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يعترب الطفل النواة األوىل للمجتمع الصاحل، املتعلم واملتسامح، فاالعتناء به 

 هو اعتناء مبستقبل اجملتمع وبأمنه واستقراره ورقيه وازدهاره.

عملت األمم املتحدة على إصدار صك قانوني يكون مبثابة املرجع  ولقد

الدولي يف جمال االهتمام حبقوق الطفولة وتعزيزها، فكانت "االتفاقية الدولية حلقوق 

الطفل" النموذج األمثل لذلك، حيث متت املصادقة عليها من ِقبل اجلمعية العامة 

 م.20/21/1112 :ز التنفيذ بتاريخم، ودخلت حّي02/11/1191 :لألمم املتحدة بتاريخ

وإميانا من اجلزائر بأصالة حقوق الطفل ورسوخها يف الرصيد االجتماعي واألخالقي 

-10للمجتمع اجلزائري، بادرت إىل االنضمام هلذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي 

  .م11/10/1110 :املؤرخ يف 161

ولية للجزائر يف جمال حقوق لضوء على االلتزامات الدلتسليط هو وهذا البحث 

 :اآلتيةالطفل من خالل املطالب 

 املطلب األول: مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية. -

املطلب الثاني: املبادئ العامة اليت دعت إليها اتفاقية حقوق الطفل مقارنة  -

 بالتشريع اإلسالمي.

 لة يف التشريع اجلزائري.املطلب الثالث: احلماية القانونية للطفو -

 الكلمات املفتاحية:

التشريع  – املواثيق الدولية – احلماية القانونية – االتفاقية – الطفل – الطفولة

 حقوق الطفل. – اجلزائري

The protection of children in Islamic law and the Algerian 
legislation and international conventions 
Abstract 
The child is considered the heart of the best community, educated 
and tolerant, and when we take him necessary care, we preserve 
the future of society and its security and stability and 

advancement and prosperity. 



  د.مساعيد عبد الوهاب...   حماية الطفولة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

The United Nations has worked to issue legal instrument to serve 
as international reference in the area of concern for the rights of 
childhood and promotion, was the "International Convention on 
the Rights of the Child" optimal model for it, where it was 
approved by the United Nations General Assembly on 11.20.1989 

AD, and entered into force on 09/02/1990 m. 
Algeria Believe authenticity Rights of the Child and ingrained in the 
social and moral balance of Algerian society, it took the initiative 
to join this Convention by Presidential Decree 92-461 dated 

12/19/1992 m, 
This research try to answer about children's rights through the 

following demands:  
-First: the concept of a child in Islamic law and international 

covenants. 
-The second requirement: the general principles advocated by the 
Convention on the Rights of the Child compared to the Islamic 

legislation. 
-Third: the legal protection of childhood in the Algerian legislation. 
key words: 
Children - Child - agreement - legal protection - international 

conventions - Algerian legislation - Rights of the Child. 

 

واملتسامح، فاالعتناء يعترب الطفل النواة األوىل للمجتمع الصاحل، املتعلم 

 به هو اعتناء مبستقبل اجملتمع وبأمنه واستقراره ورقيه وازدهاره.

ولقد عملت اجملموعة الدولية حتت قبة هيئة األمم املتحدة على إصدار 

صك قانوني يكون مبثابة املرجع الدولي يف جمال االهتمام حبقوق الطفولة 

لطفل" النموذج األمثل وتعزيزها، فكانت "االتفاقية الدولية حلقوق ا

لذلك، حيث متت املصادقة عليها من ِقبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 م.20/21/1112 م، ودخلت حّيز التنفيذ بتاريخ02/11/1191بتاريخ 

االجتماعي الرصيد يف ورسوخها وإميانا من اجلزائر بأصالة حقوق الطفل 

م هلذه االتفاقية مبوجب واألخالقي للمجتمع اجلزائري، بادرت إىل االنضما



(18) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

م، أي خالل فرتة 11/10/1110املؤرخ يف  161-10املرسوم الرئاسي 

ثالث سنوات من تاريخ صدور االتفاقية، وهي مدة معقولة تقوم الدولة 

 خالهلا بتحيني منظومتها القانونية متاشيا مع نصوص االتفاقية الدولية.

لتزامات وسنحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على اال

الدولية للجزائر يف جمال حقوق الطفل من خالل خمتلف التشريعات 

 القانونية اهلادفة حلماية الطفولة، وذلك من خالل املطالب التالية:

 املطلب األول: مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية. -

قوق الطفل املطلب الثاني: املبادئ العامة اليت دعت إليها اتفاقية ح -

 مقارنة بالتشريع اإلسالمي.

 املطلب الثالث: احلماية القانونية للطفولة يف التشريع اجلزائري. -

املطلب األول: مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق 

 الدولية.

 من الصغري الولد؛ هو الطِّْفُل: الفرع األول: معنى الطفل يف اللغة

 واحدال بلفظ( الطِّْفُل) ويكون :ألنباريا ابن قال ،والدواب اإلنسان

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ﴿ :تعاىل قال ،واجلمع واملؤنث للمذكر

 للولد االسم هذا ويبقى :بعضهم قالوهو لفظ ال فعل له،... ،(1)﴾  ۇئ

 .صيب بل( ِطْفٌل) ذلك بعد له يقال ال ثم زميّي حتى

حيتلم أن إىل طفل له يقال التهذيب ويف
(2)

ٱ  ٻ  ژ    :قوله تعاىل  ، ويؤيده

الزحيلي: ال ق، (3)ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ

"سنة عشرة مخس ببلوغ وإما باالحتالم إما ؛البلوغ وقت: واحللم"
(4)

. 

ومما سبق يظهر لنا أن معنى الطفل يف اللغة: هو الصغري الذي مل يبلغ 

يقال له  ، فإذا بلغ احللم ال-من اإلنسان واحليوان-احللم من كل شيء

 طفل بعد ذلك.

اختلفت عبارات الفقهاء  الفرع الثاني: الطفل يف االصطالح الشرعي

يف حتديد مفهوم الطفل شرعا، وذلك من خالل تفسريهم ملعنى قوله 

: ويقالقال اإلمام القرطيب: "، (5)ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ     تعاىل:
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"احللم قراِهُي مل ما طفل
(6)

وقال اإلمام ، حتالم، أي: ما مل يقارب سن اال

 لرخيم،ا كالمهن من وعوراتهّن النساء أحوال يفهمون الابن كثري: " 

 ذلك، يفهم ال صغرًيا الطفل كان فإذا وحركاتهن، املشية يف وتعطفهن

 حبيث منه، قريبا أو مراهقا كان إن أما، النساء على بدخوله بأس فال

 الدخول من نميّك الف واحلسناء، الشوهاء بني ويفرق ويدريه، ذلك يعرف

"النساء على
(7)

، املراهقة سن قبل ما وذلكوقال اإلمام ابن عاشور: "، 

"النساء شهوة من باهلم لوخل
(8)

ومن خالل ما سبق من كالم املفسرين، ، 

جند أن أقواهلم اتفقت على أن لفظ "الطفل" يطلق على الصغري الذي مل 

املراهقة إىل البلوغ فال  أما مرحلةيفهم أمور النساء،  يبلغ احللم، وال

 تدخل ضمن مفهوم الطفولة عند الفقهاء.

الذي هو نهاية -ويالحظ من خالل كالم الفقهاء عن بداية سن التكليف 

أنهم اعتمدوا معيار احلالة  -الطفولة حتما، ألنه ال تكليف يف الصغر

الفيزيولوجية للشخص، مثل: االحتالم عند الفتى، واحليض عند 

ر العالمات الباطنة مثل إنبات الشعر يف مغابن اجلسد... الفتاة، وظهو

سنة عند ( 10)وقد تظهر هذه الفوارق ابتداء من سن الثانية عشر 

عند األنثى، وعندئذ ال يقال ألحدهما أو كليهما ( 21)الذكر وسن التاسعة 

أنت يف مرحلة الطفولة، بل هو يف مرحلة أخرى هي مرحلة البلوغ، 

من جملة األحكام العدلية:" مبدأ سن البلوغ يف الرجل  196جاء يف املادة

اثنا عشرة سنة، ويف املرأة تسع سنوات..."
(9)

. 

لكن قد تتأخر املعايري الفيزيولوجية عند اجلنسني، فال يظهر االحتالم 

عند الرجل وال احليض عند املرأة، وال العالمات الظاهرة عندهما، 

عتربوا الولد طفال تطبق عليه فعندئذ اعتمد الفقهاء معيار السن، وا

 أحكام الصغري.

اخلامسة ولقد توسع الفقهاء يف حتديد سن الطفولة، فمنهم من أخذ بسن 

سنة وهو قول الشافعية واحلنابلة وقول املالكية يف رواية ابن  (11)عشر

وهب
(10)

سنة للذكر، والسابعة (19)، ومنهم من أخذ بسن الثامنة عشر 

قول املالكية يف املشهور من املذهب وقول  سنة لألنثى، وهو(11)عشر 
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احلنفية
(11)

سنة، وهو (11)، ومنهم من أوصل السن إىل التاسعة عشر 

قول بعض املالكية ورواية عن أبي حنيفة وقول الظاهرية
(12)

 .  

وردت اإلشارة إىل بداية  الفرع الثالث: الطفل يف االصطالح القانوني

م، حيث جاء يف 1191ل لعام مرحلة الطفولة، يف اتفاقية حقوق الطف

أّن الطفل بسبب عدم  -األمم املتحدة–تضع يف اعتبارها وإذ ديباجتها:" 

نضجه البدني والعقلي، حيتاج إىل إجراءات وقاية ورعاية خاصة، مبا يف 

"...ذلك محاية قانونية مناسبة قبل الوالدة وبعدها
(13)

، فاعتربت هذه 

قبل الوالة أي منذ بداية  نالديباجة أن بداية مرحلة الطفولة تكو

الطفل، يكون طفال مبجرد نفخ الروح فيه،  وفيه إشارة إىل أّناحلمل، 

القرآن  وحتول النطفة إىل علقة ثم إىل مضغة خمّلقة، كما دل على ذلك

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ :الكريم يف قوله تعاىل

وقد صّرح ، (14) ژڻ  ڻ  ۀ   ۀڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

أحدكم جيمع خلقه يف بطن  "إّن النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك يف قوله:

أمه أربعني يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة 

، ثم يرسل اهلل إليه امللك ، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع  مثل ذلك

د..."سعي كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو
(15) 

       . 

سنة، ( 19)أما انتهاء مرحلة الطفولة يكون بتمام سن الثامنة عشرة 

 كما جاء يف نص املادة األوىل من اتفاقية حقوق الطفل: "يعين الطفل
 ذلك قبل سن الرشد يبلغ مل ما عشرة، الثامنة يتجاوز مل إنسان كل

عليه" املنطبق القانون مبوجب
الذي ينتمي  ويقصد به قانون البلد .(16)

 إليه الطفل.

االتفاقية تركت إمكانية ختفيض سن الطفولة لدى الدول  حظ أّنويل

 األعضاء تبعًا لتشريعاتها الوطنية.

وبالرجوع للقانون املدني اجلزائري فإن سن الرشد يكون بتمام التاسعة 

، أما سن البلوغ اجلنائي فيكون بتمام 12 سنة طبقا للمادة (11)عشرة

املادة  قانون اإلجراءات اجلزائية( سنة طبقًا ألحكام 19رة)الثامنة عش
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، وهو السن املعترب يف نهاية مرحلة الطفولة، ألن اجلاني يف هذه 110

املرحلة العمرية خيضع ألحكام البالغني من حيث التجريم والعقاب 

 وإجراءات احملاكمة.

ة املطلب الثاني: املبادئ العامة يف اتفاقية حقوق الطفل مقارن

 بالتشريع اإلسالمي.

لقد حظيت اتفاقية حقوق الطفل بإمجاع عاملي غري مسبوق، حيث 

دولة، ومرّد ذلك هو زيادة الوعي العاملي  111انضّمت إليها أكثر من 

 بضرورة االهتمام حبقوق الطفل وترقيتها يف خمتلف امليادين.

 :ومن أهم املبادئ العامة اليت دعت إليها االتفاقية نذكر ما يلي

نصت اتفاقية  الفرع األول: مبدأ االعرتاف بالكرامة اإلنسانية:

حقوق الطفل يف ديباجتها على ضرورة االعرتاف بالكرامة اإلنسانية 

 املتأصلة يف مجيع أفراد األسرة الدولية رجاال ونساء وأطفاال، إذ جاء فيها:

ملعلنة يف إذ ترى أنه وفقا للمبادئ ا ،االتفاقيةيف هذه  األطرافالدول  إّن"

 بالكرامة املتأصلة جلميع أعضاء االعرتافاملتحدة، يشكل  األممميثاق 

البشرية وحبقوقهم املتساوية وغري القابلة للتصرف، أساس احلرية  األسرة

"والعدالة والسلم يف العامل
(17)

كما أن الديباجة خصت األطفال بالذكر ، 

من الضعف ونّبهت على ضرورة مراعاة كرامتهم ملا يتمّيزون به 

ترى أنه  واحلاجة إىل الرعاية اخلاصة، حيث نصت على ما يلي:" وإذ

اجملتمع وتربيته  يف ليحيا حياة فردية كامالينبغي إعداد الطفل إعدادا 

املتحدة، وخصوصا بروح السلم  األممميثاق  بروح املثل العليا املعلنة يف

واإلخاء..."والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة 
(18)

كما أننا نسجل  ،

تنويه الدستور اجلزائري مببدأ االعرتاف بالكرامة اإلنسانية لكل أفراد 

تضمن الّدولة عدم انتهاك ُحرمة ":12املادة اجملتمع، حيث جاء يف 

املعاملة بالكرامة،  مساس أّي أو وُيحَظر أّي عنف بدنّي أو معنوّي  اإلنسان

"القانون معهايق أو املهينةالالإنسانية القاسية أو 
(19)

  . 
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اإلنسانية،  لقد دعا القرآن الكريم هلذا املبدأ القويم؛ مبدأ محاية الكرامة 

ک  ک     ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  :حيث قال اهلل تعاىل

 .(20) ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 

ولقد  -قال اإلمام أبو السعود العمادي يف معنى التكريم املذكور يف اآلية:"

 كرمناهم أي وفاجِرهم، لَبّرهم شاماًل تكرميًا قاطبًة -ين آدمكرمنا ب

 به، والتمّتع األرض يف ما على والتسّلط املعتدلة، والقامة بالصورة،

 العبارِة، ِنطاُق به ُيحيط يكاد ال مما ذلك وغري الصناعات من والتمكُِّن

 حيواٍن كلَّ أن من عنهما: اهلل رضي عباس ابن ذكره ما مجلته ومن

بيده..." إليه يرفعه فإنه اإلنساَن إال بفيه)بفمه( طعاَمه تناولي
(21)

وسر ، 

اإلنسانية يف اإلسالم، هو تقديس الروح املنفوخة يف  االعرتاف بالكرامة

هذا الكائن احلي، فاهلل تعاىل هو الذي نفخ فيه من روحه، وأسجد له 

ة، فال يعقل مالئكته الكرام، تشريفا وتكرميا حلق الصنعة اإلهلية البديع

 بني قائما التالزم كان أن حييا اإلنسان حتت وطأة املهانة واملذلة، لذلك
 وبني )حق احلياة( اإلنسان بالوجود وشخصية اإلحساس املادي

 خضوعها النفس)حق الكرامة اإلنسانية( وعدم بعزة املعنوي اإلحساس
 خملوق أبدا. على ملخلوق معبودية ال وأنه تعاىل، هلل إال

فمن أحّب صانعا أحب اإلنسان من تكريم اخلالق جل جالله،  يمركإن ت

صنعته، واهلل تعاىل هو صانع اإلنسان وخالقه، وهو من خلق اخللق يف 

أحسن تقويم وصّورهم يف أحسن صورة وكّرمهم أحسن تكريم، ولقد 

جاء يف األثر: " إن هذا اإلنسان بنيان اهلل، فملعون من هدم بنيانه"
(22)

. 

الطبيعة البشرية، ال اإلنسانية هي خاصية متأصلة يف  إن الكرامة

ومل يكّرم  معّينة، ُتكتسب لتوافر عناصر أو لتضافر عوامل أو أسباب

اإلسالم، على اختالف أعراقهم دين ديٌن من األديان بين آدم كما كّرمهم 

الناس بنو "سلم: لى اهلل عليه واهلل ص قال رسول، ويف هذا الشأن وألوانهم

دم من تراب"آآدم، و
(23)

وقال أيضًا "ال فضل لعربي على عجمي وال  

لعجمي على عربي، وال ألبيض على أسود، وال ألسود على أبيض إال 

بالتقوى"
(24)

. 



  د.مساعيد عبد الوهاب...   حماية الطفولة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

لقد أرست اتفاقية  الفرع الثاني: مبدأ عدم التمييز يف املعاملة:

حقوق الطفل مبدأ العدل وعدم التمييز بني أفراد األسرة الدولية على 

لفروق الطبيعية اليت خلق عليها البشر، فال متييز بينهم على أساس ا

أساس الدين، أو اللغة، أو اجلنس، أو العرق، أو األصل القومي، أو 

االجتماعي أو الثروة أو املولد أو الرأي السياسي للوالدين، جاء يف ديباجة 

 واحلريات احلقوق جبميع التمتع حق إنسان اتفاقية حقوق الطفل:" لكل
 أو العنصر بسبب كالتمييز التمييز من أنواع نوع أي دون اردة...،الو

األصل  أو وغريه السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون

آخر،..." وضع أي أو املولد أو الثروة أو االجتماعي أو القومي
(25)

. 

 إن مبدأ التنوع واالختالف يف اجلنس واللون واللغة والفكر، يعّد مبدءًا

مكفوال يف الشريعة اإلسالمية، بل هو آية من آيات اهلل تعاىل الدالة على 

وجوده وقدرته، وعلى بديع صنعه وبالغ حكمته، فهو الذي خلق اخللق 

خمتلفني يف اجلنس من ذكر وأنثى، وهو الذي خلقهم يف ألوان متخلفة من 

هم أبيض وأسود وأمحر، فال تكاد ترى أحدا يشبه اآلخر، وهو الذي جعل

ں  ڻ  ڻ   چ يف كتابه العزيز: خمتلفني يف اللغات واللهجات، قال تعاىل

ولو شاء ، (26)چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

يزالون خمتلفني إىل يوم  اهلل جلعلهم على لسان واحد وفكر واحد، وال

اختالف األلسنة  يقول الدكتور سليمان ولد خسال:" إّنالقيامة، 

طباع واألخالق، واختالف املواهب واالستعدادات، واأللوان، واختالف ال

تنوع، ال يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض جبميع 

احلاجات، وليس للون واجلنس واللغة والوطن وسائر هذه املعاني من 

حساب عند  اهلل تعاىل، إمنا هناك ميزان واحد تتحد به القيم ويعرف به 

فضل الناس"
(27)

بعض، وهو صفاء النفس وصدق العزمية، ، بعضهم ال

 إىل وال اهلل ال ينظر إىل أجسادكم، يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم:" إّن

قلوبكم" إىل ينظر ولكن صوركم،
(28)

أي أن اجملازاة واحملاسبة يوم القيامة ، 

 تكون على ما يف القلب دون الصور الظاهرة.



(18) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 إّن لى للطفل:الفرع الثالث: مبدأ احلفاظ على املصاحل الفض

األسرة يف نظر اتفاقية حقوق الطفل هي البيئة الطبيعية لنمو الطفل 

ورفاهيته، ومن أجل ذلك، كان لزاما على الدول األطراف أن تولي األسر 

املساعدة واحلماية الالزمتني لتتمكن من االضطالع مبسؤولياتها الكاملة 

 داخل اجملتمع.

 قد املتحدة األمم ما يلي:" إنجاء يف ديباجه اتفاقية حقوق الطفل 
رعاية  يف احلق للطفولة أن اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف أعلنت

 الوحدة باعتبارها األسرة، بأن منها خاصتني، واقتناعا ومساعدة
أفرادها  مجيع ورفاهية لنمو الطبيعية والبيئة للمجتمع األساسية

 لتتمكن الالزمتني عدةواملسا احلماية توىل أن ينبغي األطفال، وخباصة
 داخل اجملتمع". مبسؤولياتها الكامل االضطالع من

ولقد عمل التشريع اجلنائي اجلزائري على رفع الوالية األبوية يف حالة 

سوء أخالق الوالد كاعتياده على السكر أو املعاملة القاسية ألبنائه، حيث 

 يعاقب برفع الوالية عنه حفاظا على املصاحل الفضلى للطفل.

من قانون العقوبات اجلزائري:" يعاقب باحلبس من  112/1جاء يف املادة 

 دج:122.222دج إىل 01.222(، وبغرامة من 21( إىل سنة)20شهرين)

أحد الوالدين الذي يعّرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منهم، أو  -

يعّرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون 

م لالعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن يهمل مثاًل سيئًا هل

رعايتهم، أو ال يقوم باإلشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد 

 قضي بإسقاط سلطته األبوية عليهم أو مل يقضى بإسقاطها". 

لقد عملت الشريعة اإلسالمية على مراعاة املصاحل الفضلى للطفل حني 

ة على أوالدها القصر ما مل تتزوج، قضت حبق احلضانة للمرأة املطلق

الالزمة يف كنف عطف األم وحنانها، ورعايتهم حفاظا على حسن تربيتهم 

 من الولد حبضانة أحق األم أن على متفقون قال اإلمام الباجي: "الفقهاء

تتزوج" مل ما احلضانة يف حق له ممن وغريه أبيه
(29)

. 



  د.مساعيد عبد الوهاب...   حماية الطفولة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (81) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 امرأة أن» جده نع أبيه عن شعيب بن عمرو أخرج احلاكم بسنده عن

 وحجري سقاء، له وثديي وعاء، له بطين كان ابين إنه اهلل رسول يا قالت:

 صلى - اهلل رسول هلا فقال مين، ينتزعه أن وأراد طلقين أباه وإن حواء، له

«تنكحي مل ما به أحق : أنت - وسلم عليه اهلل
(30)

.  

 أن عنىامل جهة وأضاف اإلمام الباجي تعليقا على احلديث فقال:" ومن

 مع كله بشأنه والقيام وتنظيفه لغسله تناوال وأحسن باالبن أرفق األم

باالبن" أرفق ذلك فكان تصرفه يف عنه األب واشتغال ذلك مالزمتها
(31)

 ،

هذا احلديث من أروع النماذج الدالة، داللة قاطعة، على مراعاة  إّن

حة األب الشريعة اإلسالمية ملصاحل الطفل الفضلى، وتقدميها على مصل

يف مجع شتات أبنائه، خاصة إذا تزوج أكثر من مرة، وطلق يف كل مرة، 

 تاركا ورائه فلذات كبده.

تعترب  الفرع الرابع: مبدأ االستماع إىل الطفل وعدم تعنيفه:

حرية التعبري عن اآلراء من أهم احلقوق املعنوية اليت تساهم يف تكوين 

لعقلية، حيث يقوى على الطفل مستقبال وتنمية قدراته الذهنية وا

 الفهم والتحليل واالستنباط جلميع األحداث والوقائع احمليطة به.

وألجل هذا، دعت اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف إىل فتح قنوات 

 :" تكفل10احلوار مع فئة األطفال للتعبري عن آرائهم، جاء يف املادة 
 آرائه تكوين على القادر للطفل االتفاقية هذه يف األطراف الدول

 متس اليت املسائل مجيع يف اآلراء حبرية تلك عن التعبري حق اخلاصة،
 ونضجه. الطفل لسن وفقا الواجب االعتبار الطفل آراء وتولي الطفل،

 أي يف إليه االستماع فرصة خاص، بوجه للطفل، تتاح الغرض، وهلذا 
 ممثل خالل من أو مباشرة، إما متس الطفل، إجراءات قضائية وإدارية

"الوطين للقانون اإلجرائية القواعد مع تتفق بطريقة مالئمة، هيئة أو
(32)

. 

لقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يعّنف األطفال وال يزجرهم، بل 

يسّلم عليهم ويباسطهم ويتواضع هلم وميازحهم، بل كان ال يزجرهم حتى 

س يف إحدى وهو يؤدي فريضة الصالة، فقد روي أنه أطال السجود بالنا

صلواته، حتى ظنوا أنه قد قبض، فلما سألوه، قال: إن ابين)احلسن أو 



(80) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

احلسني( قد ارحتلين فكرهت أن أعّجله حتى يقضي حاجته"
(33)

، وروي 

عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:" من كان له صيب فليتصابى له"
(34)

 

أي يتحدث معه بطريقته، وميشي كمشيته، ويلعب معه بالطريقة اليت 

حيبها حتى يدخل السرور على قلبه، ألن إدخال السرور على قلوب العباد 

 من أحب األعمال إىل اهلل تعاىل.

وكان سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يشرك األطفال يف التعبري عن 

آرائهم بكل حرية حتى يف املسائل املهمة، جاء يف األثر أنه كان إذا نزل به 

املدينة فاستشارهم لعله جيد يف النهر وال جيد يف األمر املشكل، مجع غلمان 

خماطبا مجاعة  -وكان عاملا باحلديث -البحر، قال اإلمام ابن شهاب الزهري

من الشبان يتعلمون عنده حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" ال 

حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم، فإن عمر بن اخلطاب كان إذا نزل به 

الشّبان فاستشارهم يبتغي حدة عقوهلم" األمر املعضل دعا
(35)

. 

 املطلب الثالث: احلماية القانونية للطفولة يف اجلزائر.

من اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة اختاذ الدول  11نصت املادة 

األطراف كافة التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية 

رر أو اإلساءة البدنية أو حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الض

العقلية أو اإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال أو إساءة املعاملة أو 

االستغالل، وهو يف رعاية الوالد أو الوصي القانوني أو أي شخص آخر 

 يتعهد الطفل بالرعاية....

والتزاما من اجلزائر بتعهداتها الدولية، فلقد عملت على توفري جمموعة 

ليات القانونية حلماية الطفولة من كافة أنواع العنف واإلساءات من اآل

 املادية واملعنوية، نذكرها فيما يلي:  

تعترب جرمية إهمال الطفل  الفرع األول: جرمية إهمال الطفل

القاصر، فعال منصوصا ومعاقبا عليه يف قانون العقوبات يف املادة 

(، وبغرامة 21سنة)( إىل 20منه: "يعاقب باحلبس من شهرين) 112/1

 دج:122.222دج إىل 01.222من 



  د.مساعيد عبد الوهاب...   حماية الطفولة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (86) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

( ويتخلى 20أحد الوالدين الذي يرتك مقر أسرته ملدة تتجاوز شهرين) -

عن كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية، أو 

( 20الوصاية القانونية، وذلك بغري سبب جدي. وال تنقطع مدة الشهرين)

مقر األسرة على وضع ينبئ عن الرغبة يف استئناف احلياة  إال بالعودة إىل

 العائلية بصفة نهائية...".

ونالحظ أن املادة القانونية قد حتدثت عن السلطة األبوية ممثلًة يف 

األبوين، كما أشارت إىل من ينوبهما قانونا عن طريق الوصاية القانونية، 

 أو النيابة القانونية بشكل عام.

لنص القانوني السابق، فإن هذه اجلرمية تتحقق إذا وبالرجوع إىل ا

 توافرت األركان التالية:

 تقوم هذه اجلرمية إذا توافرت الشروط التالية: الركن املادي: -

 .االبتعاد اجلسدي عن مقر األسرة 
  وجود ولد أو عدة أوالد، مع ضرورة وجود عقد مينح للعائلة

ن عقد كفالة أو سلطة الوصاية القانونية على الطفل سواء كا

عقد النيابة القانونية، ولقد أثار الدكتور أحسن بوسقيعة مسألة 

ما إذا كان األطفال املكفولون معنيون باحلماية املقررة يف هذه 

املؤرخ  11-91من القانون رقم  116املادة أو ال، خاصًة وأن املادة 

املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر  1191-26-21يف 

، تعرف الكفالة على أنها:" التزام 0221-20-01املؤرخ يف  21-20

على وجه التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، 

قيام األب بابنه، وتتم بعقد شرعي"، وخلص إىل أن الولد 

هو الولد األصلي أي  112/1املشمول باحلماية مبوجب املادة 

الشرعي دون سواه
(36)

. 

لولد املكفول تشمله احلماية القانونية أيضا، ذلك ا لكننا نرى أّن

أعاله اشرتط على الكافل  116أن تعريف عقد الكفالة يف املادة 

يف نفقته وتربيته ورعايته للمكفول أن يبذل العناية الالزمة كما 

لو كان يرعى ابنه األصلي، كما أن منشأ عقد الكفالة هو التزام 



(88) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

حال اإلخالل بأحد بنوده،  عقدي يرّتب املسؤولية العقدية يف

واعتبار الكفالة عقد من عقود التربعات ال يعين إخالء مسؤولية 

الكافل، ألن عقد الكفالة عقد تربعي ابتداًء، فمن شاء انضم 

إليه، ومن شاء امتنع، لكن فور الشروع فيه )االنضمام إليه( 

بني طرفيه، كما أن املصلحة الفضلى للطفل  تتنشأ االلتزاما

ول وهو الطرف الضعيف يف هذا العقد، تقتضي أن تكون املكف

هناك محاية جزائية للحيلولة دون إفراغ العقد من األهداف اليت 

 أنشأ من أجلها.

  عدم الوفاء بااللتزامات امللقاة على األسرة؛ سواء كانت التزامات

مادية أو معنوية، وااللتزامات املادية تتمثل أساسًا يف النفقة 

من قانون األسرة:" تشمل النفقة: 19طبقًا للمادة مبشموالتها، 

من  الغذاء والكسوة والعالج والسكن أو أجرته، وما يعترب

أما االلتزامات املعنوية فتتمثل يف الضروريات يف العرف والعادة"، 

 الرعاية اخللقية واألدبية والتعليم خاصة. 

 مات أن تتجاوز مدة الرتك الشهرين، وال ينفع القيام بااللتزا

 املادية وحدها لتفادي قيام اجلرمية، ذلك أن ترك أحد الوالدين

)األب أو األم( أو الوصي أو القيم ملقر األسرة حيول دون قيامه 

بواجباته املعنوية، كما أن الرجوع املعترب الذي يوقف املدة 

القانونية لرتك األسرة، هو الرجوع اجلدي املعّبر بصدق عن 

 ياة العائلية.الرغبة يف استئناف احل

ويتمثل يف القصد اجلنائي، حيث يكون اجلاني على  الركن املعنوي: -

علم بأن إقدامه على الرتك يشكل جرمية يعاقب عليها القانون، كما جيب 

أن تكون له إرادة حرة ال تقبل التأويل يف ترك األسرة والتخلي عن 

 الواجبات.

يعترب إخفاء الطفل : الفرع الثاني: جرمية إخفاء الطفل أو تهريبه

، يقع حتت طائلة أو تهريبه أو مساعدته على الفرار فعال خمالفا للقانون

من قانون العقوبات على ما  101حيث نصت املادة التجريم والعقاب، 



  د.مساعيد عبد الوهاب...   حماية الطفولة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (88) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

يلي:" كل من مل يسّلم طفال موضوعًا حتت رعايته إىل األشخاص الذين 

( 21( إىل مخس)20هلم احلق يف املطالبة به، يعاقب باحلبس من سنتني)

 سنوات".

 وتتكون جرمية إخفاء الطفل من األركان التالية:

 ؛ ويتكون من العناصر التالية:كن املاديالر-

 عهد به إىل عائلة بديلة لرعايته وتربيته.قد  جيب أن يكون الطفل -

 ًاسن من قانون العقوبات 101لم حتدد املادة فأما فيما يتعلق بالسن، 

عف املطالب به من اجلهة اليت هلا احلق يف ذلك، وبالتالي ًا للطفل املسمعين

سنة،  (81)نطبق القواعد العامة يف حتديد سن الطفل، وهو مثانية عشر

(37)161–10لمرسوم الرئاسي طبقًا ل
املتضمن م، 11/10/1110 :املؤرخ يف 

تفافية حقوق الطفل مع التصرحيات التفسريية واليت ا املصادقة على

م، 02/11/1191 :معية العامة لألمم املتحدة بتاريخصادقت عليها اجل

 19إنسان مل يتجاوز سنه  كّل" :والذي عرف يف مادته األوىل الطفل بأنه

 ".سنة

وهم أحد والديه أو من له احلق يف املطالبة به، الطفل أن يطالب ب -

 أصحاب النيابة القانونية بصفة عامة.

به، أو االمتناع عن تعيني االمتناع عن تقديم الطفل إىل من طالب  -

 مكان تواجده.

توافر القصد اجلنائي لدى تقتضي هذه اجلرمية  الركن املعنوي: -

الذي كان الطفل تقوم اجلرمية إال إذا تعمد اجلاني اجلاني، وبالتالي ال 

أو  إىل من له احلق يف املطالبة به، تسليمهموضوعًا حتت رعايته، رفض 

 .يوجد فيه رفض اإلفصاح عن املكان الذي

بالرجوع إىل يف جرمية إخفاء الطفل أو تهريبه:  مسألة االشرتاك

من قانون العقوبات جندها قد تناولت أيضا مسألة االشرتاك  101املادة 

مع اجلاني األصلي يف جرمية إخفاء الطفل أو تهريبه من السلطة اليت هلا 

كان قد حق الوصاية عليه، وذلك بقوهلا:" كل من تعّمد إخفاء قاصر 

ُخطف أو ُأبعد أو هّربه من البحث عنه، وكان من أخفاه عن السلطة 
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سنوات،  (21)إىل مخس (21)اليت خيضع هلا قانونًا، يعاقب باحلبس من سنة

دج، أو بإحدى هاتني العقوبتني، 122.222دج إىل 02.222وبغرامة من 

 وذلك فيما عدا احلالة اليت يكّون فيها الفعل جرمية اشرتاك معاقب

 عليها".

وبالرجوع إىل النص القانوني السابق، فإن هذه اجلرمية تتحقق إذا 

 توافرت األركان التالية:

 ويتكون من العناصر التالية: ؛الركن املادي -

، وبالتالي يكون دابعاألخطف أو تعرض لل كان قدالذي  قاصرال خفاءإ -

ص فعل اإلخفاء املنصوص عليه يف هذه املادة، هو احلاصل من شخ

 آخر، غري الشخص األول الذي قام باخلطف أو اإلبعاد.

احلق يف املطالبة  كان هلا ء، سواعنهاجلهة اليت تبحث تهريب القاصر عن  -

ممثلي السلطات العمومية املختصة بالبحث كانت هذه اجلهة من  أو ،به

 وتشمل الشرطة القضائية.، عن املفقودين

وهو إخفاء الطفل  ،ا قانوناخيضع هل اليت عن السلطة إخفاء القاصر -

القاصر الذي كان حمل أحد التدابري احلماية والتهذيب املنصوص عليها يف 

ةمن قانون اإلجراءات اجلزائي 111املادة 
(38)

. 

يف قيام هذه اجلرمية توافر القصد اجلنائي  يشرتط :الركن املعنوي -

ن على علم بأن ، وأن يكوإرادة حرةاجملرم ب فعلللإتيان اجلاني  املتمثل يف

 القاصر قد خطف أو أبعد من املكان الذي وضع به.

جيب على ولي  الفرع الثالث: جرمية تعريض الطفل للخطر املادي

القاصر أو وصيه أو القيم عليه، أن يظل قائمًا على شؤونه، حريصًا 

على حياته، فإذا ما أخل بواجباته وعّرض الطفل للخطر املادي، فإنه 

، 111اجلنائية، طبقا ألحكام قانون العقوبات، يف املواد يتعرض للمساءلة 

111 ،116 ،111 ،119 ،111. 

 وميكن تقسيم هذه النصوص القانونية إىل حالتني:

طر املادي يف مكان خاٍل من احلالة األوىل: تعريض الطفل للخ -

من قانون العقوبات على ما يلي:" كل من  111حيث نصت املادة الناس 
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عاجزًا غري قادٍر على محاية نفسه بسبب حالته البدنية أو ترك طفاًل أو 

العقلية، أو عرضه للخطر يف مكان خاٍل من الناس، أو محل الغري على 

 ( سنوات.21( إىل ثالث)21ذلك، يعاقب جمرد هذا الفعل باحلبس من سنة)

فإذا نشأ عن الرتك أو التعريض للخطر، مرض أو عجز كلي ملدة 

( 21( إىل مخس)20مًا، فيكون احلبس من سنتني)( يو02تتجاوز عشرين)

 سنوات.

وإذا حدث للطفل أو للعاجز برت أو عجز يف أحد األعضاء أو أصيب 

( إىل 21بعاهة مستدمية، فتكون العقوبة هي السجن من مخس)

 ( سنوات.12عشر)

وإذا تسبب الرتك أو التعريض للخطر يف املوت، فتكون العقوبة هي 

 ( سنة".02ات إىل عشرين)( سنو12السجن من عشر)

من قانون العقوبات على ظروف التشديد إذا كان  111ونصت املادة 

مرتكبوا اجلرمية من أصول الطفل أو ممن هلم سلطة عليه أو يتولون 

رعايته، حيث شددت العقوبة حبقهم، ألنه يفرتض فيهم احلرص 

إذا  على أنه:" 111واحليطة لصاحل الطفل أكثر من غريهم، نصت املادة 

 سلطة هلم ممن أو العاجز، أو الطفل أصول من احلادث مرتكب كان
 يلي:  كما العقوبة فتكون يتولون رعايته ممن أو عليه،

 املنصوص احلاالت يف سنوات (21مخس) إىل (20سنتني) من احلبس -
 ،111 املادة من األوىل الفقرة يف عليها

 املنصوص احلالة يف سنوات (12عشر) إىل (21مخس) من السجن -
 املذكورة، املادة من الثانية الفقرة يف عليها

 احلالة يف سنة (02عشرين) إىل سنوات (12)عشر من السجن -
 املذكورة، املادة من الثالثة الفقرة يف عليها املنصوص

 املادة من الرابعة الفقرة يف عليها املنصوص احلالة يف املؤبد السجن -
 املذكورة".
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ريض الطفل للخطر املادي يف مكان غري خاٍل احلالة الثانية: تع -

من قانون العقوبات بقوهلا:"  116وهذه احلالة تناولتها املادة : من الناس

 حالته بسبب نفسه محاية على قادٍر عاجزًا غري أو طفاًل ترك من كل
 أو الناس، من خاٍل غري مكان يف عرضه للخطر أو العقلية أو البدنية

 (21ثالثة) من باحلبس الفعل هذا جملرد قبيعا ذلك، على الغري محل
 ( سنة.21إىل) أشهر

 جتاوز ملدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الرتك عن نشأ إذا
 سنتني.(20) إىل ( أشهر26ستة) من احلبس يومًا، فيكون (02عشرين)

 أصيب أو األعضاء، أحد يف عجز أو برت للعاجز أو للطفل حدث وإذا
 إىل (20)سنتني احلبس من هي العقوبة نفتكو مستدمية، بعاهة
 سنوات. (21)مخس

 إىل (21مخس) من السجن هي العقوبة فتكون الوفاة، إىل ذلك أدى وإذا
 سنوات". (12عشر)

من قانون العقوبات على ظروف التشديد بالنسبة هلذه  111ونصت املادة 

ته، احلالة، إذا كان مرتكب اجلرمية من أصول الطفل أو ممن يتولون رعاي

 ممن أو العاجز، أو الطفل أصول من احلادث مرتكب كان بقوهلا:" إذا
 كما يأتي: العقوبة فتكون رعايته، يتولون

 عليها املنصوص احلالة يف سنتني (20إىل) أشهر (26ستة) من احلبس -
 ،116املادة من األوىل الفقرة يف

 املنصوص احلالة يف سنوات (21مخس) إىل (20سنتني) من احلبس -
 املذكورة، املادة من الثانية الفقرة يف ليهاع

 احلالة يف سنوات (12عشر) إىل سنوات (21مخس) من السجن -
 املذكورة، املادة من الثالثة الفقرة يف عليها املنصوص

 احلالة يف سنة (02عشرين) إىل سنوات (12عشر) من السجن -
 املذكورة". املادة من الرابعة الفقرة يف عليها املنصوص
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السابقتني، مل  116و 111الحظ أن الفقرتني األخريتني من املادتني ون

تشرتطا قصدًا جنائيًا خاصًا للجاني، إذ أن جمرد تعريض الطفل للخطر 

 املادي ولو مل يكن متعمَّدًا، قد يفضي إىل الوفاة.   

من قانون العقوبات فقد أشارت إىل ظرف تشديد يتعلق  119أما املادة 

خاص لدى اجلاني، وهو نية إحداث الوفاة، حيث  بوجود قصد جنائي

 املواد يف عليها املنصوص بالعقوبات اجلاني جاء نصها كما يلي:" يعاقب
(39)061إىل  061من

 توافر مع الوفاة يف إذا تسبب األحوال حسب على 
 .إحداثها" نية

من قانون العقوبات فقد نصت على جواز احلكم بالعقوبات  111أما املادة 

 على احلكم لية يف مواد اجلنح فقط، حيث جاء فيها:" وجيوزالتكمي
 من 11املادة يف الواردة احلقوق من أكثر أو حق من باحلرمان اجلاني

 األكثر، على سنوات (21)مخس إىل األقل على (21)سنة من هذا القانون
 طبقا للمواد فقط جنحة بعقوبة عليه قضي إذا ما حالة يف وذلك

 ".111إىل  111من

كثرا ما تعرض : رع الرابع: جرمية خطف الطفل أو إبعادهالف

األطفال القصر لفعل اخلطف من األولياء أو األوصياء القانونيني، كما 

ميكن أن يتعرضوا لإلبعاد عن مكان تواجدهم احلقيقي، وهذا ما جعل 

املشرع اجلزائري يقدم هلم احلماية القانونية يف هذا اجملال، حيث أنه اعترب 

الطفل وإبعاده، فعاًل جمرمًا ومعاقبًا عليه بنص قانون  فعل خطف

 مل قاصرًا أبعد أو خطف من ، يف قوله:" كل106العقوبات يف املادة 
 شرع يف أو حتايل، أو تهديد أو عنف بغري وذلك عشرة، الثامنة يكمل
 وبغرامة سنوات (21مخس) إىل (21سنة) ملدة باحلبس فيعاقب ذلك،
 دج.122.222دج إىل 02.222من

 تتخذ فال خاطفها، من املبعدة أو املخطوفة القاصر تزوجت وإذا
 األشخاص شكوى بناء على إال األخري ضد اجلزائية املتابعة إجراءات
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 بعد إال عليه احلكم جيوز وال الزواج، إبطال طلب يف صفة هلم الذين
 بإبطاله". القضاء

، فيه مت وضعه ال تشرتط هذه اجلرمية أن يبعد القاصر من املكان الذيو

 ،يف حال ما إذا رافق القاصرحتى بل تقوم  له، ن وكلت رعايتهأو مم

، لذلك جيب على الشخص حسن النية أن يكون مبحض إرادته ،اجلاني

حذرًا من مرافقة القصر له دون علم أوليائهم، وإال قامت يف حقه جرمية 

 خطف القاصر أو إبعاده عن مكان تواجده.

من قانون العقوبات أعاله، يّتضح لنا أن  106ادة وبالرجوع إىل نص امل

 جرمية خطف القاصر أو إبعاده، تقوم إذا توافرت األركان التالية:

 الركن املادي: -

، سواء كان ذكرًا أم أن يكون الضحية قاصر مل يكمل الثامنة عشر -

 .أنثى

 أما إذا، أن يكون فعل اخلطف أو اإلبعاد بدون عنف أو تهديد أو حتايل -

التكييف القانوني للفعل يتحول فإن  أو التحايل، مت بالعنف أو التهديد

مكرر 011من جنحة إىل جناية، وتطبق عندئذ أحكام املادة 
(40)

من  

 قانون العقوبات.

ونقله يتواجد فيه، املكان الذي  عنالطفل : أخذ فعل اخلطفويقصد ب

أو حتى عن الوسط الذي يعيش فيه  النقلإىل مكان آخر، وسواء كان 

 .أن جيلس فيه الطفلاعتاد  املكان الذي

ويقصد بفعل اإلبعاد: يتمثل أساسًا يف عدم تسليم القاصر إىل من له 

احلق يف املطالبة به، أو يف حضانته، ويقتضي اإلبعاد نقل القاصر من 

مكان إقامته العادية أو من املكان الذي وضعه فيه من ميارس عليه 

احملكمة العليا بقيام اجلرمية يف حق من أبعد سلطة قانونية، وهكذا قضت 

قاصرا عن الوسط الذي يعيش فيه، ويف حق من أبعد القاصر عن مكان 

إقامته أو عن مكان تواجده املعتاد
(41)

. 

فتقوم اجلرمية  للخطف أو اإلبعاد،  حيدد املشرع اجلزائري مدة معينةمل -

 .كان اإلبعاد لساعة أو ليلةولو 
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 :الركن املعنوي -

الباعث إىل  االعتباروال يأخذ بعني  ،نائياجلقصد التقتضي اجلرمية توافر 

ارتكابها سواء علم اجلاني بسن الضحية أو كانت جيهل أن الطفل مل 

املشرع شكوى لتحريك الدعوى يشرتط ومل  ،سنة (19)مثانية عشر يتجاوز

 .العمومية

تزوجت  وذلك إذا ،بالضحية األنثى خاصًا أورد املشرع حكمًاولقد 

إجراءات املتابعة ضد هذا األخري إال  خذاملخطوفة من خاطفها، فال تت

 .على شكوى األشخاص الذين هلم صفة يف طلب إبطال الزواج بناًء

من  (19)مل تكمل الثامنة عشر وبذلك إذا خطف أو أبعد شخص فتاة

 ، فتزوجهاالزواج منهال هو ِبوَق ،ثم أعلنت رغبتها يف الزواج منه ،عمرها

قد أجازت هذا  106/0املادة ، فإّنأمام املوثق أو ضابط احلالة املدنية

الدكتور أحسن بوسقيعة قد انتقد هذه املادة ورأى بطالن  أّن إاّلالزواج، 

 هذا الزواج لسببني هما:

إبطال الزواج النعدام األهلية: تكتمل أهلية زواج املرأة يف اجلزائر -1

من قانون األسرة املعدلة  21لمادة )طبقًا ل سنة (11)بتمام تسعة عشر

، وللقاضي أن يرخص بالزواج (01/20/0221مبوجب األمر املؤرخ يف 

 11قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة. فيكون الزواج الذي مّت قبل هذه السن)

سنة( وبدون ترخيص، باطاًل بطالنًا مطلقًا، وال جيوز تثبيته النعدام 

ني(من القانون املد 120/1األهلية)املادة 
(42)

. 

مكرر من  21إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه: نصت املادة-0

-قانون األسرة على شروط الزواج وهي، عالوًة على رضا الزواجني: 

انعدام املوانع  -ولي الزوجة  -الصداق  -حضور شاهدين -أهلية الزواج

من القانون املذكور املعدلة مبوجب  11الشرعية للزواج، وتضيف املادة

يف فقرتها الثانية؛ أن ولي القاصر هو الذي  01/20/0221 :مر املؤرخ يفاأل

يتوىل زواجه، ووليه هو أبوه، فأحد األقربني، والقاضي ولي من ال ولي 

 له.
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املتعلق  11/20/1112املؤرخ يف  02-12من األمر  11وجّرمت املادة 

 باحلالة املدنية، عقد الزواج الذي يتم دون حضور الولي، حيث نصت

على معاقبة ضابط احلالة املدنية أو املوثق الذي حيرر عقد الزواج دون 

رخصة األشخاص املؤهلني حلضور عقد الزواج بالعقوبات املقررة يف 

 من قانون العقوبات. 111املادة 

من قانون األسرة املعدلة مبوجب  11/0ومن جهة أخرى نصت املادة 

مّت الزواج بدون شاهدين أو  على أنه:" إذا 01/20/0221األمر املؤرخ يف 

صداق أو ولي يف حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت 

 بعد الدخول بصداق املثل".

 11)أقل من  نستنتج مما سبق أن زواج عدمية األهلية وفاقدة التمييز

 120/1)املادة  سنة(، باطل بطالنًا مطلقًا يف ظل القانون اجلزائري
من قانون األسرة 90ادة قانون مدني، وامل

(43)
(، وال يزول البطالن 

 باإلجازة.

 دون بلوغ سن الزواجسنة( 11)اليت بلغت سن التمييزالقاصرة أما زواج 

، فحكمه مرهون بالدخول: يفسخ قبل الدخول ويثّبت بعده، سنة(11)

من قانون  106وبناًء على ما سبق يتبّين لنا أن الفقرة الثانية من املادة 

يف صورة ما إذا مّت  ت ال تصلح يف ظل التشريع اجلزائري إاّلالعقوبا

الدخول ووافق الولي على الزواج بتثبيته"
(44)

   . 

8 

البحث يف مواضيع الطفولة ُيعّد عمال نبيال وشريفا، يأخذ شرفه  إّن

ونبله من براءة الطفولة نفسها، فهي الفئة القاصرة اليت ال تدرك 

تقبلها املشرق، إال من خالل ما تقوم بها حقوقها املهضومة وال ترسم مس

 اجلهات القائمة على إنفاذ القانون وتوفري العدالة جلميع أفراد اجملتمع.

ولقد حرصت الشريعة اإلسالمية باعتبارها الدين اخلامت جلميع األديان، 

من مرحلة احلمل -على بيان حقوق الطفولة يف خمتلف مراحلها العمرية

، حتى -را مبختلف احملطات اهلامة يف حياة الطفلإىل مرحلة البلوغ مرو
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يصبح الطفل رجل املستقبل السوي، القادر على التمتع حبقوقه والقيام 

 بواجباته.

كما عملت اجملموعة الدولية على إصدار صك قانوني )اتفاقية حقوق 

الطفل( يعترب االلتزام به مبثابة احلد األدنى للحقوق املضمونة من كافة 

تمع الدولي، كما يعترب املساس به أو جتاوزه، انتهاكا صارخا أعضاء اجمل

 حلقوق الطفل.

أما بالنسبة للتشريعات الداخلية)الوطنية( يف جمال الطفولة فقد جاءت 

مسايرة ملبادئ الشريعة اإلسالمية حمققة ملقاصدها العامة، كما جاءت 

قام  متوافقة مع االتفاقيات الدولية من حيث الشكل واملوضوع، حيث

 املشرع اجلزائري بتجريم مجيع األفعال املاسة حبقوق الطفولة.

إال أنه يالحظ عدم تفعيل النصوص القانونية يف الواقع، وعدم متابعة 

مرتكيب انتهاكات حقوق الطفولة، األمر الذي أدى إىل ظهور أفعال 

خطرية وغريبة عن اجملتمع اجلزائري يف اآلونة األخرية، أين مت تسجيل 

افات متعددة ألطفال قصر شهدت يف الغالب نهايات مأساوية من اختط

قتل للرباءة، أو تعريضهم إلصابات نفسية عميقة، أو اختالالت 

اجتماعية على مستوى األولياء خاصة وأفراد اجملتمع بصفة عامة، األمر 

الذي يستدعي إعادة النظر يف صرامة القوانني املطبقة برفع العقوبات 

حاالت القتل العمد، فال مينع القتل من اجملتمع إال القتل، كما  إىل اإلعدام يف

ورد يف قول العرب قدميا:" القتل أنفى للقتل"، كما جيب أن تتكاتف اجلهود 

بني اجلهات األمنية والقضائية وأفراد اجملتمع املدني يف التبليغ عن مثل 

 هذه اجلرائم اخلطرية.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 .13سورة النور، اآلية ( 1)

 بريوت، العلمية املكتبة، للرافعي الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح ،الفيومي (2)

 .33/303، 3ادر، بريوت، ط، وينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار ص2/173

 .95سورة النور، اآلية ( 3)

، دار الفكر املعاصر، دمشق، واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسريوهبة الزحيلي، ( 4)

 .31/250 هـ،3331، 2ط
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 .95سورة النور، اآلية ( 5)

، البخاري مسري شامحتقيق: هأبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ( 6)

 .32/212، م 2001، السعودية الرياض، الكتب، عامل دار

أبو الفداء إمساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار ( 7)

 .2/35م، 3555، 2طيبة للنشر والتوزيع، السعودية؟، ط

م، 3513للنشر، تونس، حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية ( 8)

31/232. 

علي حيدر خواجة، درر احلكام يف شرح جملة األحكام، تعريب فهمي احلسيين، دار اجليل، ( 9)

 (.2/702، بريوت، لبنان، )3553، 3ط

(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من 2/133ينظر: احلاوي الكبري ألبي احلسني املاوردي) (10)

 ( .2/17يل حملمد عليش املالكي)(، منح اجلل9/217اخلالف للمرداوي)

(، الكايف يف فقه أهل املدينة 2/212ينظر: التاج واإلكليل ألبي عبد اهلل املّواق املالكي، )( 11)

(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم 3/112ألبي عمر بن عبد الرب املالكي)

 (.1/52احلنفي)

(، البحر الرائق البن 9/95)ينظر: مواهب اجلليل للحطاب الرعيين املالكي( 12)

 (.3/11(، احمللى البن حزم )1/52جنيم)

م املتضمن املصادقة مع 3552-32-35املؤرخ يف  323-52رقم املرسوم الرئاسي ( 13)

التصرحيات التفسريية، على اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة 

 53مسية للجمهورية اجلزائرية، عدد ، اجلريدة الرم3515-33-20لألمم املتحدة بتاريخ 

 .2135م، ص 21/32/3552الصادر يف 

 .09سورة احلج، اآلية ( 14)

 رواه البخاري ومسلم.( 15)

م املتضمن املصادقة مع 3552-32-35املؤرخ يف  323-52رقم املرسوم الرئاسي ( 16)

لعامة التصرحيات التفسريية، على اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية ا

 .2135، مرجع سابق، ص م3515-33-20لألمم املتحدة بتاريخ 

م، املتضمن 35/32/3552املؤرخ يف  323-52ينظر: املرسوم الرئاسي رقم: ( 17)

املصادقة مع التصرحيات التفسريية على اتفاقية حقوق الطفل، اجلريدة الرمسية 

 .2131م، ص 21/32/3552: املؤرخ يف 53للجمهورية اجلزائرية، العدد 

م، مرجع سابق، ص 35/32/3552املؤرخ يف  323-52ينظر: املرسوم الرئاسي رقم: ( 18)

2135. 

ديسمرب  1املؤرخة يف  ،72جلريدة الرمسية رقم ينظر: دستور اجلمهورية اجلزائرية، ا( 19)

اجلريدة الرمسية رقم ، 2002أبريل  30املؤرخ يف  01-02 :القانون رقم : دل بـ، مع3552

 2001نوفمرب  39املؤرخ يف  35-01القانون رقم ، و2002أبريل  33ة يف املؤرخ 29

املؤرخ يف  03-32القانون رقم ، و2001نوفمرب  32املؤرخة يف  21اجلريدة الرمسية رقم 

 .2032مارس  7املؤرخة يف  33اجلريدة الرمسية رقم  2032مارس  02
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 .70سورة اإلسراء، اآلية ( 20)

رشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء الرتاث أبو السعود العمادي، إ( 21)

 .9/312العربي، بريوت، لبنان، 

أخرجه الزيلعي، ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري، دار بن ( 22)

 هـ، وقال: غريب جدا.3333،  3خزمية، الرياض، ط

باب: فصل ما ينبغي للمرء املسلم أن حيفظ أخرجه أبو بكر البيهقي، شعب اإلميان، ( 23)

 . 7/329، 3723لسانه، حديث رقم: 

أخرجه أبو بكر البيهقي، شعب اإلميان، باب: فصل مما جيب حفظ اللسان منه الفخر ( 24)

 . 7/312، 3773باآلباء، حديث رقم: 

: املؤرخ 53ينظر: اتفاقية حقوق الطفل، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ( 25)

 م.21/32/3552يف 

 .22سورة الروم، اآلية ( 26)

سليمان ولد خسال، السلم يف الفقه اإلسالمي السياسي، شركة األصالة للنشر ( 27)

 .12م، ص 2033، 3والتوزيع، اجلزائر، ط

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم ظلم املسلم، حديث ( 28)

 .3512/ 3، 2923رقم: 

ه، 3112، 3أبو الوليد الباجي، املنتقى يف شرح املوطأ، مطبعة السعادة، مصر، ط( 29)

2/319. 

 .2/229، 2110أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب الطالق، حديث رقم: ( 30)

 أبو الوليد الباجي، نفس املرجع والصفحة.( 31)

 ينظر: اتفاقية حقوق الطفل، اجلريدة الرمسية، مرجع سابق. ( 32)

أخرجه الرتمذي يف سننه، باب هل جيوز أن تكون ركعة أطول من ركعة، حديث رقم: ( 33)

 ، وقال األلباني صحيح. 2/225، 3333

 وقال األلباني: ضعيف.  2/205، 1579أخرجه املناوي يف فيض القدير، حديث رقم:( 34)

 . 1/123أخرجه أبو نعيم األصفهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ( 35)

ينظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، دار هومة، اجلزائر،  (36)

 .3/393، 2032، 33ط

املتضمن املصادقة م، 35/32/3552املؤرخ يف ، 323– 52ينظر: للمرسوم الرئاسي ( 37)

، 53، اجلريدة الرمسية، العدد على إتفافية حقوق الطفل مع التصرحيات التفسريية

 م. 35/32/3552املؤرخ يف 

ال جيوز يف مواد اجلنايات واجلنح أن يتخذ  »من قانون اإلجراءات اجلزائية:"  333املادة ( 38)

تدابري احلماية والتهذيب اآلتي  أكثر من ضد احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عشر إال تدبري أو

تطبيق نظام اإلفراج عنه مع  -2.تسليمه لوالديه أو لشخص جدير بالثقة -3بيانها: 

وضعه يف منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو  -1.ه حتت املراقبةضعو

وطبية تربوية مؤهلة أوضعه يف مؤسسة طبية  -3التكوين املهين مؤهلة هلذا الغرض.
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يف مدرسة داخلية  ضعهو -2وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة. -9.لذلك

نه جيوز أن يتخذ كذلك يف شأن احلدث الذي صاحلة إليواء األحداث يف سن الدراسة، غري أ

يف مؤسسة عامة للتهذيب حتت املراقبة أو  ضعهجتاوز عمره الثالثة عشر تدبري يرمي إىل و

لرتبية اإلصالحية. ويتعّين يف مجيع األحوال أن يكون احلكم بالتدابري املذكورة آنفًا ملدة ل

 .«اصر سن الرشد املدنيمعينة ال جيوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الق

باإلعدام  :" يعاقب223تتعلق هذه املواد جبرائم القتل العمد، ونصوصها كما يلي: املادة ( 39)

كل من ارتكب جرمية القتل أو قتل األصول أو التسميم، ومع ذلك تعاقب األم سواء 

 نم املؤقت بالوالدة بالسجن حديث العهد ابنها قتل يف شريكة أو أصلية كانت فاعلة

 ساهموا من على النص هذا يطبق ال أن على ( سنة،20سنوات إىل عشرين) (30عشر)

 كان مهما جمرم كل قاتال باعتباره يعاقب :"222اجلرمية". املادة  ارتكاب يف معها اشرتكوا أو

 :" يعاقب221جنايته". املادة  وحشية الرتكاب أعمال ارتكاب أو التعذيب استعمل وصفه

القتل  على يعاقب كما أخرى، جناية أو تلى صاحب أو سبق إذا ،باإلعدام القتل على

 مرتكيب فرار تسهيل أو جنحة تنفيذ أو تسهيل أو إعداد إما منه الغرض كان إذا باإلعدام

 ذلك غري يف القاتل عقوبتها. ويعاقب من ختلصهم ضمان فيها أو الشركاء أو اجلنحة هذه

 القضاء جيب الفقرة، هذه يف عليها املنصوص التاحلا مجيع املؤبد. ويف بالسجن احلاالت من

 حقوق حفظ مع اجلناية، ارتكاب يف اليت استعملت واآلالت واألشياء األسلحة مبصادرة

 النية". حسن الغري

القيام خبطف شخص  حياول أو خيطف مكرر على ما يلي:" كل من 251تنص املادة ( 40)

دًا، أو غشًا، يعاقب بالسجن املؤقت من مهما بلغت سنه، مرتكبًا يف ذلك عنفًا، أو تهدي

دج إىل 30000000( سنة، وبغرامة من 20( سنوات إىل عشرين)30عشر)

 تعذيب إىل املخطوف الشخص تعرض إذا املؤبد بالسجن اجلاني دج. ويعاقب20000000

 املؤبد بالسجن اجلاني يعاقب فدية، تسديد هو اخلطف إىل الدافع كان جسدي. وإذا

 أيضا".

 .3/353ظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، مرجع سابق، ين( 41)

من القانون املدني على أنه:" إذا كان العقد باطاًل بطالنًا مطلقًا،  302/3تنص املادة ( 42)

جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء 

 ".نفسها، وال يزول البطالن باإلجازة

من قانون األسرة على أنه:" من مل يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقًا  12تنص املادة ( 43)

 من القانون املدني، تعترب مجيع تصرفاته باطلة". 32للمادة 

-3/355ينظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، مرجع سابق، ( 44)

200. 


