمل على مصطلح الحضانة، فإنها قد أعطت للزوجين نفس الحقوق
          و المسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية،فهي تقرر 

          ين الوالدين فيما يتعلق بمسئوليتهما عن حضانة أطفالهما و رعايتهم المساواة ب
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           و الوالية عليهم أثناء الزواج أو بعد فسخه و إنهاء العالقة الزوجية، و هذا ما أكدته
          من االتفاقية التي أشارت إلى بقاء هذه الحقوق و الواجبات بعد  18المادة 

          طالق الوالدين،غير أّن مصلحة الطفل هي األولى إذ ال يجوز أن تمارس حقوق 
          الوالدين على وجه يناقض مصالح الطفل،فالمعيار الوحيد في تفضيل أحدهما 

  .على اآلخر هو مصلحة الطفل الفضلى فقط و ليس سّن الطفل
          فاقية كذلك هو اإلقرار بالمبدأ القانوني الذي باإلضافة إلى ذلك فإّن ما يمّيز االت

   و إن، ينص على أنّه ينبغي السماح لكل طفل قادر على حسن التمييز بالتعبير عن رأيه
          من االتفاقية، كما  12كان هذا يعتمد على سن الطفل و نضجه، و هذا ما أكدته المادة 

         إزاء العالقات بين الوالدين و األطفال مفهوم ت انتهج اتفاقية حقوق الطفلأّن 
          مختلف االتفاقيات الدولية التي لها عالقة بحضانة الطفل كما جاءت في األبوية    لسلطةا

          بالمسؤولية المشتركة لكل من الزوجين فيما يتعلق بمسؤولياتهما عن حضانة الطفل 
   ه أكان ذلك في ظل الزوجية أو بعد فسخه و إنهاء العالقةو الوالية علي  و رعايته
  .)1(الزوجية  

          لإلشارة فإن الشريعة اإلسالمية و إن أقّرت لألبوين بحكم عقد الزوجية     
          المسؤولية عن سالمة رعاية األبناء سواء مع قيام الزوجية أو بعد الفرقة، كل 

          إالّ أنّها قضت أن تكون الحضانة لألم لغلبة مصلحة  حسب ما وصف له،
          الصغير على األم، أماّ إذا بلغ الصغير سن انتهاء مدة الحضانة فإنه سيضم إلى 
          األب أو العاصب،إذ أنّه بعد هذه السّن يحتاج الصغير إلى من يحافظ عليه 

  ( 2)الرجل أقوى على ذلك و يربيه ، و

                                                           
على ) و(في الفقرة) CEDAW(من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) 16(نصت المادة   - 1

في الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق بالوالية و القوامة و الوصاية على األطفال،كما نصت في  المساواة بين الزوجين
على إعطاء الزوجين نفس الحقوق و المسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية في ) د(الفقرة

  .األمور المتعلقة بأطفالهما
تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير :للحقوق المدنية و السياسيةمن العهد الدولي ) 4(فقرة) 23(كما نصت المادة 

المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين و واجباتهما لدى التزوج و خالل قيام الزواج و لدى انحالله،و في حالة االنحالل 
  . يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهم
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          مصالح الطفل الفضلى تشكل المعيار الوحيد المطبق و انطالقا مما تقدم نستنتج أّن     
،فماذا يقصد بمصالح الطفل حضانة الطفلتفضيل أحد الوالدين على اآلخر في في مجال 
  الفضلى؟

  
  معيار مصالح الطفل الفضلى: ثانيا
          مصلحة الفضلى للطفل، العمود الفقري الذي تقوم يعتبر مبدأ رعاية ال    

          عليه نصوص االتفاقية، و يتمثل هذا المبدأ في ضرورة إعطاء أولوية عليا 
          من  3الحتياجات األطفال األساسية و هذا ما أكدته الفقرة األولى من المادة 

          في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال،سواء  «:االتفاقية،التي تنص على أنّه
           قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية أو الخاصة،أو المحاكم أو السلطات

          إذ ،»أو الهيئات التشريعية،يولى االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى اإلدارية
          ة إيالء مصالح الطفل الفضلى األهمية الرئيسية عند يتضح من نص المادة ضرور

  .القيام بأّي عمل يخصهم
فالمبدأ إذا يعتبر كمرشد لكل ما يتعلق باألطفال، و هذا عند البحث عن أنسب الحلول      

       مواد االتفاقية الدولية الخاصة  جاءتو لقد  )1(لمختلف األوضاع التي تعيشها الطفولة
 .قوق الطفل كلها مبنية على هذا المبدأبح

           فإّن قانون األسرة الجزائري كان يعتبر مصالح الطفل الفضلى مبدأ لإلشارة    
يسترشد به حتى قبل التصديق على االتفاقية، فهو مبدأ يشار إليه صراحة خاصة عند 

  .انحالل الرابطة الزوجية سواء باالنفصال أو بموت أحد الوالدين
          على أّن هذا المبدأ و إن كان يعتبر العنصر  التأكيدغير أنّه من الضروري   

           فإنّه في مجال الحضانة المحدد في مجال الحضانة و حق الزيارة، الوحيد
          غامضا بشكل عمدي، و ألجل ذلك فإنّه عند إسناد حضانة الطفل ألحد  يعتبر
          ين فإنّه يفترض األخذ بعين االعتبار خصوصيات كل طفل و كل األبو

           أسرة و حسب الحاالت، فيفترض إذا طبقا لهذا المبدأ دراسة وضعية الطفل
          و احتياجاته،التي قد تساهم في محاولة تحقيق الموازنة بين  بصورة شاملة
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   .تياجاتهوضعيته و اح
           ماهي آثار منح الحضانة على ممارسة السلطة :غير أّن اإلشكال الذي يطرح هو

          األبوية على الطفل طبقا للتشريع الجزائري، طالما أّن نص االتفاقية يبقي على 
  السلطة المشتركة للوالدين أثناء و بعد فسخ الزواج؟

  مارسة السلطة األبويةآثار منح الحضانة على م: ثالثا
          األبوية كما سبق ذكره تختلف عن الحضانة، فإذا كانت الحضانة إّن السلطة      

          تعني مراقبة شؤون الطفل ومتابعة أموره بما يعود إلى سالمته البدنية وحفظه 
           قبل البلوغ، وحمايته، فإّن السلطة األبوية ترتبط بالقرارات المتخذة بزواج الطفل

           بل حتّى بعده في بعض األحيان والحاالت، وكذا ما يرتبط بالقرارات المتّخذة بشأن
  .و بشأن المسؤولية على فعله  تعليمه وتربيته

          يبقى  من القانون المدني  135لمادة ت به اءأّن المبدأ الذي جافمن الواضح     
          حتى في حالة الطالق،و لذلك فإنه في حالة ما بالسلطة األبوية التمتع  حق ألبل

          ب ما لم تسقط عليه بتوافر إّن السلطة األبوية تبقى لألف الحضانة لألم أسندتإذا 
  .أسباب السقوط و بقرار من المحكمة

          لقانون األسرة في  و طبقا للتعديل األخير غير أن المشرع الجزائري    
          فإنه أدخل أحكاما جديدة تمنح األم في حالة ما إذا أسندت  مواده، بعض

          األم  صالحيات الوالية على الطفل، أما بعد انتهاء حضانة الحضانة إليها
          مشموالت الوالية  تنتقل لألب، كما يمكن للقاضي أن يسند فإّن الوالية

          مجهول  أصبحإذا تعذر على األب ممارستها أو تغّيب عن مقره و  األم إلى
          الحضانة إذا لألم يفقد األب حق الوالية على الطفل،غير أنّه  فمنح حق،)1(المقّر

  .يبقى متمتعا بالسلطة األبوية
           فلها أن،فسخ عقد الزواج إذا ما أسندت لها الحضانة عندو عليه فإّن األم     

و لها التصرف في  في جميع المسائل اإلدارية و القانونية و االجتماعية، تمثل الطفل
                                                           

 2005فيفري  27المؤرخ في  02-5من القانون األسرة الجزائري المعدل و المتمم باألمر رقم 87تنص الفقرة الثالثة من المادة – 1
  »في حالة الطالق يمنح القاضي الوالية لمن أسندت له حضانة األوالد «على أنّه
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          على الوثائق اإلدارية الخاّصة بالطفل،مثل  كذلك التوقيعو األوراق الدراسية للطفل،
 جواز سفر للطفل و عند تسجيله في المدرسة،و عند  على عند تقديم طلب للحصول

إدارية أخرى تتعلق بالطفل،و تحتفظ األم بالوالية إلى حين انتهاء  مسائل مع أية   التعامل
      . الحضانة مدة

          لإلشارة فإن إشراك األم في ممارسة الوالية يعتبر  أحد أهم التغّيرات 
          ون األسرة الجزائري، غير أنه و إن كانت هذه التعديالت تعبر قان التي مّست 

          عن تغّير في موقف المشرع الجزائري المتمثل في االعتماد على الواقع بهدف 
          تسوية مشاكل عملية ووضع حّد لحاالت  تبّين في الكثير من األحيان أنّها 

          الطفل،إالّ أنّها من جهة  و عراقيل رئيسية في وجه األم و مصادر صعوبات
   )1(.أخرى هي تدابير متخذة  ألجل مالئمة التشريع الوطني مع أحكام االتفاقية

    
  حق الطفل في رؤية والديه:الفرع الثاني  

          الجهود لتعويض الصغير عما فقده بفراق  تضافرتمن المتفق عليه أنّه مهما 
          ا تسعى كل الجهود التشريعية فال تتمكن من بلوغ الشأو المطلوب،إنم أبويه،
          و االجتماعية إلى ردم أكبر جزء من الهوة السحيقة التي يعيشها الصغير  منها

          ق على وفق و هذا ما جعل الفقهاء ينظمون عالقة األوالد بوالديهم بعد الطال
          اجتهاداتهم بما يلتمسونه من الكتاب و السنّة، و كل منهم يقصد بلوغ األصوب 

           فبحثوا عما لمواد القانون، أساساو سار رجال القانون في جعل أقوال الفقهاء 
          اجتهاداتهم مع  بما يتوافقيرونه األصلح و األنفع،فأجروا تعديالتهم 

          و كان للمصلحين االجتماعيين و رجال التربية جهدهم اآلخر في رعاية 
           و من هذه التشريعات ما يطلق عليه حق رؤية الصغير الصغار لخدمة األجيال،

           العرف بين الطفل نون و حتىو القا أو حق الزيارة التي أقّرها الشرع
          كما أقرتها االتفاقية عن طريق حرصها على ضرورة ضمان  ) 2( والديه و

                                                           
أنّه أصبح من :" للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة جاء في التقرير الدوري الثاني المقدم من طرف الجزائر – 1

الضروري إدخال تعديالت على قانون األسرة الجزائري نظرا للتحوالت التي طرأت في المجتمع و للتصديق على اتفاقيات 
 (CEDAW/C/DZA/2) "دولية ألجل مواءمتها للتشريعات الوطنية
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          القانونية و التشريعية التي تتفق مع  اإلجراءاتو اتخاذ  أمن و استقرار الطفل
  الطفل؟ي لفظ الرؤية أو مشاهدة فماذا يعن،مبادئ الحماية

   
          لّما كانت الحضانة معنوية،فاألم ملزمة بها،فال شك أّن الرعاية     

          المشاهدة من أهم المسائل المعنوية التي يتوجب على األم عدم حرمان و  و اإلشراف
          ء هذه الواجبات المعنوية التي الولد منها،و عليه فليس لها منع األب من أدا

           بعاتقه ألّن األم وحدها ال تقدر على إتمامها و القيام بها دون معونة األب سواء
   )1(مع الزوجية أو مع الفرقة فتكون أكثر أهمية للطفل

          بعد انتهاء ن و انضمام الطفل إلى حاضنته، أو ضم يفعند انفصال الزوج    
          مّدة الحضانة إلى أبيه ، وجب لكل منهما الحق في رؤية طفله،وهذا من 
          خالل انضمامه للطرف اآلخر طبقا لفترات و مواعيد دورية محددة، للتواصل 

    ذا مكفول لكال الوالدينمعهم و إلبقاء أواصر األبوة و األمومة بينهم فمشاهدة الصغير إ
          أخالقي و تربوي يقع على كل منهما لما في ذلك من مصلحة  و فهو واجب قانوني

على القاضي .… «من قانون األسرة الجزائري 64الصغير،و هذا ما نصت عليه المادة
  »عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة

          من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد أكدت  9من المادة كما أن الفقرة الثالثة      
          على أنّه من حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما االحتفاظ بصورة 

           تعارض في حالة ما إذا منتظمة بعالقات شخصية و اتصاالت مباشرة بكال والديه 
  :ذلك مع مصالحه

          األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في تحترم الدول  «
       االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية و اتصاالت مباشرة بكال والديه،إالّ إذا 

   »تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى
          ها ا و إن كان طبقا لالتفاقية هو حق للطفل في رؤية والديه لما لفحق الرؤية إذً    

          االستنتاج  والعاطفية،إالّ أنّه يمكن من األهمية البالغة في حياة الطفل النفسية
           األبوية يعني هذا، الحق طالما أّن الوالد غير الحاضن لم تسقط عنه السلطة أنّه
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  حاضن في أداء المهام الخاّصةيقوم بها ال التلقائي لهذا األب في مراقبة الطريقة التي
          بالطفل و تحمل التزامات الحضانة،فله الحق إذا في االعتراض قضائيا على 

   .بعض القرارات المعتمدة من جانب الحاضن
           على ضوء ما سبق يمكن القول أّن أية دعوى بالرؤية أو أّي حكم صادر بهاو    

در لصالح الطفل، مثلما هو صادر لصالح المدعى أو طالب اصت يعتبر في كل الحاال
  )1(الحكم

          و لقد أحاط المشرع الجزائري بعض الضمانات لتمكين الطفل من رؤية     
          إذا أراد  «:من قانون األسرة الجزائري تنص على 69أحد والديه،فالمادة 

           نة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع األمر للقاضيالشخص الموكول له حق الحضا
  »في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون

كما أّن قانون العقوبات الجزائري قد فّرق في شأن جريمة احتجاز الطفل و عدم     
  :تسليمه إلى ذويه بين ثالثة حاالت

  
          طفل شخصا امتنع عن تسليم الطفل إلى من إذا كان محتجز ال :الحالة األولى

    من 327المادة (بالحبس لمّدة ال تزيد على خمس سنوات ب، يعاقله الحق في طلبه قانونا
  )قانون العقوبات الجزائري

  
          شخص آخر مباشرة  أن يقع خطف الطفل من أحد الوالدين أو أّي :الحالة الثانية

          اسطة شخص آخر،إضرارا بصاحب الحق في حضانة الطفل بمقتضى حكم بو أو 
         له لهذا الحق يعاقب الوالد أو الوالدة أو الشخص الذي خطف القاصر بالحبس مّدة  قضى

  .ج-ع-من ق 328دج المادة  5000ال تتجاوز سنة و بغرامة ال تزيد على 
  
أّي شخص امتنع عن تسليمه إلى السلطة التي  إذا كان محتجز الطفل:الحالة الثالثة 

ال  يخضع لها قانونا،فإنه يعاقب بالحبس لمدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة مالية
  .ج.ع.من ق 329دج المادة  2.500تزيد على 
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 وقوع علىض ااحتجاز الطفل بين الوالدين فهو افتر ر و منعا حين حظفالمشرع إذً    
  .من أحدهما إضرارا بحق اآلخر في حضانة الطفل حتى الخطف أو االحتجاز

  
  المطلب الثاني

  حماية حق الطفل في الزيارة و االتصال  
  الزواج المختلط في

  
          انطالقا من ضرورة التزام الدول األطراف في االتفاقية بعدم الفصل التعسفي     

          ة إلى ضرورة أن تتخذ من االتفاقي 11الطفل ووالديه ،فقد أشارت المادة  بين 
 و التدابير الالزمة لمواجهة المشاكل الناتجة عن الطالق في الزواج  اإلجراءاتالدول 

          المختلط،كما نّصت على ضرورة التزام الدول األطراف بمنع احتجاز أو اختطاف 
          ذه األطفال في الخارج من أحد الوالدين أو من طرف ثالث، و التصدي له

         الظاهرة عن طريق اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أو االنضمام إلى اتفاقيات 
  (1).قائمة
          كما أّن معاناة الطفولة الناتجة عن انفصال الوالدين في الزواج المختلط     

          ين األبوين ،باإلضافة تبعا لالختالفات الدينية و الثقافية و القانونية ب تتفاوت
          إلى الصراع الحاّد والمستمّر بينهما نتيجة رغبة كل منهما االستئثار بحضانة 
الطفل و اإلشراف على تربيته،كّل هذا أدى إلى تفاقم مشكلة خطف األطفال على المستوى 

  .الدولي
          ة الثمانينات بتزايد الطالق في الزواج و لقد أّدت المشاكل التي برزت في بداي    

          المختلط بين الجزائريين و الفرنسيات، إلى إبرام اتفاقية ثنائية بين البلدين ألجل 
   (2)تحقيق أفضل حماية ألطفال األزواج المختلطين

                                                           
  127جنوى علي عتيقة،مرجع سابق،ص  – 1
اتفاقية بين  1988يوليو سنة  26الموافق  1408ذي الحجة عام  12المؤرخ في  144 - 88أنشأ عن طريق المرسوم رقم  – 2

   30الحكومة الجزائرية و حكومة فرنسا تتعلق بأطفال األزواج المختلطين الجزائريين و الفرنسيين في حالة االنفصال،رقم الجريدة 



 67

          اية أفضل و تهدف االتفاقية الثنائية إلى التعاون فيما بين الدولتين لضمان حم    
          تعتمد في ذلك على تدخل السلطات المركزية لكال البلدين و التي  و، للطفل

                  من واجبها ضمان التعاون اإلداري المباشر لحماية الطفل، و ذلك حرصا منها 

          مواجهة المشكالت و المصاعب المتعلقة باختطاف الطفل في الزواج  على
          حق الطفل في الزيارة و االتصال بين والديه عبر حدود  المختلط و ضمان حماية

.                                                        قانونية محددة إجراءات الدولتين من خالل 

          كما أّن االتفاقية الثنائية في مضمونها إنّما تهدف إلى التعاون القضائي لحماية     
          الحماية طبقا لالتفاقية هي حماية مزدوجة تتم عن طريق السلطة  و، الطفل

  .تتّم عن طريق القضاء اكم ،المركزية

  دور السلطة المركزية:لفرع األولا

           ت بموجبأقتضيه تدعيم حماية الطفل،فإّن االتفاقية الثنائية أنشاعتبارا لما ت    
  غرض تنفيذب،و هذا الدولتين  سلطتين مركزيتين تتبع وزارة عدلاألولى  المادة 

          االلتزامات التي تعهّدت بها الدولتان بمقتضى هذه االتفاقية من جهة،و من جهة 
  تعّين وزارتا «تعاون السلطات المختصة في مجال حماية القّصرأخرى التعهد بترقية 

          العدل سلطتين مركزيتين،مكلفتين بالوفاء بااللتزامات المحّددة في هذه 
          مع بعضهما  و لهذا الغرض تتعامل هاتان السلطتان المركزيتان مباشرة االتفاقية

          مجانا،كما تتعهدان بترقية تعاون السلطات المختصة في  ،و تكون تدخالتهماالبعض 
                                           »مجال حماية القّصر

          فمن المالحظ إذا أّن االتفاقية تعتمد على تدخل السلطات المركزية،إذ يتعين     
           تطور التعاون بين السلطاتعليها أن تتعاون فيما بينها مباشرة،و لها أن 

          المختصة في الدولتين ألجل تحقيق أهداف هذه االتفاقية، كما تتخذ الترتيبات 
           الحمائية المتخذة تطبيقا لهذه االتفاقية خاّصة في اإلجراءاتالمناسبة من أجل تنفيذ 

           و تهيئة الظروف المناسبة إلحاطة ه األبوية،مجال ضمان اجتناب فقدان الطفل صلت
  .الطفل بجّو من االستقرار و األمان
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و طبقا لنص المادة  كما أّن السلطات المركزية تتخذ في إطار تطبيق هذه االتفاقية    
  :الترتيبات المناسبة من أجل الثانية،

  البحث عن مكان وجود الطفل المعني باألمر - أ  
  .م المعلومات المتعلقة بحالة الطفل االجتماعية أو المتعلقة بإجراء قضائيتقدي -ب 
  تسهيل إيجاد أي حل ودي يضمن تسليم الطفل أو قيامه بزيارة-ج
  تيسير تنظيم حق الزيارة أو ممارسته فعال -د

  ضمان تسليم الطفل للطالب عندما يمنح حق تنفيذ الحكم-هـ
  .لى التدابير المتخذة و النتائج المخصصة لهاإطالع السلطة المركزية الملتمسة ع-و

          تسهيل ممارسة حق الزيارة الفعلية الممنوح ألحد رعايا الدولة األخرى - ز
          كما أّن أحكام االتفاقية الثنائية تهدف إلى تأكيد حماية  ترابها أو انطالقا منه في
           حماية حق االتصال و زيارة الوالدين ولبلدين، االطفل في التنقل بحرية بين  حق

  .القضائيةن طريق الحماية  و ذلك
  

  و االتصال الحماية القضائية لضمان حق الزيارة:الفرع الثاني
 الطفلتهدف االتفاقية الثنائية إلى تكثيف الجهود لتحقيق تحسين مستمّر لوضعية     

           تكفل الرعاية ا، فإنّهعلى أساس ذلك و، مختلطعن الطالق في الزواج ال الناتجة
          ذلك بتقرير ضرورة  و، و الحماية الالزمة و الكافية لضمان أمن الطفل و استقراره

  .توفير وسائل الحماية و الوقاية
          اإلدارية من  اإلجراءاتفباإلضافة إلى الحماية المقررة عن طريق     

           خالل السلطة المركزية لكال البلدين،فإّن االتفاقية قد نّصت على ضرورة اتخاذ
          قضائية تتفق مع مبادئ الحماية ألجل المحافظة على عالقة الطفل  إجراءات

          بوالديه و التأكيد على ضرورة االعتراف بأهمية حماية حق االتصال و زيارة 
          كما أنّها جعلت ،الوالدين و ذلك عن طريق تحديد الجهة القضائية المختصة

  .اإلخالل بااللتزامات تعرض الوالدين للمتابعات الجزائية
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  االختصاص القضائي:أوال
          إّن االتفاقية الثنائية تهدف إلى ضمان ممارسة حق حضانة و زيارة     

          الزيارة  ماية القاصر بالدرجة األولى،إذ أّن حق الحضانة و حقو ح المحضون
          لم يعودا في االتفاقية مقررين لمصلحة الوالدين بقدر ما هما مقررين فقط 
          بمصلحة الطفل التي ينبغي أن تكون وفق عالقة مستمّرة و هادئة و منتظمة مع 

          بوين حيثما وجدا و أّن كل إخالل بذلك يعرض صاحبه للمتابعات الجزائية كال األ
          و التدابير  اإلجراءاتالمقررة في تشريع كّل بلد و الذي يتعهد على اتخاذ جميع 

          من  05ذلك فإنّه طبقا للمادة  أساسو على )1(المالئمة لتحقيق هذا الغرض
          يقصد بالجهة القضائية المختصة في هذه االتفاقية،الجهة  «ه إنّلثنائية فا االتفاقية
التي يوجد بدائرة اختصاصها المسكن الزوجي،باعتباره مكان الحياة العائلية  القضائية
           ا يعترف بالصالحية القضائية القائمة على مكان المسكن الزوجيفالنص إذً»المشتركة

  .الموجودة بمقر إقامة الطفل العادية أي بالمحاكم
          و لعّل ما يدعم هذا االختصاص هو أّن سلطتي البلدين اإلدارية و القضائية     

          و تسليم الطفل للطالب عندما يمنح حق تنفيذ  اإلحكامهما الضامنتين في تنفيذ 
          اإلدارية الخاصة بشخص الطفل  الحماية القضائية أو إجراءاتو اتخاذ كل  الحكم
          من رعايا إحدى الدولتين و كل حكم قضائي تصدره الجهات القضائية  القاصر

          يمنح في الوقت نفسه  ، طفل التابعة للطرفين المتعاقدين و ينص على حضانة
  ) 2 (ينذلك بين حدود البلد  بما في  حق الزيارة للوالد اآلخر

          و بالرغم من أّن هدف االتفاقية الثنائية هو محافظة الطفل الذي يقيم والداه في    
          مباشر بكل منهما إال أنّه طبقا للفقرة  (3 )دولتين مختلفتين بصفة منتظمة باتصال

          ما إذا  فإنّه هناك استثناء لهذا المبدأ ،و ذلك في حالة 6الثالثة من المادة 
                                                           

،المجلة الجزائرية للعلوم  1988الفرنسية لعام -مصطفى معوان،الحضانة و حماية الطفل في االتفاقية الجزائرية/د – 1
  134،ص  2000-01رقم-41الجزء  ة،االقتصادية و السياسيالقانونية،

  . 139، ص نفس المرجعمعوان مصطفى، /د  - 2
على  31، ص 2004رسالة القضاة اإلخبارية، منشور مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص،الجزء الثامن، جاء في.-  3

لد و الطفل بما في ذلك مستخدمة بمعناها الواسع لتغطية كافة وسائل الحفاظ على العالقة بين الوا »اتصال «أن كلمة
  االتصاالت و فترات الزيارة
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           تعرض صحة الطفل الجسمية أو المعنية لخطر مباشر كانت هناك ظروف استثنائية
  .فعلى القاضي أن يكّيف طرق ممارسة هذا الحق وفقا لمصلحة الطفل

          بالرغم من أّن المصلحة العليا للطفل تعتبر المعيار األساسي في  كما أّن     
          أي طلب يتعلق بالطفل،غير أّن أحكام االتفاقية الثنائية تشمل أيضا حماية حق 
          الوالدين في الزيارة و االتصال، إذ جعلت إخالل أحد الوالدين بااللتزامات 

  .تعرضه للمتابعات الجزائية
  

  المتابعات الجزائية: ثانيا
          الخطف الدولي للطفل من طرف أحد الوالدين،فإنّه سعيا إلى الحّد من       

          من االتفاقية الثنائية،فإّن الوالد الحاضن الذي يرفض ممارسة  07طبقا للمادة 
           حق الزيارة داخل حدود أحد البلدين أو فيما بين حدودها ،قد يتعرض للمتابعات

           تنص و تعاقب عليها التشريعات الجزائية في كلتا الدولتينالجزائية التي 
          الذي منح بمقتضى حكم قضائي للوالد اآلخر،و طبقا لذلك فإّن وكيل الجمهورية 
          المختص إقليميا،يباشر المتابعات الجزائية عند تسلمه شكوى الوالد اآلخر ضد 

  .مرتكب المخالفة
          على االلتزام بإعادة الطفل إلى الوالد الحاضن بعد انتهاء أيضا كما تنص     

          ،على أنّه في حالة ما إذا لم يرّد 08إذ أكدت في المادة  فترة الزيارة،
           ء فترة الزيارة فيماالذي أخذ إلى البلد اآلخر إلى الوالد الحاضن عند انتها الطفل

           بين حدود البلدين التي حددتها السلطة القضائية المختصة حسب مفهوم المادة
          فال يمكن رفض االعتراف بالتدابير القضائية القابلة للتنفيذ المتضمنة  ، 05
          فيذها الفوري، و هذا رغم أي حكم و ال رفض تن الزيارة فيما بين حدود بلديه حق

  .   صادر أو دعوى مباشرة فيما يخص حضانة الطفل
          باإلجراءات الالزمة لضمان هذا  11كما يقوم وكيل الجمهورية طبقا للمادة     

     الحق،إذ لوكيل الجمهورية المختص الحق في التماس استعمال القوة العمومية لتنفيذ
  .ري يضمن رجوع الطفل إلى التراب الذي غادرهإجبا
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          ا أّن أحكام االتفاقية الثنائية إنما تسعى إلى تسوية مشاكل من المالحظ إذً    
          حلول عادلة و اتخاذ  إيجادو الزيارة و ذلك عن طريق محاولة  الحضانة

          لوقت إلى حماية مصالح الطفل و هي تهدف في نفس ا التدابير الالزمة لتنفيذها
لصالح و األساسي و ذلك عند اتخاذ القرارات   الفضلى والذي يعتبر المعيار األهم 

  .األطفال ضمن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
          بأحكام عّدة من التشريعين التي  جاءتغير أّن االتفاقية الثنائية و إن     
          طبق على الطفل، إالّ أنّها لم تأت بنص خاص بالمساواة في الحماية تن

          األطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج،فنطاق  بين األطفال الشرعيين و
          تطبيق أحكام االتفاقية يسري فقط على األطفال الذين يولدون والدة شرعية في 
          إطار زواج شرعي بين الجزائريين و الفرنسيين، و هذا ما تؤكده أحكام المادتين 

          لألزواج الذين هم في  « »المسكن الزوجي«الخامسة و السادسة و التي تنصان على 
  .(1 ) »حالة االنفصال

          هناك إلزام بضمان  إذ باستخالص المغزى المستفاد من هذين النصين يتضح أّن    
          الحماية المقررة للطفل و تحقيق مصلحته فيها بالنظر إلى العالقة التي أنجبت 

          طفل طبيعي من  )50(عودة تقريبا  1985من  ابتداءقد سهلت أّن الجزائر  ، إالّالطفل
  ( 2).أّم فرنسية إلى فرنسا

          شرط الجنسية محدد،إذ أّن االتفاقية الثنائية ال تطبق  باإلضافة إلى ذلك فإّن    
          إالّ على أطفال األزواج الذين طبقا لتشريع الدولتين،أحد الوالدين يحمل الجنسية 

          و اآلخر يحمل الجنسية الفرنسية، و قد افتتحت الجزائر في الوقت  الجزائرية
           ناقشات مع عدد من الدول األوروبية مثل إيطاليا و إسبانيا لالعترافالحاضر م

                                                           
1  – Caroline Gosselain ,Enlévement d’enfants et droit de visite transfrontiére :convention bilatérales et états de 

tradition islamiques.Rapport de recherche établie ,pour le bureau permanent de la conférence de la haye de droit 
international privé.document préliminaire n° 7,Aout 2002.  

  :كذلك أنظر
Ait Zai  Nadia,les droits de l'enfant en Algérie,rapport altérnatif,40éme pré-session du comité des droits de 
l’enfant,08 juin 2005,Nations-Unis Genéve,Alger juin 2005 , page 27 
2  – Ait Zai  Nadia,ibid ,page 27 
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و االعتراف بالقرارات الخاصة بحق   بعقد الزواج المبرم بين الجزائريين و األجانب، 
  ( 1).الزيارة و االتصال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
خاص بمؤتمر مالطة القضائي ،منشور مؤتمر الهي للقانون الدولي الخاص،سجل أحمد طالب،رسالة القضاة اإلخبارية  –أنظر، 1

- ،الجزء الثامن1980ي لسنة بشأن المسائل العبر حدودية المتعلقة بقانون االسرة في الدول المنتمية و الغير المنتمية إلى اتفاقية اله
  8،ص 2004خريف 
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  المبحث الثاني

  آلـيـات تحصيـل نفقـة الـطفل 
  

اإلقرار  فيد ساهمت اتفاقية حقوق الطفل و مجمل الدول التي صادقت عليها لق    
          و تبعا لذلك فقد نصت  االعتراف بالكرامة اإلنسانية األساسية لجميع األطفال،و

           حق الطفل في مستوى معيشي يتناسب مع نموه الكامل،و على ذلك فإنه على
           ول التي صادقت عليها اتخاذ كل التدابير الالزمة و المناسبة لتحصيليتعين على الد

  .نفقة الطفل
          و قد جاء اإلتفاقية بعدة آليات قانونية لتحصيلها باعتبار الوالدين المسؤول      

          مان و تحصيل بها ، و أّن الدولة تعتبر المسؤول الثاني بعد الوالدين لض االلتزامفي  األول
  .نفقة الطفـل

           سأتطرق في المطلب األول إلى التزام الوالدين بنفقة الطفل وانطالقا مما ذكرت،
  .أما المطلب الثاني فقد خصصته لدراسة التزام الدولة بضمان نفقة الطفل
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  المطلب األول

  التزام الوالدين بنفقة الطفل 
  

          تفرض  أنها  نجد من االتفاقية، 27الفقرة الثانية من نص المادة  نصل طبقا 
          الوالدين أو أحدهما المسؤولية المشتركة لضمان حق الطفل في مستوى  على

           ،كما أنّه طبقا لنظام األموال المعروف في الشريعة اإلسالمية،معيشي مناسب
          الجزائري يقضي بإلزام األب باإلنفاق في حالة الطالق إذا كان  فإّن التشريع

  .أوجب النفقة على األم الموسرة في حالة عجز األب ثم افقير الطفل

  

  نفقة الطفل طبقا لالتفاقية:الفرع األول

ا أو األشخاص اآلخرون يتحمل الوالدان أو أحدهم «:من االتفاقية )27(تنص المادة      
          عن الطفل المسؤولية األساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية  المسئولون

   »و قدراتهم،بتأمين ظروف المعيشة الالزمة لنمو الطفل
           من الضروري أن يحصل الطفل على مستوى معيشي مالئم لنموهف وعليه    

          طبقا لذلك فإّن أحكام االتفاقية تعترف بأهمية النفقة في حياة  و لطفولته، و
           سبق ذكره،و بالرغم من أّن الفقرة األولى من المادة السالفة الذكر الطفل كما

           إالّ أنّها»لكل طفل الحق في مستوى معيشي مالئم لنمّوه « تنص على أّن
          ربطت هذا الحق في حدود اإلمكانيات المالية و قدرات الوالدين أو المسئول 

  .عن الطفل
          و تضيف الفقرة الثالثة على أّن الدول األطراف تتخذ وفقا لظروفها الوطنية     

على إعمال هذا ......و في حدود إمكانياتها،التدابير المالئمة من أجل مساعدة الوالدين
  "الحق

          إذَا كانت تلزم الدول األطراف بتقديم المساعدة للوالدين على  نفاالتفاقية إذ
          هذا الحق،و ال سيما فيما يتعلق بالتغذية و الكساء و اإلسكان ،و لكن ربطت ذلك  إعمال
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          ه فإنه يمكن القول أنها تحيل بظروف الدولة الوطنية و بحدود إمكانياتها،و علي
  القانون الوطني،و عليه كيف عالج التشريع الجزائري نفقة الطفل؟ إلى
  

  االلتزام بالنفقة في التشريع الجزائري:الفرع الثاني
          لما كانت النفقة المالية ضرورية في ثبات و استقرار الطفولة،كان البد         
          و هي مسؤولية ذات طبيعة خاصة لذا جعل  ،ن من تحمل مسؤولية اإلنفاقللوالدي

  .التشريع الجزائري اإلخالل بهذا االلتزام جريمة يعاقب عليها القانون
  

  مسؤولية الوالدين :أوال
          من قانون األسرة الجزائري،فإّن التشريع الجزائري  76و  75طبقا للمواد     

          و في حالة عجز األب تلزم نفقة ،-1-ى األب النفقة على طفله الفقيرعل أوجب
          كما أوجب نفقة الطفل المكفول على الوالد -2 –في حالة يسرها  الطفل على أّمه

  -3-الكفيل 
  
  إلزام األب بالنفقة  -1
           واعها من طعامألزمت الشريعة اإلسالمية األب بتحمل نفقة الطفل بجميع أن    

          و كسوة و رضاع و حضانة و نفقات التعليم و دراسة و غير ذلك من النفقات التي 
          يحتاج إليها الطفل في حياته حتى يبلغ سنّا تسمح له بالكسب و العيش من 

  . )1(عمله
          للتشريع الجزائري بأدلة من و لقد ثبت وجوب نفقة الطفل على أبيه طبقا     

           و لينفق ذو سعة من سعته":و اإلجماع،أما الكتاب فقول اهللا تعالى الكتاب و السنة
               ، )2( »قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها و من

                                                           
حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية،  ،محمد زرمان  ،أنظر كذلك 65حسنين المحمدي بوادي،مرجع سابق، ص  – 1

  35،صدمشقالطبعة األول ،دار اقرأ للطباعة و النشر و التوزيع سوريا،
  .من سورة الطالق 7اآلية  – 2
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           فقد وردت أحاديث كثيرة عن النبّي صلى اهللا عليه و سلم تفيد حق و أما السنة
  :في النفقة منها الطفل على أبيه

          يا رسول اهللا إن أبا سفيان  :ما روي من أّن هند بنت عتبة زوجة أبا سفيان قالت    
           و هو ال يعلمرجل شحيح و ليس يعطيني ما يكفيني و ولدي إالّ ما آخذ منه 

  .)1(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف:فقال صلى اهللا عليه و سلم

           فلو لم تكن النفقة واجبة على األب لما أمرها النبّي صلى اهللا عليه و سلم بأن    
           من المتفق عليه أنّه ذ، إتأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفي ولديها بالمعروف

  .ال يحق ألحد أن يأخذ أموال الناس بغير وجه حق
           كما اتفقت جّل المذاهب الفقهية على حق الطفل على أبيه في النفقة،و على    

          من قانون األسرة الجزائري الفصل الثالث فيما  75ذلك جاءت المادة 
          تجب نفقة الولد على األب  «التي نّصت على أنّه ل وبالنفقة على الطف يتعلق

          ما لم يكن له مال،فبالنسبة للذكور إلى سّن الرشد و اإلناث إلى الدخول 
          في حالة ما إذا كان الولد عاجز آلفة عقلية أو بدنية أو مزاوال  و تستمّر
  »للدراسة

           قة إذا هي واجب تفرض للطفل على أبيه لتلبية االحتياجات األساسيةفالنف    
          هي حق للطفل لكنها تقدر بحال األب و مقدرته المالية  و، جدا لبقاء الطفل و نمّوه

          يسرا أو عسرا مع جواز زيادتها أو إنقاصها حسب تبدل حال األب يسارا أو 
  .إعسارا

          نفقة الطفل على أبيه  ، فإّنالحظ أنّه طبقا لقانون األسرة الجزائرييو تبعا لذلك         
  :إنّما تشترط فيها جملة شروط هي

  
  .كان له مال فإّن نفقته من ماله ا، فإذأن ال يكون للطفل مال •
          علم  بلعاهة أو كان طال و، أأن يكون الطفل عاجزا عن العمل لصغره •

  .وجبت نفقته على أبيه
                                                           

تاب النفقات،باب إذا لم ينفق الرجل ،فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها و ولدها بالمعروف،ج ك:أخرجه البخاري في صحيحه– 1
  129،ص 5،ج3باب قضية هند،مج:كتاب األقضية:،و مسلم في صحيحه1728نص  4
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    جواز  ع، مأّن نفقة الطفل تقدر حسب حال األب و مقدرته المالية يسرا أو عسرا •
  .زيادتها أو إنقاصها حسب تبدل حال األب يسارا أو إعسارا

  .أّما إذا كان األب فقيرا و غير قادر على الكسب،ألزمت األم بالنفقة إذا كانت موسرة
  
  ب نفقة الطفل على األموجو -2

           ن، لكإّن األصل في التشريع الجزائري هو التزام األب باإلنفاق على الطفل    
          في حالة عجز  «:من قانون األسرة التي تنص على أنّه 76من خالل نص المادة 

  »نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك ب، تجاألب
          فاألم الموسرة إذا ملزمة بالنفقة على طفلها في حالة عجز األب و يمكن تفسير     

  )1(حالة عجز األب بحالة اإلعسار
          يتضح مما سبق أّن تنظيم نفقة الطفل طبقا لمقتضيات التشريع الوطني هي أوسع 

  :مما تكفله االتفاقية من حيث
  إلى ما بعد سّن الرشد إذا كان هذا األخير مزاوال للدراسة استمرار النفقة للطفل*    
  .في حالة إصابة الطفل بعاهة عقلية ،تستمّر النفقة على أبيه*    
  .استمرار نفقة البنت على أبيها إلى حين دخولها بيت زوجها*    
  

          غير أنّه بعكس االتفاقية التي تساوي بين جميع األطفال في حق النفقة،إذ أنها     
          جعلت الطفل المتبني في نفس مرتبة الطفل الشرعي فإّن نفقة الطفل طبقا لقانون 
          األسرة الجزائري،تجب على األب إذا ولد من فراش صحيح ناشئ من عقد 
           صحيح شرعا،إذ أّن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة

  .)2(اإلسالمية

       ن جعلت له سببا واضحا هو العالقة الزوجية،أو النسب نظمته الشريعة اإلسالمية ب    
 و ذلك حرصا على سالمة األنساب،و طبقا لذلك فإنّها جعلت ثبوت نسب الطفل حقا 

                                                           
   168رشيد مسعودي،مرجع سابق،ص  – 1
             لمحكمة العليا،ديوان المطبوعاتبلحاج العربي، قانون األسرة،مبادئ االجتهاد القضائي وفقا لقرارات ا – 2

  147ص  الجامعية،الجزائر
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نسبه فإذا ما ثبت  و أّن الحقوق األخرى تعتبر بمثابة حقوق تبعية له، و أصليا ،  أساسيا 
و يترتب طبقا لذلك ، )1(تثبت له سائر الحقوق األخرى بصورة تلقائية و طبيعية و شرعية

  .ثبوت حق الطفل على أبيه في النفقة
           و تجدر اإلشارة إلى أّن التشريع الجزائري و إن أسبغ حمايته على    

          األطفال في النفقة وفقا  نفقة الطفل الشرعي،إالّ أنّه اعتمد حماية حق جميع
          من قانون  116ألحكام الشريعة اإلسالمية،فأنشأ نظام الكفالة التي عرفتها المادة 

           التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة «:األسرة الجزائري على أنّها 
          و تتم بعقد شرعي أمام المحكمة أو أمام  و تربية و رعاية قيام األب بابنه

   »الموثق
           و ألجل توفير نوع من االستقرار النفسي للكفيل فقد تضمن المرسوم التنفيذي    
          إمكانية حمل المكفول اسم الكفيل،و ال يترتب على  )2(المتعلق بتغيير اللقب 24-92رقم 
         إذ يبدو من خال لشهادة  ط األنساب،و بالتالي ال يترتب عليه أّية حقوق إرثية،ختالا ذلك

  )3(أّن هذا الشخص مكفول الميالد

غير أّن السؤال الذي يطرح هو كيف عالج التشريع الجزائري نفقة الطفل المكفول عند     
  ؟انحالل الرابطة الزوجية للكفيل عن طريق الطالق

  لكفيلنفقة الطفل ا:  3
           من قانون األسرة الجزائري فإّن عقد الكفالة تتم بعقد شرعي 116طبقا للمادة     

          باسم األب،و طبقا لذلك فإنّه عند الطالق،فإّن نفقة الطفل المكفول هي من االلتزامات 
  .التي يتقيد بها األب

          األب الكفيل بدفع نفقة  يوجد نص قانوني يلزم من المالحظ أنّه ال أنّه غير    
           الطفل المكفول في حالة تهربه منها،إذ أنّه في حالة طالق الوالدين فإّن
           حضانة الطفل المكفول تمنح لألب الكفيل طالما أّن الكفالة قد تمت باسمه،و لهذا

                                                           
  322حسني نصار،مرجع سابق، ص  – 1
  .و المتعلق بتغيير اللقب 13/01/92المؤرخ في  92/24المرسوم التنفيذي رقم  – 2
قتصادية و السياسية،كلية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االمن أجل توفير حماية أكبر للمكفول،محمدي فريدة، – 3

  89،ص 2000-01-رقم-41الحقوق،جامعة الجزائر،الجزء 



 79

           ية عند الحكم بانفصال الزوجينكان من المفروض أّن قاضي األحوال الشخص
          يجب باسم مصلحة الطفل الفضلى إسناد حضانة الطفل لألم و يمنح لألب الكفيل 

    و هذا قد يحمي حق الطفل الكفيل في تحصيل  )1(حق الزيارة و واجب دفع نفقة الطفل
  .فقة الطفلنفقته من أبيه في حالة تهرب هذا األخير من دفع ن

           من اتفاقية فيينا، المتعلقة بقانون المعاهدات 19أّن المادة  هنا و تجدر اإلشارة         
           قد سمحت للدول بإبداء تحفظ في وقت تصديق معاهدة ما أو االنضمام إليها

          صياغته  بيان من طرف واحد، مهما كانت"التحفظ يعرف على أنه  باعتبار أن 
          تدلي به دولة ما، لدى توقيعها معاهدة أو تصديقها أو قبولها بها أو  أو تسميته

          إقرارها أو انضمامها إليها، وترمي من ورائه إلى استثنائها من األثر القانوني 
          ، في تطبيق االتفاقية على بعينها من أحكام المعاهدة، أو تعديل هذا األثر ألحكام

 ". تلك الدولة

           الجزائر قد أبدت تحفظها على النصوص المتعلقة بالتبني هذا فإّنو على ضوء     
          و الذي يتمثل في قيام الشخص المتبنى بإعطاء اسمه للطفل المتبني،و لقد حظّرت 

  :القائم على هذا األساس بقول اهللا جّل جاللهالشريعة اإلسالمية نظام التبني 
كم ذلك قولكم بأفواهكم، و اهللا يقول الحق و هو يهدي ءكم أبناؤو ما جعل أدعيا «     
 هم فإخوانكم في الّدينءقسط عند اهللا، فإن لم تعلموا آباأأدعوهم آلبائهم هو  .السبيل

  . )2( »ومواليكم
  

          و دون قيود أو حدود إلى االنحراف به  إّن نظام التبني يؤدي على إطالقه    
          و هدفه الرئيسي و إلى آثار سلبية تعود على األطفال و على المجتمع  عن مساره

           فلقد اتخذ نظام التبني كوسيلة إلحياء نظام) 3 (بصورة عامة كما ثبت من التجربة

                                                           
1 – Nadia Ait Zai,op cit,p. 25 

  من سورة األحزاب  5و  4اآليتان  جزء من– 2
  128نجوى علي عتيقة،مرجع سابق،ص  – 3
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 و النشاطات ام األطفال الفقراء في أعمال الدعارةفي صورة حديثة تهدف إلى استخد الرق
  )1 (الجنسية المحرمة

           تجدر اإلشارة في األخير أّن مجمل التدابير التي اعتمدها سواء المشرع الجزائري    
          أو أحكام االتفاقية تتفق من حيث أنّها جاءت ألجل تأمين حماية مصالح الطفل الفضلى 

          زام الوالدين بنفقة الطفل،و ألجل ذلك لم يترك التشريع الجزائري أمر من خالل إل
نفقة الطفل اختياريا،إذ أنّه باإلضافة إلى تأكيد إلزام الوالدين بذلك،فقد ألزم بمعاقبة األب 

  .في حالة عدم دفع نفقة الطفل عند قدرته على ذلك

  جزاء اإلخالل بااللتزام:ثانيا
           د، فقة النفقة في استقرار حياة الطفل خاّصة عند طالق الوالديننظرا ألهمي    

  .أحاطها التشريع الجزائري بحماية قانونية خاّصة
          إّن األصل أّن األب ينفق على طفله دون حاجة إلى حكم قضائي،لكن قد يحدث 

          ق المطالبة بنفقة الطفل،و قد أن يمتنع األب عن اإلنفاق،و لذا يحق لألم الحاضنة ح
           يراعي القاضي:" من قانون األسرة الجزائري في أمر تحديد النفقة 79نصت المادة 

          المعاش و ال يراجع تقديره قبل مضي سنة  في تقدير النفقة حال الطرفين و ظروف
  "من الحكم

لكن يمكن االعتماد  ودة تحدد معايير تقدير النفقة بين الزوجين، فالمالحظ أّن هذه الما    
  .عليها لتحديد نفقة الطفل و ذلك تبعا الحتياجاته المرتبطة بحقه في الحماية

          أّن القاضي لّما يقوم بتقدير النفقة يأخذ دوما بعين  79و ما يستنتج من المادة     
          يجوز لألم الحاضنة المطالبة بمراجعة نفقة الطفل إالّ أنّه ال  ااالعتبار وسع الزوج، كم

  .بعد مرور سنة من يوم الحكم بها
           باإلضافة إلى تأكيد إلزام األب بنفقة الطفل حفاظا على حياته،فإّن    

         قد نص على معاقبة األب في حالة امتناعه عن أداء النفقة مع  التشريع الجزائري
           التي تنص على  331الدفع،و هذا ما أكده قانون العقوبات الجزائري في المادة  قدرته على

                                                           
 1988عقد في وارسو في أوت عام لقد أكدت التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لرابطة القانون الدولي الذي ان- 1

ضرورة عدم قطع نسب الطفل بعائلته األصلية،و أن يقوم التبني على أساس الجانب الشخصي الذي يقطع عالقة الطفل 
  .المتبني بعائلته األصلية
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دج غرامة  5000دج إلى  500سنوات حبس و من  03أشهر و  06عقوبة تتراوح بين 
  .نافذة
          مشكل تحصيل النفقة الغذائية  من لقد عانت الزوجة في المجتمع الجزائري    

          بالطرق القانونية التي بقيت دون جدوى،لذلك يجب التفكير في آلية جديدة تمكن من 
          دفع النفقة،و جعل الزوجة و األطفال في منأى عن الحاجة،و هي الطريقة 

          المتمثلة في تكفل الدولة ، مدة في بعض الدول العربية مثل مصر و تونستالمع
     بالنفقة في حالة تعذر تحصيلها الكلي أو الجزئي بالطرق القانونية عن طريق إنشاء 

  )1( صندوق عمومي

          من عدم دفع  األول أن المتضرر الصندوقهذا الملحة إلنشاء سباب األو من     
          بر آلية الصندوق إن تم إنشاؤه يعت و طبقا لذلك فإّن،الطفلبصفة أولية  هوالنفقة 
          تعتمد على هذه الوسيلة لضمان بعض الدول العربية مع العلم أن ، النفقة لدفع جديدة

          ن بالنفقة و تخّول لدائيحِّل الصندوق محل ا والمستحقة قانونا ، الغذائية دفع النفقة 
          ة لتحصيل المبالغ التي يكون قد له جميع الطرق و الوسائل القانونية المجدية و الفعال

  .بالنفقةدفعها للدائن األصلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  77رشيد مسعودي ،مرجع سابق، ص  -  1
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  الثانيلمطلب ا

  نفقة الطفلبضمان  التزام الدولة 
  

           اإلجراءاتإذا كانت الدولة ترعى الطفل عن طريق اتخاذ مختلف     
          الطفولة هي  باعتبار أن الحماية،و الوسائل الضرورية التي تتفق مع مبادئ 

          لطفل افإنّه يمكن القول أّن من أبرز و أهم وسائل الحماية تأمين  المستقبل،
  الثاني بعد الوالدين لضمان معيشة المسؤولسبل العيش،وعلى هذا تعتبر الدولة هي 

          ن،المستوى الداخلي باعتبار الطفل غير أّن مسؤوليتها تكون على مستويي الطفل،
           هذا من جهة، كائن ضعيف يحتاج إلى تشريعات تحميه و تحفظ له حقوقه،

          أّما المستوى ،و من جهة أخرى باعتبار الدولة هي من ترعى و تدير شؤونه
          رها من الدول باعتبارها عضوا في الثاني من المسؤولية،هو مسؤوليتها تجاه غي

           لتزام بتحصيل نفقة الطفل من الخارج في حال وجوداإلاالتفاقية و يقع عليها بالتالي 
  .من تجب عليه نفقة الطفل خارج الوطن

  
  االلتزام على المستوى الداخلي:الفرع األول

           مثله مثل بقية المواطنين، إّن الطفل ليس له فقط حقوق تقررها الدولة    
          يتمتع باإلضافة إلى ذلك بالحق في إحاطته بحماية خاّصة بوصفه شخصا  و إنّما

  .إلى رعاية خاصة ضعيفا يحتاج 
          و هذا الحق المتمّيز في الحماية الخاّصة يضع على عاتق الدولة واجب المراقبة     

          و اإلشراف و ضمان ممارسة الطفل لحقوقه و تمتعه بها،كما يضع على عاتقها 
           63 و هذا ما تأكده المادة)  1(حماية شخص الطفل في بدنه و روحه ونشأته مهمة

          و التي بمقتضاها  التي سبق اإلشارة إليها 1989لسنة  الجزائر من دستور
و بالتالي يمكن القول أن الدولة تصبح الطرف الحامي ،ترتبط حماية الطفل مباشرة بالدولة

  .لكل ما هو متعلق بمصالح الطفل الفضلى

                                                           
  55حسني نّصار ،مرجع سابق، ص  – 1
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و على هذا األساس يمكن القول أّن مسؤولية الدولة الداخلية في تأمين سبل العيش     
ها،الحق في االنتفاع للطفل،و لضمان األمن الغذائي له تأخذ عدة صور،و لعّل من أهم

  .باإلضافة إلى حق الطفولة في المنح العائلية،بالضمان االجتماعي
  

  في الضمان االجتماعيالطفل حق :أوال
           يعتبر الحق في الضمان االجتماعي من الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي    

          أهمية  تقل السان وهي تنص عليها مجموعة من العهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلن
  .السياسيةعن الحقوق المدنية و 

          من أهم مرجعيات الحقوق  تعتبر المواثيق والعهود الدولية لحقوق اإلنسانو     
          من  22،إذ تنص المادة االجتماعية وتتمثل في مجموعة من العهود واالتفاقيات 

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في :" نساناإلعالن العالمي لحقوق اإل
  ".االجتماعية  ةالضمان

          لكل شخص الحق : " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  25المادة كما تنص     
          في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته ويتضمن 

          والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة  ذلك التغذية والملبس
  وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة 

  ."وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الكريم نتيجة لظروف خارج عن إرادته 
  لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية من العهد الدولي ا )09(لمادة و طبقا ل    

          تقر بحق كل فرد في الضمان االجتماعي بما " :فإّن الدول األطراف في العهد والثقافية
  ".في ذلك التأمين اإلجباري

          حقوق الطفل تحث  ةمن اتفاقي 26من المادة  1و على هذا األساس جاءت الفقرة     
          حثت الدول  اقرار للطفل بالحق في الضمان االجتماعي، كمالدول على ضرورة اإل

  الكامل على ضرورة اتخاذ مجمل التدابير الالزمة و الضرورية ألجل تحقيق اإلعمال 
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  ) 1(.لهذا الحق و ذلك وفقا للقانون الوطني

           11-83القانون رقم  أما فيما يخص التشريعات الوطنية ذات الصلة فيعتبر       
           و الذي يتعلق 1983يوليو سنة  02الموافق  1403رمضان عام  21المؤرخ في 

          المؤرخ في  04-94بالتأمينات االجتماعية،المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 
          المرجعية  1996جويلية  06المؤرخ في  17- 96و باألمر  1994أفريل  11

  .األساسية والقانونية المؤطرة لنظام صندوق الضمان االجتماعي
          األطفال الذين هم على عاتق المضمون و وفقا لقانون الضمان االجتماعي ،فإّن 

          يستفيد ذوو الحقوق :"  66،فلقد نصت المادة حق الضمان االجتماعييستفيدون من 
  )2("بالنسبة لألوالد 08ات المشار إليها في المادة المؤمن لهم اجتماعيا من األداء

  :فإنّه يقصد بذوي الحقوق 67من المادة  2و طبقا للفقرة 
سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان  18األوالد البالغون أقل من  -  

  .االجتماعي
          سنة و الذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم  25األوالد البالغون أقل من  -  

  .من نصف األجر الوطني األدنى المضمون أجرا يقل 
                 في حالة  وسنة و الذين يواصلون دراستهم،  21األوالد البالغون أقل من  -  
                        سنة ال يعتد بشرط السّن قبل نهاية 21بدأ العالج الطبي قبل سّن  ما إذا 

  .العالج
  المكفولون و الحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من اإلناث األوالد  -      

  .كان سنهم دخل مهمابدون       

                                                           
تعترف الدول األطراف لكل طفل بالحق في االنتفاع من الضمان  1:الطفلمن اتفاقية حقوق  26تنص المادة  – 1

االجتماعي، بما في ذلك التأمين االجتماعي، وتتخذ التدابير الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها 
  .الوطني

المسؤولين عن إعالة الطفل،  ينبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص  2 
 .فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات
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           األوالد مهما كان سنهم،الذين يتعذر عليهم ممارسة أّي نشاط مأجور بسبب عاهة -  
        أو مرض مزمن،و يحتفظ بصفة ذوي الحقوق األوالد المستوفون شرط السّن المطلوبة 

  . الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحّية
  

  الحق في المنح العائلية:ثانيا
          للراتب،و هذا سعيا من  تعّد المنح العائلية بمثابة نوع من اإلضافة التكميلية    

          دج  300فل ب الدولة إلى تأمين استقرار معيشة الطفل،و بعدما كانت تقدر منحة الط
          المؤرخ في  326-94طبقا لنّص المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 

          و المتعلق  1994أكتوبر سنة  15الموافق ل  1415جمادى األولى عام  10
           طفل الواحد،دج لل 150مبلغ المنح العائلية،فإنّه قد تّم رفع المنحة بإضافة  بتحديد

          المؤرخ في  289- 95و ذلك طبقا للمادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 
          المتضمن رفع المنح  1995سبتمبر  26الموافق  1416جمادى األولى عام  أول

          ؤرخ في الم 298- 96من المرسوم التنفيذي رقم  2كما تّم طبقا للمادة  العائلية
          مبلغ المنحة  ،رفع1996سبتمبر سنة  8الموافق  1417الثاني عام  ربيع 24

          دج عن الطفل الواحد و ذلك في حدود خمسة أطفال  300 العائلية بمقدار
  .لواحددج عن الطفل ا 600تقدر ب فإّن منحة الطفل  و طبقا لذلك)  1( مستفيدين

          كما أنّه استثني من ذلك العامل األجير الذي يفوق مبلغ أجرته الشهرية     
          دج  15.000 الشهري الخاضع لالشتراك في الضمان االجتماعي الذي يتجاوز أو دخله
  )2(.السابق ذكره 289-95من المرسوم التنفيذي رقم ) 02(للمادة  استناداو ذلك 

                                                           
سبتمبر سنة  8الموافق  1417ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  298-96من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة – 1

 326-94المنصوص عليها في المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم يرفع مبلغ المنحة العائلية الشهري :"  1996
دج عن الطفل الواحد في حدود  300بمقدار  1994أكتوبر  سنة  15الموافق  1415جمادى األولى عام  10المؤرخ في 

  ..."خمسة أطفال مستفيدين
لعائلية،الزيادة المنصوص عليها في المادة ال يستفيذ العامل األجير أو أّي منتفع آخر بالمنحة ا:" 2تنص المادة  – 2

األولى أعاله،إال إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهرّي الخاضع لالشتراك في الضمان االجتماعي ال يتجاوز 
  دج15.000
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كما أنّه عند طالق الوالدين فإنّه يحق لألم مطالبة األب بمنحة الطفل في حالة ما إذا     
  .أسندت الحضانة إليها

  
  تحصيل نفقة الطفل على المستوى الدولي :الفرع الثاني 

          من المفيد القول،أّن من آثار االتفاقية الدولية لحقوق الطفل هو جعل تحصيل     
           فل التزاما دوليا،أي مسؤولية من مسؤوليات الدولة أمام غيرها من الدولنفقة الط

           المكونة للمجتمع الدولي،حيث يقع على عاتق الدول األطراف في االتفاقية،حسب
           اتخاذ التدابير الالزمة لتحصيل نفقة الطفل المالية من 27من المادة  4نص الفقرة 

          ديه أو من غيرهما ممن يكون مسؤوال عن رعاية شؤون الطفل،و سواء وجد وال
          حيث يجب أن تتخذ ب ،داخل الدولة الطرف أو في الخارج المسئولهذا الشخص 

          الدولة اإلجراءات المناسبة كإبرام اتفاقات مع غيرها من الدول في هذا الصدد 
          هذا ضمان إلعمال حق  ن أجل ضمان تحصيل نفقة الطفل المالية،و فيو ذلك م

          الطفل في الحصول على ما يحتاجه من غذاء و كساء و سكن، و تمتعه بمستوى 
          و مسؤولية الدولة تصل إذا إلى حّد تحصيل  )1( معيشي الئق بطفولته و إنسانيته

          الغائب، و هذا يحتم على الدولة برام اتفاقيات ثنائية أو االنضمام النفقة من األب 
  .إلى االتفاقيات المتعددة األطراف

          و في هذا اإلطار فقد انضمت الجزائر إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بتحصيل     
           1956يو سنة يون 20مبالغ النفقة في البالد األجنبية و الموقع عليه في 

          في مجال منها في حل المشكل الذي يعترض األشخاص  و ذلك رغبة )2(بنيويورك
          تحصيل النفقة،حيث جاء في مقدمة االتفاقية،أّن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ 

           من قانونيةالقرارات الخاصة بها في البالد األجنبية تنشأ عنها صعوبات بالغة 
و تطبيقية،و لذلك فقد تقرر النص على الوسائل التي تمكن من حل هذه المشاكل و تدليل 

  .هذه الصعوبات

                                                           
 116نجوى علي عتيقة،مرجع سابق،ص  – 1

 29-69البالد األجنبية عن طريق األمر رقم انضمت الجزائر إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بتحصيل النفقة في  – 2
  .53،الجريدة الرسمية رقم  1969ماي سنة  22الموافق  1389ربيع األول عام  6المؤرخ في 
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تسهيل اللالتفاقية هو  األساسيفإنّه يمكن القول أّن الهدف  )1(فطبقا للمادة األولى    
           تحصيل مبالغ النفقة التي الدائن الموجود في تراب أحد الطرفين المتعاقدينللشخص 

          يدعى بها على الشخص المدين و المولود في نطاق محاكم الطرف المتعاقد 
الحق للدائن أن يطلب من السلطة المرسلة )2( الثالثةمن المادة  األولىتمنح الفقرة  إذ،اآلخر

ألجل منح مبالغ النفقة من  متعاقدة،الموجود فيها و المعينة من قبل األطراف ال   للدولة 
  .طرف المدين

و على هذا فإنّه يمكن القول أنّه في حالة وجود من تجب عليه نفقة الطفل خارج     
األراضي الجزائرية،و طبقا لمبادئ االتفاقية،فإّن أحكام نفقة الطفل تكون نافذة في الدول 

ا يعتبر ضمان لحماية الدولة األطراف دون الحاجة إلعطائها الصيغة التنفيذية،و هذ
  .لتحصيل نفقة الطفل على جميع المستويات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
إن هدف هذه االتفاقية هو أن يسهل للشخص المسمى فيما بعد كدائن،و الموجود في :"  1من المادة  1تنص الفقرة  - 1

 صيل مبالغ النفقة التي يدعى بها على شخص يسمى فيما بعد كمدين،و المولود فيتراب أحد الطرفين المتعاقدين،تح
و أن الهيئات التي تستخدم لهذا الغرض تعين فيما بعد كسلطات مرسلة و مؤسسات .نطاق محاكم الطرف المتعاقد اآلخر

  .وسيطة
ين فيما بعد كدولة الدائن،و يكون عندما يكون دائن موجودا في تراب طرف متعاقد،مع:"3من المادة  1نص الفقرة ت– 2

  " المدين موجودا في نطاق محاكم الطرف المتعاقد اآلخر و المعين فيما بعد كدولة المدين
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  خاتمة
         العشرينات بداية  قد بدأ في على المستوى الدولي االهتمام بالطفولة أّن من الواضح    

         حيث صدر أول إعالن لحقوق الطفل  ،من القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل
          م، ثم 1924م، وتبلور عنه إعالن جنيف لحقوق الطفل في العام 1923لعام في ا

           م إعالنا عالميا لحقوق الطفل1959اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام 
 . م سنة دولية للطفل1979وتلى ذلك إعالن عام 

          ألمم المتحدة اتفاقية حقوق م صدر عن الجمعية العامة لمنظمة ا1989وفي عام     
         الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كافة 

نوفمبر  20أشكال ومستويات العنف الذي قد يوجه ضده، وقد اعتمدتها الجمعية العامة في 
  .م 1989

          جتمعات كونها تمثل األساس و نظرا للمكانة التي تحتلها الطفولة في مختلف الم    
           فإّن جميع األمم قد اهتمت برعاية الطفولة و العمل على ،مستقبلالالذي يبنى عليها 

          حمايتها و هذا بالنظر لكون الطفل كائن ضعيف عاجز عن حماية نفسه،و لذا 
          المعترف  اإلنسانيةوقه بحاجة دوما إلى تشريعات تحميه و تضمن له حق فهو

           و طبقا لذلك فقد حثت أحكام االتفاقية الدول األطراف كما بها على جميع المستويات
          سبق ذكره،ضرورة مراعاة  مصالح الطفل الفضلى في كل األمور 

          تترجم المبادئ و اإلجراءات المتعلقة به وألجل ذلك قضت بأن 
          الحالية لحقوق األبوين بمبادئ لمسؤولية األبوين ،أي مسؤولية الوالدين  القانونية

  ،في العمل من أجل المصالح الفضلى للطفل
          و تظهر أهمية مبدأ مصالح الطفل الفضلى عند أخذ القرارات المتعلقة بالطفل     

          عند طالق الوالدين،إذ أنّه بالرغم من أّن اآلثار السلبية التي ينتجها الطالق تمتد على 
  .جميع المستويات، إالّ أّن الطفل هو أكبر ضحايا الطالق

          إذ من المتفق عليه أّن مسؤولية الوالدين لضمان الرعاية و الحماية للطفل في     
          اء الجسدية ،النفسية و االجتماعية هي التي تمنح الطفل مختلف مراحل نموه سو

  .التوازن و االستقرار بنوعيه المادي و المعنوي
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          غير أنّه عندما يحدث الطالق تصبح مسؤولية حماية الطفل هي مسؤولية تشريعية 
   .للطفلو قانونية، إذ أّن الضوابط القانونية هي التي تضمن حماية أفضل 

             في التقرير الدوري الثاني للجزائر المقدم للجنة المعنية و لقد جاء    
            بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثانية و الثالثون بتاريخ 

            ون أنّه أصبح من الضروري إدخال تعديالت على قان « :2005جانفي  10-28
            للتحوالت التي طرأت في المجتمع،و للتصديق على اتفاقيات دولية  نظرا األسرة
             8خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،و في  منها

             مةلموائ اإلجراءات،طلب رئيس الجمهورية من الحكومة اتخاذ 2004مارس 
            الوطنية مع تطور القانون الدولي،و إعادة النظر في وجاهة التحفظات  التشريعات

  »أبدتها الجزائر وقت التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة التي
           لتنظيم األساسيةيشكل األداة  األسرةو أشار ممثل الجزائر إلى أّن قانون     

           ، 1984العالقات األسرية،و قد تحتمت مراجعته ألنّه لم يشهد أي تعديل منذ 
  و أضاف أنّه من المنتظر أن مراجعة قانون األسرة ستمكّن من رفع عدد هام من 

 ى أّن التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على االتفاقية،و خلص الممثل إل
          الجزائر ملتزمة التزاما راسخا بمواكبة العصر و تحقيق التقدم،و أشار إلى أن من 

  )1( أولويات الجزائر الموائمة التدريجية لتشريعاته الوطنية مع أحكام االتفاقية
  :و لقد تبّين من خالل دراستي لهذا الموضوع النقاط التالية 
  

  بالنسبة لتعريف الطفل •
: عندما يتوفر شرطان اثنان هما 1يعتبر طفال طبقا للمادة  اإلنسان ، فإّنبقا لالتفاقيةط    

  أالّ يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره -
  .أالّ يكون القانون الوطني المنطبق عليه قد حدّد سّن الرشد بأقل من ذلك- 

                                                           
كانون  11المنعقدتين في  668و  667في جلستيها ) CEDAW/C/DZA/2(أنظر التقرير الدوري الثاني للجزائر – 1

  . 2005يناير /الثاني
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           لم يتجاوزالذي  اإلنسانإلى تطبيق أحكام االتفاقية على  نفنص المادة يؤدي إذ
          الثامنة عشرة من العمر حتى لو حدد التشريع الوطني سنا أقل لمن يعتبر طفال 

  .بالغا سّن الرشد األقللم يجعل من وصل إلى هذه السّن  في نظره،طالما
          باإلضافة إلى ذلك فإّن اتفاقية حقوق الطفل،و إن كانت قد حددت بشكل واضح     

          الثامنة عشرة،فإنّها لم تتطرق إلى تحديد  اإلنسانانتهاء مرحلة الطفولة،عند بلوغ 
          السبب حسب البعض،هو أّن مسألة حق الجنين  و نقطة بداية مرحلة الطفولة

    لحركة ا ترفضهفي الحياة يقتضي اعتبار اإلجهاض جريمة يعاقب عليها،و هذا ما 
  .الليبرالية المؤيدة للحق في االختيار

             و طبقا لذلك فإنّه يمكن القول أّن االتفاقية قد أحالت تحديد بداية الطفولة    
             التشريع الوطني الذي يأخذ بعين االعتبار اإلطار الديني و االجتماعي ىإل

  .و الثقافي
          ال يوجد نص قانوني  أنّه، من المالحظ ه، فإنّللتشريع الجزائريبالنسبة  أما    

          أّن القانون المدني قد تطرق إلى تعريف الطفل بصورة  ، إالّمستقل يعّرف الطفولة
           المواد)19(هذا من خالل تحديد سّن الرشد ب تسعة عشرة سنة و  ،غير مباشرة

  .43إلى  40
          كما أّن التشريع الجزائري أطلق حسب األحوال عدة تسميات على الطفل،كالقاصر     

           أو المحضون،و هذه التسميات كلها تعني الطفل،أو الصغير أو الحدث أو الرضيع
  .سنة من العمر 19الذي لم يكمل بعد 

          الجزائري  ع، فالتشريسنة 18سّن الرشد السياسي ب  قانون االنتخابات و لقد حدد
          و هو  سنة و بين سّن الرشد السياسي 19مّيز إذا بين سّن الرشد المدني و هو 

  .سنة 18
           باإلضافة إلى ذلك فإّن هناك إشكال يطرحه التعريف الجزائري للطفل،وهو    

           الفرق الذي أحدثه بين سّن الرشد الجزائي و سّن الرشد المدني،حيث أنّه إذا
          كان الطفل يعتبر راشدا جزائيا عند بلوغه سّن الثامنة عشرة،فإنّه يبقى قاصرا 

          و بالتالي كان من الضروري توحيد السّن القانونية التي من خاللها ،مدنيا
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يصبح الطفل راشدا و ذلك من خالل تحديد سّن واحدة تقوم عليها المسؤولية سواء المدنية 
  .أو الجزائية

  
  مراحل الطفولة  •

          يؤخذ على االتفاقية الدولية على أنّها ضمت كل من هم دون الثامنة عشرة     
          حسب البعض إلى إهمال االعتراف بالمراحل في تسمية واحدة،و هذا يؤدي 

          العمرية الفرعية للطفولة،و التي تمتاز بخصائص معرفية و نفسية 
  .و اجتماعية مختلفة،تقابلها احتياجات متمايزة حسب علماء النفس و التربية

          مي أشار إلى تحديد مرحلة الطفولة بالبلوغ بالمقابل نجد أّن الفقه اإلسال    
          طريق تحديد  موضحا مختلف المراحل التي يمّر بها الطفل و ذلك عن

          مسميات منها الرضيع إلى نهاية السنتين،و الصبي غير المميز إلى نهاية سبع 
  .ى مرحلة البلوغ أو المراهقة،ثم الشباب بعد البلوغسنوات،و الصبي المميز إل

  
  في حماية الطفل عند الطالقلمسؤولية الوالدين بالنسبة  •

          تثبت  87لم يتضمن اصطالح السلطة األبوية،إذ أّن المادة  األسرةإّن قانون     
           ه حسب نفس القانونللطفل الوالية عليه في النفس و المال منذ والدته حّيا،كما أنّ

          من القانون  135إالّ أنّه يمكن القول أنّه طبقا للمادة  ،لم يتم تحديد معنى الوالية
           شارة إليها،فإنّها تفرض خطأ الوالدين إذا سبب الطفل ضررالمدني التي سبق اإل
          ابتهما على الطفل،أي على أساس إخاللهما سوء رق أساسللغير و ذلك على 

          بواجبهما أو شروط مسؤوليتهما،و شرط مسؤوليتهما هي السلطة األبوية،و ال 
  .تقع هذه المسؤولية إال على األب أو األم

           18المادة و لعّل أهم ما يمكن اإلشارة إليه أّن أحكام االتفاقية من خالل     
          على المساواة بين الوالدين في الحقوق و المسؤوليات وذلك بغض النظر  أبقت

          عن حالتهما الزوجية في األمور المتعلقة بالطفل،و تبعا لذلك فإنّه يمكن القول 
           و والديه المفهوم الغربي للسلطة انتهجت إزاء العالقة بين الطفل أنّها قد

التي تضمن الحقوق لكل طفل دون  2من المادة  األولىاألبوية،المكّرس خاّصة في الفقرة 
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أّي نوع من أنواع التمييز،و يتضمن مبدأ عدم التمييز األطفال الذين ولدوا داخل إطار 
  .الزواج أو خارجه

  
   للحضانة بالنسبة-*   

          كن القول أّن التشريع الجزائري قد سبق االتفاقية في مجال النّص يم    
          و هو ضمن  سواء،لبالطفعلى مصالح الطفل الفضلى،في كل األحكام المتعلقة 

 .األسرة أو بعد انحالل الرابطة الزوجية

           ل حق إبداء الرأي،أوإالّ أنّه من المالحظ أّن قانون األسرة ال يعطي للطف    
          من حقه في الرؤية و المشاهدة خاّصة إذا كان  ةاالستفادسؤاله كيف يريد 

           يعطي الحق للوالدين في طلب رؤية الطفل و البقاء معه األسرةمميزا،فقانون 
بعكس  و رغبته رأيهيكون للطفل الحق بإبداء  مّدة معّينة تحددها عادة المحكمة دون أن

  .السابق اإلشارة إليها 12االتفاقية التي تركز كثيرا على رأي الطفل من خالل المادة 
 الشريعة اإلسالمية أن  عند طالق الوالدين،فإنّه قضت وبالعودة إلى قانون األسرة،    

انع ،و ذلك عند فقد أحد م تكون الحضانة لألم مراعاة لمصلحة الطفل ما لم يعترضها
 . شروط الحضانة

          و تجدر اإلشارة أنه طبقا للتعديل األخير لقانون األسرة فإنّه قد وقع تغيير     
          ألم أولى بحضانة ولدها،ثم «: في ترتيب مستحقّي الحضانة و جاءت كما يلي 

تعديل عن طريق تقديم األب في إسناد و جاء في عرض أسباب هذا ال »  …  األب
  . و حماية طفله الحضانة على اعتبار أن األب أكثر حرصا على رعاية

          على أّن الترتيب بين الوالدين قد يتغّير وذلك مراعاة لمصلحة الطفل     
           نّه عند الحكم بإسناد الحضانة ألحد الوالدين،يعطي في نفس الوقتأ الفضلى،إذ

          ،فإذا  67للوالد اآلخر الغير الحاضن حق الرقابة على الثاني،و هذا ما تؤكده المادة 
يسبب للطفل ضررا سواء كان مادي أو معنوي عند وجوده مع الوالد  ما وجد ما

           الحاضن،يمكن للوالد الغير الحاضن تقديم طلب للمحكمة لضمه أليه و لرعايته بما
  .و االستقرار يضمن له األمان
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  :أما بالنسبة لنفقة الطفل •
          على  الجزائري يتفق مع االتفاقية الدولية لحقوق الطفل األسرةقانون فإّن     

           التزام الوالدين باإلنفاق على طفلهما،و ذلك لتأمين احتياجاته المادية،كما أّن النفقة
          ال تقتصر على الغذاء فقط و إنما تشتمل أيضا اإلنفاق على الصحة و اللباس 
           و السكن، و قد بحكم انفصال النظام المالي للزوجين المعروف في التشريع الجزائري

          من  76ادة فإّن نفقة الطفل تكون ملزمة على األب ،أما في حالة عجزه ،فإّن الم
  .قانون األسرة توجب على األم الموسرة النفقة على طفلها

لإلشارة فإّن تنظيم نفقة الطفل طبقا لمقتضيات قانون األسرة المستمد من الشريعة     
  :اإلسالمية قد كفل النفقة للطفل أوسع مما تكفله أحكام االتفاقية من حيث

  .كان هذا األخير مزاوال لدراسته ا، إذما بعد سّن الرشد استمرار النفقة للطفل إلى •
  .استمرار نفقة البنت إلى حين دخولها لبيت زوجها  •
  استمرار النفقة على الطفل في حالة إصابته بعاهة عقلية أو غيرها  •

          إالّ أنّه من الناحية العملية فإّن األمور ال تسير وفقا لما حدده المشرع 
   أّن مختلف العقبات التي تأتي أمام األم الحاضنة،تحول دون صرف نفقة زائري،إذالج

          إنشاء  نآجالها المحددة و هذا لطول إجراءات التقاضي،فضرورّي إذ الطفل في
           من دفع النفقة،و جعل الطفل في منأى من الحاجة،و ذلك بإنشاء آلية جديدة تمكن

  .عمومي خاص بالنفقة صندوق
           ه، فإنباإلضافة إلى ذلك فإنّه في حالة يسر الوالد و تخلف عن اإلنفاق    

           يمكن لألم مراجعة المحكمة التي تلزم عليه دفع النفقة و إالّ فإنّه يمكن سجن األب
  .امتناعه في حالة

          المة الرأي مثال أن يسجن أب الطفل ألنّه لم أنّه ليس من س فالمالحظ إذاً    
          و معالجتها بطريقة تضمن مصلحة الطفل  األسبابيدفع النفقة دون البحث عن 

          الفضلى،إذ أّن الطفل باإلضافة إلى حرمانه من النفقة،فإّن سجن واله سيؤثر سلبا 
           يتعرض لعدم االستقرار من جهة عن طريق حرمانه من النفقة،عليه،و بالتالي س

  .و من جهة أخرى بسجن والده
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فضرورّي إذا أن يعالج التشريع الجزائري هذا األمر بما يحقق األمان و االستقرار     
     .للطفل
           تلتجئهل يمكن لطفولة الجزائر أن :السؤال الملّح يبقى في النهاية     

 1989 أغسطس/آب 20طالما أنّه طبقا للقرار المؤرخ في  ،آليات الحماية الدولية يوما إلى
          على المبدأ الذي من خالله أّن االلتزامات الدولية  يأكد فيه المجلس الدستور الذي
  :إذ ينص هذا القرار على أنتعهدت بها الجزائر لها األسبقية على القانون الوطني، التي 

           تدرج كل اتفاقية بعد التصديق عليها و منذ نشرها في القانون الوطني «
          من الدستور سلطانا يسمو على سلطان القانون،بما  132تطبيقا للمادة  و تكتسب
          هيئات القضائية، و من ثّم فإّن مواطن جزائري باالستناد إليها أمام ال يسمح لكل

           آليات الحماية التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان يصبح لجوء األفراد إلى 
   »سبل التظلم المحلية المتاحة مقبوال حال استنفاذ

          ائري الجز األسرةولة الجزائر بحاجة فقط إلى تفعيل نصوص قانون أم أّن طف    
          على أرض الواقع،باعتبار أّن هذه النصوص مستمدة من الشريعة اإلسالمية التي 
كفلت للطفل و أقرت له الحماية و الرعاية التي تضمن له األمان و االستقرار ليكون في 

  .الغد في مستوى األمانة التي خلقه اهللا تعالى ألجلها
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  :المالحق                                 
  

  االتفاقية الدولية لحقوق الطفل:أوال               
  االتفاقية الثنائية الجزائرية الفرنسية تتعلق بأطفال  :ثانيا               

  األزواج المختلطين الجزائريين و الفرنسيين في حالة االنفصال                    
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  تفاقية الدولية لحقوق الطفلاال
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  1989نوفمبر /تشرين الثاني 20المؤرخ في  44/25لألمم المتحدة 
  49، وفقا للمادة 1990سبتمبر /أيلول 2: تاريخ بدء النفاذ

  
  الديباجة

  
  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، يشكل االعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع  إذ
أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في 

  العالم،
ميثاق إيمانها بالحقوق األساسية وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب األمم المتحدة قد أكدت من جديد في ال

لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة 
  في جو من الحرية أفسح،

وإذا تدرك أن األمم المتحدة قد أعلنت، في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهدين الدوليين 
سان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، الخاصين بحقوق اإلن

دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
ى السياسي أو غيره أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت عل

  ذلك،
وإذ تشير إلى أن األمم المتحدة قد أعلنت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن للطفولة الحق في 

  رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بأن األسرة، باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع 

ماية والمساعدة الالزمتين لتتمكن من االضطالع الكامل أفرادها وبخاصة األطفال، ينبغي أن تولى الح
  بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في 
  جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

دية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة فر
المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة 

  واإلخاء،
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعالن جنيف لحقوق 
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نوفمبر /تشرين الثاني 20ل الذي اعتمدته الجمعية العامة في وفى إعالن حقوق الطف 1924الطفل لعام 
والمعترف به في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  1959

وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ) 24و  23والسيما في المادتين (والسياسية 
للوكاالت الصلة  وفى النظم األساسية والصكوك ذات) 10ما في المادة وال سي(واالجتماعية والثقافية 

  المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية "وإذ تضع في اعتبارها 

  وذلك كما جاء في إعالن حقوق الطفل،" دهاخاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبع
وإذ تشير إلى أحكام اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم، 
مع االهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد األمم المتحدة الدنيا 

، وإلى اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال أثناء )قواعد بكين(قضاء األحداث النموذجية إلدارة شئون 
  الطوارئ والمنازعات المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفاال يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤالء األطفال 
  يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

اليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا وإذ تأخذ في االعتبار الواجب أهمية تق
  متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة األطفال في كل بلد، وال سيما في البلدان 
  النامية،

  : قد اتفقت على ما يلي
  

  الجزء األول
  1المادة 
الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك  ألغراض هذه االتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز

  .بموجب القانون المنطبق عليه
  2المادة 

تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون . 1
نهم أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لو

أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو 
  .وضع آخر ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي

العقاب  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو. 2
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مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو  القائمة على أساس
  .آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

  3المادة 
في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو  .1

ت التشريعية، يولي االعتبار األول لمصالح الطفل الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئا
  .الفضلى

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه، مراعية حقوق . 2
قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا  المسئولينوواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من األفراد 

  .واإلدارية المالئمة الغرض، جميع التدابير التشريعية
تكفل الدول األطراف أن تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية . 3

األطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفى عدد 
  .موظفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف

  4 المادة
تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير المالئمة إلعمال الحقوق 

وفيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول . المعترف بها في هذه االتفاقية
  .في إطار التعاون الدولياألطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، 

  5المادة 
تحترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة الموسعة 

قانونا  المسئولينأو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو األوصياء أو غيرهم من األشخاص 
الطفل المتطورة، التوجيه واإلرشاد المالئمين عند  عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات

  .ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية
  6المادة 

  .تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة. 1
  .تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. 2

  7المادة 
را ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون يسجل الطفل بعد والدته فو. 1

  .له قدر اإلمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما
تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية . 2

  .ل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلكالمتصلة بهذا الميدان، والسيما حيثما يعتبر الطف
  8المادة 
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تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، . 1
  .وصالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

ر هويته، تقدم الدول األطراف المساعدة إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناص. 2
  .والحماية المناسبتين من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته

  9المادة 
تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إال عندما تقرر السلطات . 1

بها، أن هذا الفصل  المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول
وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة . ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى

الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل 
  .إقامة الطفل

لالشتراك لمادة، تتاح لجميع األطراف المعنية الفرصة من هذه ا 1في أية دعاوى تقام عمال بالفقرة . 2
  .في الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في االحتفاظ بصورة منتظمة . 3
  .بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

في الحاالت التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول األطراف، مثل تعريض . 4
بما في ذلك الوفاة (أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 

رف عند الطلب، للوالدين أو ، تقدم تلك الدولة الط)التي تحدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص
الطفل، أو عند االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، المعلومات األساسية الخاصة بمحل وجود عضو 

وتضمن . إال إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل) أو أعضاء األسرة الغائبين(األسرة الغائب 
لطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص الدول األطراف كذلك أن ال تترتب على تقديم مثل هذا ا

  ).أو األشخاص المعنيين(المعنى 
  10المادة 

، تنظر الدول األطراف في 9من المادة  1وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف بموجب الفقرة . 1
ريقة الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل األسرة، بط

وتكفل الدول األطراف كذلك أال تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج . إيجابية وإنسانية وسريعة
  .ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية . 2
وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا اللتزام الدول . إال في ظروف استثنائيةواتصاالت مباشرة بكال والديه، 

، تحترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، 9من المادة  2األطراف بموجب الفقرة 
وال يخضع الحق في مغادرة أي بلد إال للقيود التي ينص عليها . بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم
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والتي تكون ضرورية لحماية األمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة القانون 
 .أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذه االتفاقية

  11املادة 
  .بصورة غير مشروعةتتخذ الدول األطراف تدابير لمكافحة نقل األطفال إلى الخارج وعدم عودتهم . 1
وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو االنضمام إلى . 2

  .اتفاقات قائمة
  12املادة 

تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك . 1
ائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل اآلراء بحرية في جميع المس

  .ونضجه
ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية . 2

تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية 
  .الوطني للقانون

  13المادة 
يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار . 1

وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة 
  .أخرى يختارها الطفل

لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة  يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق. 2
  :لتأمين ما يلي

  احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،) أ(
  .حماية األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

  14المادة 
  .تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .1

ترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيين عليه، تح. 2
  .في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو المعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القانون والالزمة . 3
ة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لحماية السالم

 .لآلخرين
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  15المادة 
  .تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية االجتماع السلمي. 1
والتي تقتضيها ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون . 2

الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحماية 
  .الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

  16المادة 
منزله أو  ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو. 1

  .مراسالته، وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته
  .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. 2

  17المادة 
تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على 

وطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته المعلومات والمواد من شتى المصادر ال
  :وصحته اجلسدية والعقلية، وحتقيقا هلذه الغاية، تقوم الدول األطراف مبا يلي االجتماعية والروحية والمعنوية

تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل ووفقا ) أ(
  ،29المادة لروح 

تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية ) ب(
  والوطنية والدولية،

  تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها،) ج(
تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة ) د(

  وعات األقليات أو إلى السكان األصليين،من مجم
تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع ) هـ(

  .في االعتبار 18و  13وضع أحكام المادتين 
  18المادة 

ن يتحمالن تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف بالمبدأ القائل إن كال الوالدي. 1
وتقع علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيين، حسب . مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه

وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم . الحالة، المسؤولية األولي عن تربية الطفل ونموه
  .األساسي

دول األطراف في هذه االتفاقية أن في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه االتفاقية، على ال. 2
تقدم المساعدة المالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيين في االضطالع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن 

  .تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال



 102

نتفاع بخدمات تتخذ الدول األطراف كل التدابير المالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملين حق اال. 3
  .ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها

  19المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية . 1

الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو المعاملة المنطوية على 
أو ) الوالدين(إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 

  .عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) األوصياء القانونيين(الوصي القانوني 
اجتماعية ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج . 2

لتوفير الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، 
ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها 

  .ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء
  20مادة ال

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على مصالحة . 1
  .الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

  .تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. 2
كن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي، أو يم. 3

وعند النظر في الحلول، ينبغي . التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال
اإلثنية والدينية والثقافية إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل 

  .واللغوية
  21المادة 

أو تجيز نظام التبني إيالء مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول والقيام بما /تضمن الدول التي تقر و
  :يلي

تضمن أال تصرح بتبني الطفل إال السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول ) أ(
المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق  بها وعلى أساس كل

بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيين وأن األشخاص المعنيين، عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم 
  موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،

بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل تعترف بأن التبني في ) ب(
  لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة في وطنه،

تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما ) ج(
  طني،يتعلق بالتبني الو
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تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني ال تعود على ) د(
  أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،

تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، ) هـ(
إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خالل السلطات أو الهيئات  وتسعى، في هذا اإلطار،

  .المختصة
  22المادة 

تتخذ الدول األطراف في هذه االتفاقية التدابير المالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز  .1
بها، سواء صحبه الجئ، أو الذي يعتبر الجئا وفقا للقوانين واإلجراءات الدولية أو المحلية المعمول 

أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسبتين في التمتع 
بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه االتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو المتعلقة 

  .بحقوق اإلنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها
الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها األمم ولهذا . 2

المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع 
األمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن 

أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات الالزمة لجمع شمل أسرته، وفى  أي
الحاالت التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته، يمنح الطفل ذات الحماية 

ضح الممنوحة ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية ألي سبب، كما هو مو
  .في هذه االتفاقية

  23المادة 
تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف . 1

  .تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع
وتشجع وتكفل للطفل المؤهل تعترف الدول األطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة . 2

لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم 
  .مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه

مادة من هذه ال 2إدراكا لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة . 3
مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، 

وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعال على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية 
وتلقيه ذلك بصورة تؤدى  الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية

إلى تحقيق االندماج االجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل 
  .وجه ممكن
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على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية . 4
الوظيفي لألطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات الصحية الوقائية والعالج الطبي والنفسي و

المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول 
وتراعى بصفة خاصة، في . األطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجاالت

  .ن الناميةهذا الصدد، احتياجات البلدا
  24المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق . 1
وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل . عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي

  .من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه
  :األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل تتابع الدول. 2
  خفض وفيات الرضع واألطفال،) أ(
كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على تطوير ) ب(

  الرعاية الصحية األولية،
في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منها مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى ) ج(

تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة 
  في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

  كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها،) د(
ة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وال سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات األساسية المتعلقة كفال) هـ(

بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من 
ذه الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها في االستفادة من ه

  المعلومات،
تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم ) و(

  .األسرة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر . 3

  .بصحة األطفال
شجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى اإلعمال تتعهد الدول األطراف بتعزيز وت. 4

  .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. الكامل للحق المعترف به في هذه المادة
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  25المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة ألغرض الرعاية أو الحماية أو عالج 

حته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعالج المقدم للطفل ولجميع الظروف األخرى ذات الصلة ص
  .بإيداعه

  26المادة 
تعترف الدول األطراف لكل طفل بالحق في االنتفاع من الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمين . 1

  .ذا الحق وفقا لقانونها الوطنياالجتماعي، وتتخذ التدابير الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل له
عن  المسئولينينبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص . 2

إعالة الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على 
  .إعانات

  27المادة 
فل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي تعترف الدول األطراف بحق كل ط. 1

  .والمعنوي واالجتماعي
يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية األساسية عن . 2

  .القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة الالزمة لنمو الطفل
الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير المالئمة من أجل مساعدة تتخذ . 3

الوالدين وغيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة 
  .المساعدة المادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

تخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص ت. 4
وبوجه خاص، عندما . اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج

تشجع  يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل،
الدول األطراف االنضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى 

  .مناسبة
  28المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى . 1
  :أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،) أ(
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع ) ب(

  األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
  يم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،جعل التعل) ج(
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  جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفى متناولهم،) د(
  .اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة) هـ(
راف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع تتخذ الدول األط. 2

  .كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية
تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة بالتعليم، . 3

هل واألمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى وبخاصة بهدف اإلسهام في القضاء على الج
وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في . المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة

  .هذا الصدد
   29المادة 

  :توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو. 1
  ه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،تنمية شخصية الطفل ومواهب) أ(
  تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة،) ب(
تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش ) ج(

  فيه في األصل والحضارات المختلفة عن حضارته،فيه الطفل والبلد الذي نشأ 
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح ) د(

والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص 
  الذين ينتمون إلى السكان األصليين،

  .تنمية احترام البيئة الطبيعية) هـ(
ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في إنشاء  28ليس في نص هذه المادة أو المادة . 2

من هذه  1المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
  .فره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولةالمادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي تو

  30المادة 
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليين، ال يجوز 

حرمان الطفل المنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، 
  .افته، أو االجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغتهبثق

  31المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام . 1

  .المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون
المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على  تحترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل في. 2

  .توفير فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
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  32المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن . 1

ل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو يكون خطيرا أو أن يمث
  .العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

. تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. 2
لية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدو

  :خاص بما يلي
  تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل،) أ(
  وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،) ب(
  .فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية) ج(

  33المادة 
لتدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية تتخذ الدول األطراف جميع ا

والتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، 
وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه المواد 

  ريقة غير مشروعة واالتجار بهابط
  34المادة 

ولهذه . تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي
األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة 

  :األطراف لمنع
  تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع، حمل أو إكراه الطفل على) أ(
  االستخدام االستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،) ب(
  .االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض والمواد الداعرة) ج(

  35المادة 
دة األطراف لمنع اختطاف األطفال تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعد

  .أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال
  36المادة 

  .تحمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل
  37المادة 

  :تكفل الدول األطراف
يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغ) أ(
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وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم . المهينة
  عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم،

جب أن يجرى اعتقال الطفل أو وي. أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية) ب(
  احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة،

يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان، وبطريقة تراعى ) ج(
كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما وبوجه خاص، يفصل . احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه

لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن 
  طريق المراسالت والزيارات، إال في الظروف االستثنائية،

من يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها ) د(
المساعدة المناسبة، فضال عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة 

  .مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل
  38المادة 

المنازعات  تتعهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في. 1
  .المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم يبلغ . 2
  .سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب

. شرة سنة في قواتها المسلحةتمتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس ع. 3
وعند التجنيد من بين األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، 

  .يجب على الدول األطراف أن تسعي إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنا
السكان المدنيين في تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية . 4

المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع 
  .مسلح

  39المادة 
تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي 

كال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أش
ويجرى . آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة

  .هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته
   40المادة 

لدول األطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه تعترف ا. 1
ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما 
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لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج 
  .الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع

وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول األطراف، بوجه خاص، . 2
  :ما يلي

عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه ) أ(
  انون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،قصور لم تكن محظورة بموجب الق

  :يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على األقل) ب(
  افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،" 1"
ين عليه عند إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء القانوني" 2"

  االقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المالئمة إلعداد وتقديم دفاعه،
قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة " 3"

والديه أو األوصياء عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور 
القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ في الحسبان سنه 

  أو حالته،
عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود " 4"

  ه في ظل ظروف من المساواة،المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالح
إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة " 5"

  أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
  اللغة المستعملة أو النطق بها، الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم" 6"
  .تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى" 7"

تسعى الدول األطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على . 3
وخاصة القيام األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، 

  :بما يلي
  تحديد سن دنيا يفترض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات،) أ(
استصواب اتخاذ تدابير عند االقتضاء لمعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، ) ب(

  .شريطة أن تحترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احترام كامال
تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف، والمشورة، واالختبار، والحضانة، . 4

وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة األطفال بطريقة 
  .تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء
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  41المادة 
  :ذه االتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد فيليس في ه

  قانون دولة طرف، أو،) أ(
  . القانون الدولي الساري على تلك الدولة) ب(

  الجزء الثاني 
  42المادة 

ئمة والفعالة، تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل المال
  .بين الكبار واألطفال على السواء

  43المادة 
تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في استيفاء تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها . 1

  .في هذه االتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي
راء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان تتألف اللجنة من عشرة خب. 2

وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤالء . الذي تغطيه هذه االتفاقية
  .األعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى االعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية

ب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكل دولة ينتخ. 3
  .طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

يجرى االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية . 4
م المتحدة قبل أربعة أشهر على األقل من تاريخ كل ويوجه األمين العام لألم. وبعد ذلك مرة كل سنتين

ثم يعد األمين . انتخاب رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين
العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول األطراف التي 

  .لدول األطراف في هذه االتفاقيةرشحتهم، ويبلغها إلى ا
. تجرى االنتخابات في اجتماعات للدول األطراف يدعو األمين العام إلي عقدها في مقر األمم المتحدة. 5

وفى هذه االجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون األشخاص 
على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية المطلقة  المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون

  .ألصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين المصوتين
غير . ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. 6

ين، وبعد االنتخاب أن مدة والية خمسة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانقضاء سنت
  .األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بالقرعة

إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، . 7
يكمل المدة المتبقية من تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ل
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  .الوالية، رهنا بموافقة اللجنة
  .تضع اللجنة نظامها الداخلي. 8
  .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 9

. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده اللجنة. 10
جتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى األمر، وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة ا

  .في اجتماع للدول األطراف في هذه االتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة
يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق الضطالع اللجنة بصورة فعالة . 11

  .بوظائفها بموجب هذه االتفاقية
للجنة المنشأة بموجب هذه االتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من يحصل أعضاء ا. 12

  .موارد األمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام
  44المادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، تقارير عن التدابير . 1
  :اعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق التي

  في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،) أ(
  .وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات) ب(
التي تؤثر على درجة الوفاء بااللتزامات توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب . 2

ويجب أن تشتمل التقارير أيضا . المتعهد بها بموجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب
  .على معلومات كافية توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ االتفاقية في البلد المعنى

لجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير الحقة ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إلي ال. 3
  .من هذه المادة، المعلومات األساسية التي سبق لها تقديمها) ب( 1وفقا للفقرة 

  .يجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية. 4
القتصادي واالجتماعي، تقارير عن تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس ا. 5

  .أنشطتها
  .تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. 6

   45المادة 
  :لدعم تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه االتفاقية

دة للطفولة وغيرها من أجهزة األمم المتحدة يكون من حق الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتح) أ(
وللجنة أن تدعو . أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق واليتها من أحكام هذه االتفاقية

الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة األخرى، حسبما تراه مالئما، 
وللجنة أن . فيذ االتفاقية في المجاالت التي تدخل في نطاق والية كل منهالتقديم مشورة خبرائها بشأن تن
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تدعو الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة األمم المتحدة لتقديم 
  تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تدخل في نطاق أنشطتها،

ا، إلى الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والهيئات تحيل اللجنة، حسبما تراه مالئم) ب(
المختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير 

إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بمالحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات 
  ارات، إن وجدت مثل هذه المالحظات واالقتراحات،أو اإلش

يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى األمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن ) ج(
  قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

 45، 44يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عمال بالمادتين ) د(
وتحال مثل هذه االقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ . من هذه االتفاقية

  . إن وجدت. للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول األطراف
  

  الجزء الثالث
   46المادة 

  .يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول
  47المادة 

  .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. صديقتخضع هذه االتفاقية للت
  48المادة 

وتودع صكوك االنضمام لدى األمين العام . يظل باب االنضمام إلى هذه االتفاقية مفتوحا لجميع الدول
  .لألمم المتحدة

  49المادة 
صديق أو االنضمام العشرين يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك الت. 1

  .لدي األمين العام األمم المتحدة
الدول التي تصدق علي هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين، . 2

يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو 
  .انضمامها

  50ة الماد
ويقوم . يجوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة. 1

األمين العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول 
فى حالة تأييد ثلث الدول و. تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في االقتراحات والتصويت عليها
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األطراف على األقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو األمين العام 
ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف الحاضرة . إلى عقده تحت رعاية األمم المتحدة

  .والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة إلقراره
من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة لألمم  1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة . 2

  .المتحدة وتقبله الدول األطراف في هذه االتفاقية بأغلبية الثلثين
تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف التي قبلتها وتبقى الدول األطراف األخرى . 3

  .بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة تكون قد قبلتهاملزمة 
  51المادة 

يتلقى األمين لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام، ويقوم . 1
  .بتعميمها على جميع الدول

  .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغرضها. 2
حب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يجوز س. 3

ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل . يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به
  .األمين العام

  52المادة 
. ترسله إلى األمين العام لألمم المتحدة يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطى

  .ويصبح االنسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمين العام هذا اإلشعار
  53المادة 
  .يعين األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية

  54المادة 
جليزية والروسية والصينية يودع أصل هذه االتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلن

  .والعربية والفرنسية، لدى األمين العام لألمم المتحدة
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع 

 .على هذه االتفاقية
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CONVENTION  

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIVE AUX ENFANTS 

ISSUS DE COUPLES MIXTES SEPARES FRANCO-ALGERIENS, 

SIGNEE A ALGER, LE 21 JUIN 1988 

  

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire,  
- désireux de renforcer leur coopération judiciaire ; 
- soucieux d'assurer une meilleure protection de la personne des enfants issus de 
couples mixtes séparés et leur libre circulation entre les deux pays ; 
- convaincus de la nécessité de sauvegarder en priorité l'intérêt de ces enfants ; 
- conscients de ce que l'intérêt de l'enfant commande que celui-ci puisse conserver des 
relations paisibles et régulières avec ses parents séparés, où qu'ils résident, sont 
convenus de ce qui suit : 

 
 

CHAPITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 

  

Article 1er 

Les ministères de la justice sont désignés comme autorités centrales chargées de 
satisfaire aux obligations définies dans la présente convention. A cet effet, les autorités 
centrales communiquent directement entre elles et leur intervention est gratuite. Elles 
s'engagent à promouvoir, en matière de protection des mineurs, la coopération des 
autorités compétentes. 

Article 2 

L'autorité centrale de chacun des deux Etats doit prendre, sur demande de l'autorité 
centrale de l'autre Etat, toutes les mesures appropriées pour : 

a) Rechercher le lieu où se trouve l'enfant en cause ; 
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b) Fournir des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ou relatives à une 
procédure judiciaire le concernant en adressant notamment copies des décisions 
judiciaires intervenues ; 

c) Faciliter toute solution amiable pouvant assurer la remise ou la visite de l'enfant ; 

d) Favoriser l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ; 

e) Assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est 
accordée; 

f) Informer l'autorité centrale requérante des mesures prises et des suites données ; 

g) Faciliter l'exercice effectif du droit de visite accordé à un ressortissant de l'autre Etat 
sur son territoire ou à partir de son territoire. 

Article 3 

Pour l'application de la présente convention, les parties jouiront de plein droit sur le 
territoire de chacun des deux Etats de l'assistance judiciaire sans considération de 
ressources. 

Article 4 

1. Les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la personne d'un 
mineur ressortissant exclusif de l'un des deux Etats sont prises après consultation du 
consulat compétent de cet Etat. 

2. Sont portées, dès qu'elles sont prises, à la connaissance du consulat territorialement 
compétent les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la 
personne d'un mineur né d'un ressortissant exclusif de l'un des deux Etats. 

  

CHAPITRE II 

MAINTIEN DES RELATIONS DE L'ENFANT 
AVEC LES DEUX PARENTS 

Article 5 

Pour le besoin de la présente convention est considérée comme compétente la 
juridiction du lieu du domicile conjugal entendu comme lieu de vie familiale commune. 

Article 6 

Les parties contractantes s'engagent à garantir aux conjoints séparés l'exercice effectif 
du droit de visite interne et transfrontière. 
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Toute décision judiciaire rendue par les juridictions des parties contractantes et 
statuant sur la garde de l'enfant attribue un droit de visite y compris transfrontière à 
l'autre parent. 

En cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé 
physique ou morale de l'enfant le juge adapte les modalités d'exercice de ce droit 
en conformité avec l'intérêt de l'enfant. 

Article 7 

Tout refus opposé par le parent bénéficiaire du droit de garde à l'exercice effectif du 
droit de visite interne ou transfrontière accordé par décision judiciaire à l'autre 
parent expose aux poursuites pénales pour non-représentaion d'enfants prévues et 
réprimées par les législations pénales des deux Etats. 

Le Procureur de la République territorialement compétent saisi par l'autre parent 
engage sans délai des poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction. 

Article 8 

Les parties contractantes s'engagent à garantir à l'issue de la visite transfrontière le 
retour effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti. 

1. Lorsque à l'expiration de la période fixée par l'autorité judiciaire compétente au 
sens de l'article 5 pour la visite transfrontière, l'enfant ayant été emmené dans 
l'autre pays n'a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, la 
reconnaissance et l'exécution immédiate des dispositions judiciaires exécutoires 
portant sur le droit de visite transfrontière ne peuvent être refusées et ce 
nonobstant toute décision rendue ou action exercée relativement à la garde de 
l'enfant. 

2. Les dispositions du paragraphe 1. du présent article sont applicables au cas où 
le déplacement de l'enfant s'est effectué en dehors des périodes fixées par 
l'autorité judiciaire compétente. 

Article 9 

Les décisions judiciaires exécutoires ou revêtues de l'exequatur, selon le cas, 
emportent autorisation de sortie du territoire national. 

Article 10 

La décision accordant la reconnaissance et l'exécution des dispositions judiciaires 
portant sur le droit de visite transfrontière est rendue avec exécution provisoire 
nonobstant l'exercice de tout droit de recours. 

Article 11 
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Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 8, le parent qui a la garde de l'enfant saisit 
l'autorité centrale ou directement le Procureur de la République du lieu où s'exerce 
habituellement la garde. 

Le Procureur de la République compétent requiert sans délai l'utilisation de la force 
publique pour une exécution forcée assurant le retour effectif de l'enfant sur le 
territoire d'où il est parti. 

  

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  

Article 12 

Les parties contractantes s'engagent à faire examiner les litiges pendants au 
moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, en s'inspirant de ses 
dispositions et en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. 

A cette fin il est institué dès la signature de la présente convention une commission 
paritaire chargée de faciliter le règlement des litiges. Le mandat de cette 
commission expire un an après son installation. 

Cette commission est saisie par l'un des parents. Elle est habilitée à demander aux 
autorités centrales désignées à l'article 1er que des enquêtes soient effectuées 
dans chaque Etat par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Elle 
émet des avis motivés sur le droit de garde et le droit de visite ainsi que sur les 
modalités de leur organisation. 

Tout parent intéressé peut, au vu de cet avis, demander au juge qui a fixé le droit 
de garde et le droit de visite de modifier sa décision conformément aux dispositions 
de la présente convention qui sont alors applicables. 

Pour faciliter la solution de ces litiges, les parties contractantes prennent les 
mesures appropriées pour ne pas engager ou pour suspendre les poursuites 
relatives à ces litiges. 

  

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 13 

Les dispositions de la convention du 27 août 1964 relatives à l'exequatur et à 
l'extradition et celles de l'échange de lettres du 18 septembre 1980 qui ne font pas 
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l'objet de dispositions particulières dans la présente convention demeurent 
applicables. 

 

Article 14 

1. Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des 
procédures requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente 
convention. 

2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la 
date de réception de la dernière notification. 

3. Chacune des deux parties contractantes pourra à tout moment dénoncer la 
présente convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une 
notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la date de 
réception de ladite notification 
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  :المراجع 
  المراجع باللغة العربية:أوال 
 :الكتب العامة -*

الطبعة  ،قانون الضمان االجتماعي بلعروسي أحمد التيجاني و وابل رشيد ،  - 1  
   .2006الجزائر،لنشر و التوزيع،الثالثة،دار هومة للطباعة و ا

           حسن أحمد الشافعي،حقوق اإلنسان و قانون الطفل في التربية البدنية- 2  
المحلية،الطبعة األولى،دار -اإلقليمية-المواثيق الدولية-الشريعة اإلسالميةفي  و الرياضة

  2005الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،اإلسكندرية،
الطفل و األسرة و المجتمع، الطبعة األولى ،دار صفاء  ،بد الحميد العنانيحنان ع -  3

  2000و التوزيع،عمان،، للنشر
محمد طاهر أورحمون،دليل معاهدات و اتفاقيات الجزائر الدولية المنشورة في الجريدة - 4

    2000،دار القصبة للنشر الجزائر،1998-1963الرسمية،
االلتزام،مصادر االلتزامات و أحكامها في القانون محمد حسنين،الوجيز في نظرية  -5

  .1983و التوزيع،الجزائر، الوطنية للنشرالطبعة لم تذكر الشركة  المدني الجزائري،
 القاهرة،بدون  دار النهضة العربية،الطبعة لم تذكر،األسرة و مشكالتها،،محمود حسن -6

  . سنة النشر 
           الكتب المتخصصة -*
          الجواد محمد،حماية الطفولة في الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي حمد عبد أ-7 

،ال يوجد باإلسكندريةمنشأة المعارف الطبعة غير مذكورة،العام و السوداني،و السعودي،
  .سنة النشر

أحمد فراج حسين،أحكام األسرة في اإلسالم،الطالق و حقوق األوالد و نفقة - 8
  .1998و دار الجامعة الجديدة للنشر، باإلسكندريةمنشأة المعارف م تذكر،الطبعة لاألقارب،

بدون طبعة،دار المطبوعات  أحمد فّراج حسين،أحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية،- 9
  .1997الجامعية اإلسكندرية،

  بدران أبو العينين بدران،الزواج و الطالق في اإلسالم،مؤسسة شباب الجامعة، -10
  .بدون سنة الطبعاإلسكندرية،
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بلحاج العربي،قانون األسرة،مبادئ االجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة  -11
  1994العليا،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

الزواج           (بلحاج العربي ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري،الجزء األول -12
  .1994جزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،ال)و الطالق

جان شازال،ترجمة ميشال أبي فاضل،حقوق الطفل،الطبعة األولى،منشورات  - 13
  1983عويدات،بيروت،باريس،

           ،دار الفضيلة للنشرالطبعة لم تدكرجودة محمد عّواد،حقوق الطفل في اإلسالم، -14
  .و التصدير،القاهرة،ال يوجد سنة النشر و التوزيع

          حقوق الطفل في التشريع الدستوري -ريعات حماية الطفولة،تشحسني نّصار-15
  ،و الدولي و المدني و الجنائي و التشريع االجتماعي و قواعد األحوال الشخصية

  .منشأة المعارف باالسكندرية،دون سنة النشر الطبعة غير مدكورة،  
ة اإلسالمية و القانون حسنين المحمدي بوادي،حقوق الطفل بين الشريع -16

  . 2005 الدولي،الطبعة األولى
دون ذكر  رمضان علي السّيد الشرنباصي،أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية، -17

  . 2001اإلسكندرية،سنة الدار الجامعية، الطبعة،
الطبعة غير زكريا البري،األحكام األساسية لألسرة اإلسالمية في الشريعة و القانون، -18

  .منشأة المعارف االسكندريةة،مدكور
          محمد زرمان،حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية،الطبعة األولى،دار إقرأ للطباعة  -19

  .2002و النشر و التوزيع،دمشق، 
دار الثقافة الطبعة غير مدكورة،محمد عليوي ناصر،الحضانة بين الشريعة و القانون، -20

  .2002ية الدولية للنشر و التوزيع،عمان،و التوزيع و الدار العلم للنشر
المولود عمار مهري،تقريرات و مالحظات على مدونة األحوال الشخصية            -21

الطبعة األولى،دار البعث للطباعة و النشر  و تعليقات حول ملف األسرة،
  .1984قسنطينة،الجزائر،

دار المستقبل دون ذكر الطبعة، ي،نجوى علي عتيقة،حقوق الطفل في القانون الدول -22
  1995عمان، سنةالعربي،
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  الرسائل الجامعية- *

جميلة موسوس ،الوالية على مال القاصر في القانون الجزائري و الفقه اإلسالمي،  -23
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،فرع العقود و المسؤولية،جامعة بومرداس،السنة 

  2006-2005الجامعية 
أطروحة ،النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري،دراسة مقارنة،مسعودي شيدر-24

  2006-2005لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،جامعة تلمسان،السنة الجامعية 
مذكرة لنيل  دراسة ميدانية بمنطقة البويرة،-زيان عبد الوهاب،السلطة األبوية -25   

  2004/2005غرافي،شهادة الماجستير في علم االجتماع الديم
ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، ،رسالة لنيل شهادة ،ضاوية دنداني -26   

  .1996جامعة الجزائر،دكتوراه الدولة في القانون،
دراسة ميدانية أجريت في مركزي -ليلى إيديو،التفكك األسري و انحراف األحداث-27   

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم األحداث بمدينتي قسنطينة و عين مليلة،
  2003- 2002االجتماع،جامعة قسنطينة،

مذكرة  مليكة قزبلي،حقوق المطلقة بين الفقه اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري، - 28
  2003لنيل شهادة الماجستير في العلوم االسالمية،جامعة الجزائر،

دي بتكّيف األبناء،دراسة ميدانية الرفض الوال/نصر الدين جابر،عالقة أسلوب التقبل -29
مقارنة بين المتكيفين و غير المتكيفين من المراهقين،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في علم 

  1998/1999النفس،السنة الجامعية 
دراسة العالقة بين المعاملة الوالدية و االكتئاب و استراتيجيات ،هدى كشرود  -30

ثر،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أج القابلية للتالكوبيين عند األبناء في إطار نموذ
  2003-2002الدولة في علم النفس، جامعة الجزائر،

  
  المنشورات المقاالت و- *

،مجلة القانون و الشريعة اإلسالمية الشريف عزيزة،حقوق الطفل في القانون المصري-31
   1983و االقتصاد،السنة الخمسون،دار الهناء للطباعة،
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ن ملحة،سقوط السلطة األبوية و المساعدة التربوية،تدبيران من أجل حماية غوتي ب-32
- 01رقم- 41الطفولة،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية،الجزء

2000.  
مدخل إلى فلسفة " طالل العبد اهللا في معنى السلطة  - 33

  www.ssnps.jeeran.com"األمر

لقانون الجزائري بين النظرية و التطبيق،مجلة المجلس ماروك نصر الدين،ا - 34
قضايا المرأة و األسرة بين المبادئ اإلسالمية و معالجات )اإلسالمي األعلى،العدد الثالث

  .2000القوانين الوضعية الجزائر 
 محمدي فريدة،من أجل توفير حماية أكبر للمكفول،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -35

  2000-01رقم- 41الجزء االقتصادية و السياسية،            
مصطفى معوان،الحضانة و حماية الطفل في االتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام  -36

-01رقم-41الجزء المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، ،1988
2000.  

دارة الشورية، ،عن طريق هبة رؤوف عزت، القوامة بين السلطة األبوية و اإل - 37 
 www.islamonline.net:الرابط التالي

المذكرة التفسيرية لميثاق الطفل في اإلسالم،الجزء األول،منشورات اللجنة اإلسالمية  -38
  .للمرأة و الطفل،و هي إحدى لجان المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة و اإلغاثة

سالم،الجزء الثاني منشورات اللجنة المذكرة التفسيرية لميثاق الطفل في اإل -39  
  .اإلسالمية للمرأة و الطفل،و هي إحدى لجان المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة و اإلغاثة

الحماية الدولية لألطفال،رسالة القضاة اإلخبارية،منشور مؤتمر الهي للقانون الدولي -  40
  2004الخاص،الجزء الثامن،خريف 

الطفل في اإلسالم و المواثيق الدولية، عن طريق الرابط  رؤية نقدية بين ميثاق -41    
 www.iicwc.orr:التالي

، مقدم إلى لجنة القضاء على  2004حكومة الجزائر بتاريخ ديسمبر  تقرير -42   
  www.arabhumanrights.org :التمييز ضّد المرأة، عن طريق الرابط التالي

إلى لجنة حقوق الطفل،في إطار دراسة التقرير الثالث لحكومة الجزائر المقدم -43  
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 .2003التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل،سنة 

  
  النصوص القانونية:*
 20الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل -44  

  .1989نوفمبر /تشرين الثاني
تتعلق بأطفال األزواج  ،حكومة فرنسابين الحكومة الجزائرية و االتفاقية الثنائية —45  

عن طريق المرسوم رقم  و ذلكالمختلطين الجزائريين و الفرنسيين في حالة االنفصال،
رقم  1988يوليو سنة  26الموافق ،1408ذي الحجة عام  12المؤرخ في  144 -53

  . 30الجريدة 
 جنبية و الموقع عليه فيالمتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البالد األاالتفاقية الدولية -46  
  بنيويورك 1956 يونيو سنة 20
المتضمن قانون األسرة  1984يونيو  09المؤرخ في  11- 84القانون رقم -47   

  الجزائري المعدل و المتمم
المعدل و المتمم للقانون رقم  2005فبراير سنة  27المؤرخ في  02-05األمر رقم -48  

  المتضمن قانون األسرة 84-11
المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66ألمر رقم ا-49  

  .الجزائري المعدل و المتمم
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  18- 75األمر رقم -50  

  الجزائري المعدل و المتمم
-75المعدل و المتمم لألمر رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم -51  

  .المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58
النص الكامل لميثاق الطفل في اإلسالم،من إعداد اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة           -52  

  .و الطفل،و هي إحدى لجان المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة و اإلغاثة
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 باللغة الفرنسيةالمراجع :ثانيا
  1 -Ouvrages généraux et spéciaux :                                                   

  
53- Ghaouti,Benmelha, le droit Algérien de la famille, ,office des publications 
universitaire,Alger,1983 

654-Guy Raymond et Christiane Barreteau-Raymond,droit de l’enfance et 
de l’adolescence.le droit Français est-il conforme à la convention 
internationale des droits de l’enfant,editions LITEC ,1995. 

 
 2- Théses 

 
55 -Autétie La Roza ,la protection de l’enfant en droit international pénal :Etat 
des lieux,mémoir de master recherche,Universit » de Lille 2-Droit et 
Santé.Année universitaire 2003-2004. 
56 – Estelle Blondeau-Derbigode ,La famille monoparental et la 
convention europééne des droits de l’homme,mémoir de DEA de droit 
privé,Lille 2 université du droit et de la santé,annéé universitaire 1998-
1999.  
57 - Leprette Estelle,les conséquences financiéres de la résidence 
alternée,Mémoir de Master,Droit orientation recherche,Université LILLE 
2-Droit et santé,année universitaire 2003,2004. 

 
 

3-Rapports  
 
58- Ait Zai nadia,Les droits de l’enfant en Algérie,rapport alternatif ,centre 
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