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:َسلََّم َیُقوُل النَِّبيَّ َصلَّى اللَّھم َعَلْیِھ َو

 َوُھَو َراٍع النَّاِس َعَلى الَِّذي َفاَألِمیُر َرِعیَِّتِھ َعْن َمْسُئوٌل َوُكلُُّكْم َراٍع ُكلُُّكْم َأَال "
 َراِعَیٌة َواْلَمْرَأُة َعْنُھْم َمْسُئوٌل َوُھَو َبْیِتِھ َأْھِل َعَلى َراٍع َوالرَُّجُل َرِعیَِّتِھ َعْن َمْسُئوٌل

 َمْسُئوٌل َوُھَو َسیِِّدِه َماِل َعَلى َراٍع َواْلَعْبُد َعْنُھْم َمْسُئوَلٌة َوِھَي َوَوَلِدِه َبْعِلَھا َبْیِت َعَلى
." َرِعیَِّتِھ َعْن َمْسُئوٌل َوُكلُُّكْم َراٍع َفُكلُُّكْم َأَال َعْنُھ

.3408أخرجھ صحیح مسلم، الحدیث رقم 



داءـاإلھ

..إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات...مالذي وملجئي كانواإلى من -
والدي و والدتي تغمدهما : بلوعة و حرقة و تمنيت أن يكونا بجواري إلى من أفتقدهم

 اعني خير جزاء الصالحين وارزقهم ازهمااللهم جاهللا برحمته و أورثهما الفردوس، 
،رب آمين الجنة يا

.ظروفي، جزاه اهللا عني كل خيرإلى زوجي الذي ساعدني و تفهم -

إلى أبنائي األعزاء، اللذان ملئا حياتي بفرحتهما و بسمتهما، داعية اهللا سبحانه أن -
.يحفظهما و يوفقني لتحقيق آمالهما

و أخواتي، العزيز إلى أخي-

أقاربي، و أهلي إلى-

.كل من له فضل في تربيتي و تعليمي إلى-

صدقاتي،  كل إلى-

. إلى كل طفل مظلوم و محروم في العالم-

  هدي ثمرة جهدي المتواضعأكل هؤالء  إلى



شـكـــــر و تقـــدیــر

  :تعالىاهللا يقول 

  ...".ِئْن َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكْم َو ِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َل"  

  صدق اهللا العظيم

 وله الحمد والشكر على نعمه التي ال تعدفله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه 
  .و ال تحصى

..إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. ونصح األمة .. إلى من بلّغ الرسالة وأدى األمانة 

  .صلى اهللا عليه وسلم ا رسول اهللاسيدنا محمد

اإلشراف على هذه  قبلأتوجه بشكر خاص إلى الدكتور فاصلة عبد اللطيف الذي -
و تغمد اهللا روح أستاذي المشرف السابق  .الرسالة و على تفهمه و الوقوف بجانبي
.الدكتور أوعامري محمد برحمته الواسعة

-م خالص عرفاني للجنة المناقشة، عن عناء قراءة هذه الرسالة، وعن كما أقد
فلهم مني كل الشكر      مالحظاتها القيمة إلثراء هذا البحث، مما يزيده قيمة علمية 

.و العرفان
كما أنني أتوجه بشكر خاص إلى صديقتي و أستاذتي الدكتورة حزاب ربيعة و إلى 

لذان وقفا إلى جانبي، و قدما لي توجيهات سديدة لزوجها الدكتور بن مالك حسن، ا
.فلهما خالص شكري و تقديري

م لي العون و مد لي يد الرسالة وقدساعدني على إتمام هذهو كذلك أشكر كل من-
.المساعدة وزودني بالمعلومات الالزمة خاصة عمال المكتبة
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املقدمـة

على أن : " من القانون املدين على ما يلي 2يف الفقرة 25ينص املشرع اجلزائري يف املادة 

  ".اجلنني يتمتع باحلقوق املدنية بشرط أن يولد حيا 

فمن خالل هذه املادة يتبين مدى حرص املشرع على تقرير حقوق للطفل اجلزائري هذا 

من جهة، و من جهة أخرى مل يبين هذه احلقوق، و إمنا حتدث عنها بصفة عامة دون تعدادها،    

هلذا جاءت هذه احلقوق اليت منحها املشرع للطفل غري حمصورة و غري حمدودة، بل أكثر من و 

  .  ذلك جاءت يف نصوص متفرقة من قوانني خمتلفة

حقوق الطفل ال تتحقق إال إذا شعر اجلميع باملسؤولية و رعوها حق رعايتها، و هلذا إنّ 

حقوق اإلنسان، و هي تشتمل على حقوق  هناك جمموعة من احلقوق يطلق عليها احلقوق العامة أو

مقررة لألشخاص للمحافظة على شخصيام اآلدمية، هذه اموعة ترى أنّ اإلنسان رد كونه 

  . إنسانا له حقوق تبدأ قبل والدته و أثناء احلمل و بعد الوالدة

  تعريف الطفل

بعدة اعتبارات بعضها جسمي و نفسي و اجتماعي و قانوين        )1(يرتبط تعريف الطفل

و غريها إذ إنه ليس من السهل الوصول إىل صياغة تعريف للطفل ينطبق على كل األطفال يف كل 

  .زمان و مكان

إذ ال ميكن وضع حدود عمرية و ال جسمية دقيقة بني اية مرحلة الطفولة و بداية املرحلة 

ها  ذلك لوجود العديد من االعتبارات و الظروف اجلسمية و النفسية و العقلية    العمرية اليت تلي

  .و األخالقية بني طفل و آخر

كما يرتبط طول و قصر الطفولة ارتباطا وثيقا بظروف اتمع و الثقافة السائدة فيه        

  حلة الطفولة مرحلة قصريةو الفترة الزمنية الالزمة إلعداد األفراد لتحمل مسؤوليات، و هلذا جند مر

  اجتماعيا يف اتمعات البدائية و املتخلفة حيث حيتاج الطفل إىل تعلم مهارات بسيطة حىت يستطيع

  أن يعتمد على نفسه، بينما تطول هذه املرحلة  يف اتمعات الصناعية و املتقدمة و ذلك لصعوبة

القاموس العريب الوسيط،يراجع األسيل،  "اجلمع و املذكر و املؤنث  الولد الصغري، و تقال للفرد و: " يعرف الطفل لغة)1(

  و نقر : " و قد متّ تأكيد ذلك يف القرآن الكرمي فـي قوله تعاىل. 456: صدار الراتب اجلامعية، بدون ذكر سنة الطبع،       

  أَوِ : " ، و قوله عز و جلّ أيضا5، سورة احلج، اآلية "فـي اَألرحامِ ما نشاُء إِلَى أَجلٍ مسمـى  ثُم  نخرِجكُم طفْالً       

.31سورة النور، اآلية ". الطِّفْلِ الذين ملَْ يظْهروا علَى عورات النِساِء       
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تشعب و تطور اخلربات و التخصصات اليت حيتاجها الفرد ليعتمد على  متطلبات احلياة و لتعقد و

.)1(نفسه و يستقل بذاته

  تعريف الطفل من منظور اجتماعي

الطفولة مرحلة تبدأ بفترة ما قبل الوالدة و متتد إىل مرحلة االعتماد على النفس، و قد متّ 

  .متتد من حلظة الوالدة إىل السادسةفترة الطفولة املبكرة، و : تقسيمها إىل ثالث مراحل هي

  .فترة الطفولة الوسطى، و متتد من سن السادسة حىت الثانية عشرة 

  .فترة الطفولة املتأخرة، و متتد من سن الثانية عشرة حىت الثامنة عشر 

و كل فترة من هذه الفترات حتتاج إىل عناية خاصة و لكل منها ما مييزها عن غريها،      

  .وافر لكل مرحلة متطلباا كي ينتقل الطفل من هذه الفترة إىل اليت تليها بشكل سليمو جيب أن تت

تعريف الطفل من منظور الشريعة اإلسالمية

مرحلة الطفولة كما جاء يف الفقه اإلسالمي هي تلك املرحلة اليت تبدأ بتكوين اجلنني  إن

يكون بظهور عالمات البلوغ، و قد  يف بطن أمه و تنتهي بالبلوغ، و البلوغ يكون باحللم، كما

.اختلف مجهور الفقهاء يف تقديره

تعريف الطفل من منظور القانون

نظرا ألنّ حقوق الطفل و طرق محايتها وردت يف قوانني متفرقة كثرية، فإن تعريف الطفل 

يف مادا 1989لسنة  دولية حلماية حقوق الطفلالتفاقية ال اختلف يف التشريعات، فمثال بالنسبة

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك : " األوىل تعرف الطفل بأنه

  ". مبوجب القانون املنطبق عليه 

أماّ املشرع اجلزائري مل يعط تعريفا جامعا للطفل و إمنّا و بالرجوع إىل القوانني الداخلية 

  القانون املدين    ن ـم 2يف الفقرة  40سب املادة سنة و ذلك ح 19جنده حدد سن البلوغ  بـ 

يعد طفال،سنة  19، و بالتايل كل شخص أقل من "سنة كاملة  19و سن الرشد : " ... بقوله

مما يدل على أنّ الطفل يعترب يف نظراملشرع . حقوق الطفلخاصة و أنّ اجلزائر صادقت على اتفاقية 

  .سنة 18هو ذلك اإلنسان الذي مل يبلغ 

.27: ، ص1992حقوق الطفل و رعايته، الدار اجلماهريية، ليبيا، الطبعة األوىل، سنة / الدكتور عبد السالم الدوييب)1(
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و بالرجوع إىل قانون األسرة جند أنه حتدث عن األطوار الثالث اليت مير ا اإلنسان من 

أكدت ذلك املواد من نفس القانون، و  83و  82و  81حيث األهلية، و ذلك حسب املواد 

من من القانون  43سنة مبقتضى املادة  13من القانون املدين، و حيدد سن التمييز بـ  43و  42

املدين، إىل جانب حتديد املشرع لسن احلدث يف قانون العقوبات على أطوار خمتلفة ختتلف التدابري 

  .القانونية باختالف هذه األطوار

نستنتج من ذلك، أنّ املشرع قسم سن الطفل حسب مراحل طفولته، أي حسب منوه، 

سنة مما يدل  على أنّ الطفل يعترب يف نظر املشرع هو ذلك  18لكن ما يالحظ أنه مل يتعدى السن 

فاإلنسان من ساعة ميالده حىت بلوغه الثامنة عشر يكون طفال، . سنة 18اإلنسان الذي مل يبلغ 

  . أحكام الطفل،و ميكن إثبات سن الطفل مبوجب شهادة ميالده أو مستند رمسي آخروتسري عليه 

  مفهوم حقوق الطفل 

هي تلك احلقوق املدنية اليت أخضعها املشرع اجلزائري يف تنظيمها إىل القوانني الداخلية  

  .اليت تتميز بالطابع املدين بعيدا عن التنظيم اجلزائي

إن دراسة حقوق الطفل تتطلب معرفة القواعد املنظمة هلذه احلقوق، و مقارنتها مبا هو 

  . موجود يف الواقع العملي، بالنظر إىل أنّ األطفال غري قادرين على املطالبة حبماية أنفسهم

  خصائص حقوق الطفل 

احلقوق اليت ملعرفة خصائص حقوق الطفل ينبغي معرفة الطبيعة القانونية هلا بالقياس إىل 

  :خيتص ا دون غريه من األفراد، و منه تتميز هذه احلقوق باخلصائص التالية

  حقوق الطفل ال يقابلها واجب عليه: أوال

حبيث يكتسب الطفل حقوقا و ال ينتظر منه القيام بالتزام معني، إذ ليس له حرية التعاقد نظرا  

و كان مميزا فينوب عنه وليه أو الوصي عنه، هذا إذا النعدام إرادته خاصة إذا كان عدمي التمييز، أ

أما إذا كنا أمام احلقوق غري العقدية فهي تلك اليت يتميز ا الطفل عن . كنا أمام احلقوق العقدية

  . غريه من األطفال و اليت ال ترتبط بالتزام قانوين كالنفقة و املرياث و الكفالة

فهي حقوق مقررة لكل طفل ينبغي أن يتمتع ا        ها،حقوق الطفل ال جيوز التنازل عن: ثانيا

ألنّ من واجب الطفل أن  و يتحصل عليها و ال ميكنه التنازل عنها بالتخلي عنها أو التصرف فيها

  .حيتفظ ا و أن حيميها
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  .تتطور حقوق الطفل بتطور عمره عرب مراحل الطفولة تدرجيية، قأا حقو: ثالثا

يف سبيل توفري محاية حقيقية للطفل، حىت ينمو بصورة   صحيحة،  و هذه احلقوق كرست

  .فهي حقوق يتميز ا كل طفل عن غريه من األطفال، ألن ا تتحدد هويته و شخصيته

لقد سعى اإلسالم حملاربة اختالط األنساب و زواج احملارم و شيوع الفاحشة و حترمي الزنا، 

ذا فقد وسع من وسائل إثبات النسب وضيق من وسائل من أجل احملافظة على كيان األسرة، و هل

  .إنكاره

من أجل جمتمع أفضل يتوجب محاية األطفال من العنف و اإلمهال و التشرد و حتصينهم من 

  .األمراض، و إمدادهم بالعناية الصحية و الرعاية العائلية، و متكينهم من التعليم

قد تدفع ظروف ببعض األطفال إىل أن يعيشوا يف الشوارع، فهنا يف مثل هذه احلالة يتدخل 

  . قانون العقوبات، لوضع حد هلذا التسول و التشرد

فتطور الدولة و اتمع يقاس مبدى اهتمامها و تطويرها لنظامها التربوي مبا يتالءم مع 

التربوية الرمسية و اخلاصة أن تسعى إىل تطوير  ا على املؤسساتذمستجدات العصر و معطياته، ل

املنظومة التعليمية ابتداء من رياض األطفال إىل سائر املؤسسات التعليمية، من املدارس االبتدائية              

  . و املتوسطات و الثانويات

لكن هذه احلقوق اليت من املفروض أن يتمتع ا كل طفل هي مفقودة يف الواقع، نظرا 

و معوقني حلرمان الكثري من األطفال من التمتع ا، إذ يوجد أطفاال يتامى، و مشردين، و أميني، 

و جاحنني، و مستغلّني، و فاسدة مستبعدين، و مرضى مهملني بدون عالج و بدون دواء، 

  .، و غريها من النتائج السلبية اليت وصلت إليها الطفولة الربيئةأخالقهم

  ضوعسبب اختيار املو

إنّ السبب الذي دفعين إىل اختيار هذا املوضوع هو تلك الوضعية املزرية اليت وصلت إليها 

فئة من األطفال بسبب املعاناة أو إمهال األسرة و الدولة للطفل، لعلّي أعاجل و لو بقليل املشاكل 

وأحزام،    اليت يتخبط فيها الطفل اجلزائري، و إجياد حلوال للقضاء على ظاهرة مآسي األطفال 

و رأيت أنه للوصول إىل ذلك ال بد أن أبين احلقوق اليت ينبغي أن يتمتع ا الطفل اجلزائري قبل 

  .والدته و أثناء احلمل و بعد والدته

  الصعوبات
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لقد لقيت صعوبة يف مجع املادة املتعلقة حبقوق الطفل نظرا لقلتها أو وجودها يف عدة قوانني 

  .ة، و من جهة أخرى النعدام قانون خاص بالطفل اجلزائريداخلية متفرقة من جه

فاضطررت على إثر ذلك إىل االطالع و البحث على النصوص القانونية اخلاصة بالطفل،   

و أحيانا استخلصتها من حقوق الشخص البالغ و قاربتها إىل الطفل نظرا لوجود نقطة اشتراك 

  .بيئة و املخدراتبينهما كما هو احلال يف محاية املستهلك و ال

 الطفلمتذبذبا، فأحيانا يظهر اهتمامه حبقوق  الطفلاملشرع اجلزائري بحرص  وهلذا كان

مباشرة مبخاطبته صراحة كما هو احلال يف حقه يف احلضانة و حقه يف النفقة و حقه يف التعليم،   

أحيانا أخرى ال يظهر اهتمامه إالّ طفيفا و بصورة عرضية و غري مباشرة رغم أمهيتها، كما يف و 

  .  حقه يف الرضاع و حقه يف العمل

  اإلشكالية املطروحة

هل : التالية ةاملطروح تأحاول أن أجيب عن التساؤال ه الرسالة،من خالل هذ ،إذن

ما هي أنواع احلقوق املدنية للطفل اليت اعترف و اجتمعت هذه احلقوق يف قانون خاص بالطفل؟، 

على أرض الواقع، أي و هل فعال جتسدت هذه احلقوق ا القانون اجلزائري و اليت مل يعترف ا؟، 

و ما هي املشاكل أو العراقيل اليت تصادف األطفال     ، ؟هل حيظى الطفل اجلزائري حبقوقه كاملة

و كيف تكون ردة فعلهم أي حالتهم النفسية عند عدم . و هم يرغبون يف احلصول عليها؟

  . ما هي اإلجراءات و العقوبات املتخذة للحفاظ عليها؟و . حصوهلم على حق من هذه احلقوق ؟

خصصت الباب األول لدراسة : بابنيو بناء على ذلك، قمت بتقسيم هذه الدراسة إىل 

حقوق الطفل إزاء أسرته، و ركّزت من خالله على أهم احلقوق اليت تلقى على عاتق األسرة 

وحدها، أما الباب الثاين، فتناولت فيه حقوق الطفل إزاء دولته، و هي حماولة أردت ا تبيان دور 

  .زائري من التمتع االدولة يف جتسيد حقوق الطفل يف الواقع و متكني كل طفل ج

و قسمت الباب األول إىل فصلني، تعرضت يف الفصل األول، حلق الطفل يف احلفاظ على 

و كان ذلك كله يف املطلب  هويته، مبينة يف املبحث األول، حقوق الطفل اللصيقة بشخصيته،

، تعرضت حلقوق فتطرقت حلق الطفل يف النسب، و يف املبحث الثاينأما يف املطلب الثاين،.  األول

الطفل اللصيقة بانتمائه، بينت يف املطلب األول، أنّ الطفل ال يكون له وجود إالّ إذا كانت له صلة 

  .بدولته ابالبلد الذي ولد فيه، أي أن تكون له جنسية تربطه قانونيا و سياسي
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ا و يف املطلب الثاين، ركّزت على حاجة الطفل إىل موطن يستقر فيه و يتخذ فيه مسكن

مالئما ليعيش فيه حياة آمنة و مستقرة و حىت ال يتشرد و يصبح منحرفا، أما يف املطلب الثالث، 

  . حق الطفل يف العقيدة

أما الفصل الثاين، فخصصته لدراسة حق الطفل يف املعاملة اإلنسانية، أي رعاية الطفل     

  . لة ضعفو يئة له الظروف املناسبة للتنشئة االجتماعية ألنه يف مرح

املبحث األول، حلق الطفل يف محايته من اإلمهال، تعرضت يف املطلب األول، و تناولت يف

حلقوق الطفل األدبية كاحلضانة و الرضاع، أما املطلب الثاين، فكان حول حقوق الطفل املالية، أما 

   .حق الطفل يف االستقراريف املطلب الثالث، فكان يف 

فخصصته حلق الطفل يف احملافظة على نفسه، فكان يف املطلب األول، أما املبحث الثاين، 

محايته من كافة األخطار اليت قد يتعرض هلا الطفل إذا كان متشردا و مل يكن له مأوى يأويه، أما 

  .املطلب الثاين، فكان حول اجياد له أسرة بديلة تتكفّل به وفقا لنظام الكفالة ال لنظام التبني

تعرضت يف الفصل األول، إىل حق الطفل يف ضمان : ثاين، فيحتوي على فصلنيأما الباب ال

أفردت يف املبحث األول، إىل حق الطفل يف العلم، تناولت يف : مستقبله، فقسمته إىل مبحثني

  . املطلب الثاين، يتمثل يف حق الطفل يف الثقافةأما. املطلب األول، حلق الطفل يف التعليم

ق الطفل يف محايته يف العمل، أبرزت يف املطلب األول، ث الثاين، حلو تعرضت يف املبح

   .لتنظيم القانوين لعمالة األطفالأما املطلب الثاين،  لتلك األضرار اليت تلحق بالعامل القاصر،

سالمته اجلسمية، تعرضت يف املبحث حق الطفل يف أما الفصل الثاين، فخصصته لدراسة 

غري الصحية على  لتغذية الصحية، بينت يف املطلب األول، مدى تأثري التغذيةاق الطفل يف األول، حل

  . متّ بينت يف املطلب الثاين، أمهية التغذية الصحية السليمة،لطفلالنمو العقلي و اجلسدي ل

املطلب و ذلك بالوقوف يف  ،ةيالصحالرعاية  ق الطفل يفأما املبحث الثاين، فخصصته حل

تعرضت حلماية الطفل من خماطر : أما املطلب الثاين و األخريعلى أسس الرعاية الصحية، األول، 

  .املخدرات

و يف األخري، ختمت هذا البحث بنتائج توصلت إليها من خالل مناقشة األحكام اخلاصة 

  . حبقوق الطفل املدنية

2012جوان  10: وهران يف
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  حقوق الطفل إزاء أسرته : اب األولالب

و هي الوسط املناسب إنّ األسرة هي الركيزة األساسية اليت تتخرج منها األجيال الصاعدة 

املسؤولة األوىل عن االهتمام بالطفل و رعايته بتوجيهه  هيو البيئة الطبيعية لنمو الطفل، هلذا تعترب 

  .حنو السداد، و ذلك بالسعي إىل متكينه من كافة حقوقه املقررة شرعا و قانونا

عترب الطفل كائن اجتماعي فهو حباجة ماسة إىل أن يتميز خبصائص متيزه عن غريه من و ي

  .األشخاص و ينفرد ا حىت ال يزامحه طفل آخر و حيتال على هويته

فهوية الطفل حق لصيق بشخصيته ال ميكن إنكارها أو استبعادها، و من مثّ للطفل إسم 

ة، و هلذا ينبغي تسجيله لدى مصاحل البلدية مباشرة بعد ينادى به و يستعمله يف التصرفات القانوني

والدته، و يتضمن اإلسم جزئني يتعلق اجلزء األول باللقب أو ما يعرف باالسم العائلي، أما اجلزء 

الثاين فيعرف باالسم الشخصي للطفل، إالّ أنّ هناك اختالف من حيث االسم العائلي بني الطفل 

  .ا سيأيت بيانهالشرعي و الطفل غري الشرعي كم

ناتج عن القرابة  كما تتمثل هوية الطفل يف تقرير نسبه ألبيه فهو حق ثاين لصيق بشخصيته

، هلذا ينبغي على األب أن مينح هذا احلق للطفل مبجرد والدته و االعتراف به إالّ يف احلاالت بالدم

ية من األم، و إنكار النسب االستثنائية، أين ميكن لألب إنكار نسبه للطفل إذا ثبت اخليانة الزوج

أو إثباته يتوقف على وسائل قد تكون شرعية قانونية و قد تكون بطرق علمية، و قد حدد املشرع 

  .هذه الوسائل يف نصوص قانونية تضمنها قانون األسرة اجلزائري و قانون احلالة املدنية

تكون للطفل عالقة  و ال تتوقف حقوق الطفل على اإلسم و النسب فقط، و إنما ينبغي أن

سياسية و قانونية مع الدولة اليت ينتمي إليها، أي ينبغي أن يتمتع حبق اجلنسية الذي يكتسبه وفقا 

لشروط حددها قانون اجلنسية اجلزائري، و يكتمل انتماءه لوطنه بتمتعه حبقني آخرين مها حقه يف 
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يق السوي و االجتاه الصحيح موطن يستقر فيه و حقه يف عقيدة تضبط سلوكه و تقوده إىل الطر

  .فتتكون شخصيته القوية و تسمو أخالقه الفاضلة فيصبح رجل املستقبل و قائد األمة

و جتنبا لوقوع الطفل يف االحنراف و اآلفات االجتماعية جيب على األسرة أن تعامله معاملة 

و ذلك بتمكينه من حسنة و أن ال مله أو تسيئ إليه فيضيع، و يكون االهتمام به منذ والدته 

الرضاع، و احلضانة، و اإلنفاق عليه، و منحه حقوقه املالية إن وجدت من مرياث و وصية و هبة 

  .و وقف

و لكي تطمئن نفسه و يستقيم سلوكه جيب أن يتمتع حبقه يف محايته من التشرد يف 

، بشرط أن يكون الشوارع، و ذلك بإجياد له وسط عائلي بديل يف حالة فقدان األبوين أو أحدمها

  .هذا الوسط العائلي مبين على ضوابط شرعية و قانونية كالكفالة مع حترمي التبين

و بناء على ذلك، أحاول حتليل هذه النقاط بالتفصيل يف فصلني، أتعرض يف الفصل األول، 

  .حلق الطفل يف احلفاظ على هويته، و أخصص الفصل الثاين، حلق الطفل يف املعاملة احلسنة
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)1(حق الطفل يف احلفاظ على هويته: الفصل األول

و إمنا اكتفى بتنظيم  ،مل يعرف لنا املشرع اجلزائري املقصود باهلوية من الناحية القانونية

م         بطاقة اهلوية فقط، أو كما عبر عنها ببطاقة التعريف الوطنية يف املادة األوىل من املرسوم رق

67Ü127  م 1967جويلية سنة  21لـ  قهـ املواف1387ربيع الثاين عام  13الصادر يف           

  .و املتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية

تعترب اهلوية الوسيلة اليت تستعمل لتمييز الشخص عن غريه من  ،أما من الناحية االصطالحية

  .ص إىل آخراألشخاص، نظرا ألنه يتصف بصفات و عناصر ختتلف من شخ

  .و لقد متّ حتديد مفهوم اهلوية من خالل حتديد عناصرها عند الكثري من االجتاهات

فبالنسبة ملوقف الفقه اإلسالمي مل يتناول مفهوم اهلوية كموضوع مستقل، و إمنا حتدثت 

 اإلسالمية عن عناصرها يف مواطن خمتلفة مبناسبة التحدث عن عنصر من هذه العناصر، ةالشريع

كحق الطفل يف اإلسم عندما أشارت إىل ضرورة التسمية، و إىل حقه يف النسب عندما حتدثت 

عن ثبوت النسب وعن منع التبني، و على أن يعيش الطفل يف أسرة متماسكة عندما حثّت على 

نة و املساعدة هلوية الزواج الشرعي و اعتربته هو املنشأ الطبيعي للطفل، و غريها من العناصر املكو

  .الطفل و اليت سأوضحها يف ما بعد بنوع من التفصيل

للطفل احلق يف احلفاظ :" بقوهلا ،)2(الطفل يف اإلسالم قمن ميثا 7و كما جاء يف املادة 

على هويته، مبا يف ذلك إمسه، و جنسيته، و صالته العائلية، و كذلك لغته، و ثقافته، و على انتمائه 

  ".الديين و احلضاري

)1(تعرز، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، ص: لغة يةف اهلود و التمي530: التفر.

و لقد متّ نشره فـي موقع شبكـة اإلنترنت،¡1997عن جامعـة الدول العربية عام   ي اإلسالمـميثاق الطفل فصدر )2(

www.islamoline.com
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منها 1الفقرة  8و ذلك بتعداد عناصرها مبوجب املادة  )1(حقوق الطفل ةكما عرفتها اتفاقي

تتعهد دول األطراف باحترام حق الطفل يف احلفاظ على هويته، :" اليت جاء نصها على النحو التايل

مبا يف ذلك جنسيته، و إمسه و صالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، و ذلك دون تدخل 

  ". غري شرعي

حقوق الطفل حيث أعادت ذكر  ةمن اتفاقي 7و قد تقاربت املادة السابقة الذكر مع املادة 

يسجل الطفل بعد :" عناصر اهلوية و هي بصدد األمر بضرورة تسجيل الطفل بعد والدته بقوهلا

والدته فورا و يكون له احلق منذ والدته يف إسم و احلق يف اكتساب جنسيته، و يكون له قدر 

  ". احلق يف معرفة والديه و تلقي رعايتهما اإلمكان 

عموما له هوية تتحدد حتديدا ذاتيا  )2(كما ذهب اجتاه آخر إىل اعتبار أنّ الشخص الطبيعي

بإسم معني حيمله، و حتديدا انتمائيا حبالته السياسية و القانونية أي اجلنسية أو حالته العائلية أي 

.)3(انوين و موطنه الذي يستقر فيه القرابة، و حتديدا مكانيا مبقره الق

و هلذا و بالرجوع إىل معرفة موقف املشرع اجلزائري فإنه حتدث عن هذه العناصر حتت 

إخل، كما ...مصطلح خصائص الشخص الطبيعي فعددها باإلسم و اجلنسية و املوطن و القرابة 

  . سيأيت بيانه عند التطرق إىل هذه النقاط بالتفصيل

و دخلت1989نوفمرب  20املؤرخ يف  44اعتمدت و وقعت هذه االتفاقية مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة  )1(

.1989و للتذكري أن اجلزائر قد أنضمت إىل هذه االتفاقية سنة . 49وفقا للمادة  1990سبتمرب  02حيز التنفيذ يف    

.الطبيعي الطفل باعتباره شخص كائن حييدخل حتت مضمون الشخص )2(

احلقـوق و غريها من / الدكتور جالل علي العـدوى، و الدكتور رمضان أبو السعـود،  و الدكتور حممد حسن قاسم)3(

.101: ، ص1996املراكز القانونية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 
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اإلسالمية كانت أول من قرر كثري من احلقوق للطفل و ما جيدر اإلشارة إليه أن الشريعة   

على اعتبار أنه إنسان و خملوق من )2(، ومنذ بدء تكوينه يف بطن أمه )1(يف مجيع أطوار حياته 

.)3(خملوقات اهللا 

فهناك من احلقوق اليت قررت للطفل بشكل مباشر كحقه يف اإلسم و اجلنسية             

احلقوق اليت قررت للطفل بشكل غري مباشر ألا تعلقت باألم، منهناكإخل، و ...و التعليم 

ولكن الفائدة تعود عليه، و تعزز من محايته و هو جنني، أو دف إىل محايته و هو رضيع، مثال 

ذلك ختفيف بعض التكاليف الشرعية عن األم كالصيام و هي حامل أو مرضعة يف سبيل عدم 

.)4( اإلضرار باجلنني أو املولود

  بل وجهت الشريعة  اإلسالمية عنايـة كبرية إىل األطفال قبـل أن يولـدوا  فأوجبت هلم حقوقا على اآلباء  ال بد من )1(

  حتقيقها، إذ أكّدت على ضرورة اختيار الزوج الذي يعتمد بالدرجة األوىل على الدين و اخللق، مصداقـا لقول الرسول        

  إداَ أتاكم من : " قال 1957وسلم يف حديث رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه يف  سنن إبن ماجة حتت رقم  صلى اهللا عليه      

        رِيضع ادضِ و فَسةُِ يف اَألرنتف كُنلًوا تفْعه  إالّ  توِجـوفَز  هينو د لًقَـهنَ خوضرو  باملقابل أوجب علـى الرجل "ت ،  

  أيضـا أن خيتـار املرأة  الصاحلة  ذات الديـن واخللق و العفـة، كما جاء  فـي قول الرسول صلى اهللا عليـه وسلم      

  تخيروا   لنطَِفكُم و أَنكحوا  : " قال فيـه 1958يف حديث روته عائشة رضي اهللا عنهـا يف سنن  إبن ماجة حتت رقم        

       اء  واَألكْف  هِميوا إلحكـا تنعكس  م، و االلتـزا"انبتوجيهات  الرسول صلى اهللا عليه و سلـم ضرورة حتميـة، أل  

  بالدرجـة األوىل علـى الطفل الذي يولـد و قد اكتسب من والديه الصفات  الوراثية، كما  تتحدد له حبكم حتديـد       

  ا و العناية اليت سيحظـى ا يف جماالت الصحـة و التغذية و التربية و التعليم، األب و األم، البيئـة الـيت  سينشأ  فيه      

  و الطفل الذي تتجسد فيه آثار هذا االختيار، ليس له  من يرعـى مصلحته املقبلة، أعظم من  والديه، و لذلك . و غريها      

  حقوق / مها لآلخر، يراجع األستاذة لعسري العباسيةحرصت الشريعة اإلسالمية على التوصية حبسن اختيار الزوجني أحد      

.56: ، ص2006املرأة و الطفل يف القانون الدويل اإلنساين، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، بدون طبعة، سنة        

  ة، يراجع الدكتور و من هذه احلقوق الـيت يكتسبها اجلنني و هو يف بطن أمه، كحقـه يف املرياث، و كحقه يف الوصيـ)2(

  حقوق الطفل بني الشريعة و القانون الدويل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، بدون طبعـة،  / حسنني احملمـدي بوادي     

.55: ، ص2005سنة       

.56:حقوق الطفل بني الشريعـة و القانون الدويل، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسنني احملمـدي بوادي )3(

  ، منشور مبجلة  "1999الكوييت الطفل والقانون؛ و محايته اجلنائية يف ظل القانون : " مقال بعنوان/ الدكتور فايز الظفريي)4(

.120و 119: ، ص2001، سنة تالكوي جامعةالسنة اخلامسة و العشرون، ¡احلقوق، العدد األول     
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، حىت ينمو بصورة   )1(حقيقية للطفلو هذه احلقوق كرست يف سبيل توفري محاية 

، فهي حقوق يتميز ا كل طفل عن غريه من األطفال، ألن ا تتحدد هويته          )2(صحيحة 

أتعرض يف أوهلما إىل حقوق الطفل اللصيقة : مبحثنيو شخصيته، و هذا ما سأتناوله يف

  .بشخصيته،  ويف ثانيهما إىل حقوق الطفل اللصيقة بانتمائه

  ، املرجع " 1999الطفل و القانون،  و محايته اجلنائيـة يف ظل القانون  الكويتـي :" مقال بعنوان/ الدكتور فايز الظفريي)1(

.119: السابق، ص     

  منشور مبجلة احلقوق،، "حقوق  الطفل يف حميط األسرة، دراسة  مقارنـة : " مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد اهللا سعيد)2(

.215:، ص1994، سنة تالسنة الثامنة، الكوي¡العدد الثالث     
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حقوق الطفل اللصيقة بشخصيته : املبحث األول

تبدأ شخصية اإلنسان :" من القانون املدين على ما يلي 25نص املشرع اجلزائري يف املادة   

، فانطالقا من هذه املادة جند أنّ املشرع قد اعترف بالشخصية "بتمام والدته حيا، و تنتهي مبوته 

Ü)2(و إن كانت شخصية قانونية ناقصة  Üللمولود بل للجنني و هو يف بطن  أمه )1(القانونية 

من املادة  2و هذا يعين أنه يقر للطفل حقوقا البد من محايتها، و يتضح ذلك من قوله يف الفقرة 

.)3("على أن اجلنني يتمتع باحلقوق املدنية بشرط أن يولد حيا : " من القانون املدين 25

صورة       فمن خالل حتليل هذه املادة، يتبين أنّ احلقوق اليت منحها املشرع للطفل غري حم

¡)4(و غري حمدودة، بل أكثر من ذلك جاءت هذه احلقوق يف نصوص متفرقة من قوانني متفرقة 

أحتدث يف : و على هذا األساس أحاول أن أحتدث عن هذه احلقوق من خالل املطلبني التاليني

    .     املطلب األول، إىل حق الطفل يف اإلسم، و يف ثانيهما، إىل حق الطفل يف النسب

صفة يقررها القانون مبقتضاها يكون للجنني أهليـة اكتساب احلقوق يف حدود تتمشى          : " تعرف الشخصية القانونية بأا)1(

مكنة أتاها اهللا تعاىل  اجلنني يف بطن أمه مصريه أهال : " ؛ أو هي"مع استتاره و عدم استكماله، و أنه غري حمتمل ظهوره 

و األخروية املترتبة على صفة االستخالف يف قدر يتمشى مع استتاره  ةيف األرض متمتعا ببعض احلقوق الدنيوي الستخالفه

احلماية القانونية / يراجع الدكتور مفتاح حممد أقزمي". و عدم استكمال خلقه، و من أنـه حمتمل و غري حمتمل ظهوره 

.40: ، ص2004سنة ب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة، للجنني بني الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي، املكت

42º: احلماية  القانونية  للجنني بني الفقه  اإلسالمي و القانون  الوضعي، املرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح حممد أقزمي )2(

، املرجع السابق، "مقارنـة  حقوق  الطفل يف حميط األسرة، دراسـة:" مقال بعنوان/ و الدكتورة  ليلى عبد اهللا سعيد

.215: ص

يف كل املواد الواردة يف قوانني متفرقة، بل تارة يستعمل " اجلنني " البد من اإلشارة إىل أنّ املشرع مل يوحد مصطلح)3(

كما يف " احلمل " من القانون املدين، و تارة أخرى يستعمل مصطلح  25مصطلح اجلنني كما هو احلال يف املادة 

  .  متشيا مع اجتاه الفقهاء يف هذا اال" اجلنني " اإلجهاض و املرياث و الوصية، و هلذا فضلّت استعمال مصطلح 

  درت قانون الطفلعكس بعض التشريعات العربية األخرى اليت نضمت حقوق الطفل يف قانون مستقل، كمصر اليت  أص)4(

.1996لسنة  12رقم       
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  حق الطفل يف اإلسم: املطلب األول

28يعترب اإلسم حقا لصيقا بشخصية اإلنسان، و هذا ما أكّده املشرع اجلزائري يف املادة 

أكثر، و لقب ف)2(و إسم )1(جيب أن يكون لكل شخص لقب : " من القانون املدين بقوله

  . الشخص يلحق أوالده

جيب أن تكون األمساء جزائرية، و قد يكون خالف ذلك بالنسبة لألطفال املولودين من 

  ".أبوين غري مسلمني 

.)3(و من مثّ الطفل له حق يف اإلسم 

و ما جيدر اإلشارة إليه عموما، أنّ إسم الشخص من مميزات شخصيته، فإنه ال جيوز أن 

ص به طوال عمره، ألنه ليس حقا ماليا و ال حق أو يتصرف فيه، و حيتفظ الشخ)4(يتنازل عنه 

¡)5(إخل ...امللكية بل حق من احلقوق العامة اليت يتمتع ا الشخص كحقه يف احلرية الشخصية

وهلذا يعترب اإلسم مظهرا من مظاهر حياة الشخص املادية  و األدبية كما يعترب محل اإلسم واجبا 

.)6(يضعه القانون على عاتق األفراد 

هو إسم يسمى به اإلنسان غري  إمسه األول، و يفيد  مدحا أو ذما، يراجع األسيـل القاموس العربـي : يعرف اللقب لغة)1(

.623:الوسيط، املرجـع السابق، ص

.54:كلمة تدل على جوهر  لتعيينه و متييزه، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، ص: يعرف اإلسم)2(

¡2001حقوق الطفل، املكتب اجلامعـي احلديث،  اإلسكندرية، بدون طبعـة، سنـة / الدكتـور عصام أنـور سليم )3(

  قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و خمتارات من الدراسات و األحباث        / و الدكتور عبد اهللا مفتاح119º: ص

  /و الدكتور مفتاح حممد أقزمي25º: ص¡2006املتعلقـة بالطفولة، منشأة املعارف، اإلسكندريـة، بدون طبعـة، سنة      

.46:احلماية القانونية للجنني  بني الفقه  اإلسالمي و القانون الوضعي، املرجع السابق، ص      

، "ليس ألحد التنازل عن حريته الشخصية : " ء نصها على النحو التايلمن القانون املدين اليت جا45ذلك ما أكّدته املادة )4(

  .و اإلسم جزء من احلرية الشخصية

.46: احلماية القانونية للجنني بني الفقه  اإلسالمي و القانون الوضعي، املرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح حممد أقزمي)5(

.48: ية للجنني بني الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي، املرجع السابق، صاحلماية القانون/ الدكتور مفتاح حممد أقزمي)6(
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إذ أوجب على كل شخص أن  28يف املادة  صراحة و هو االجتاه الذي أخذ به املشرع

  .يكون له إسم و لقب

لكن هذه املادة جاءت غامضة يف مضموا، إذ مل يتضح مقصود املشرع من استعماله   

بالطفل معلوم النسب؟ أو يقصد بكلمة   " الشخص " ، فهل يقصد بكلمة "الشخص " ملصطلح 

ألن هناك فرق بني هذه املفاهيم، كما ¡)1(الطفل الطبيعي أو الطفل جمهول النسب ؟ " الشخص " 

  :تلف باختالف طبيعة املولود، و هذا ما سأوضحه يف الفرعني التالينيأنّ هناك أحكام خت

  بالنسبة للطفل املعلوم النسب: الفرع األول

اعترفت كل من الشريعة اإلسالمية و املشرع اجلزائري حبق الطفل بأن يكون له إسم      

  . و لقب

و لقد حثّت الشريعة اإلسالمية اآلباء على إعطاء أمساء ألبنائهم حىت يتميزون عن غريهم 

، فعن سمرة قال، قال )2(من األطفال، و هذا يعين أا جعلته حقا من حقوق الطفل على الوالدين 

م السابِعِ و يسمى و يحلَق الغالَم مرتهن بِعقيقته يذْبح عنه يو:" رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 هأْس3(" ر(.

و ما جيدر مالحظته أنّ الشريعة اإلسالمية قد اكتفت بضرورة إعطاء إسم للمولود دون أن 

.)4(تفرق بني اإلسم و اللقب 

هو الطفل غري الشرعي، أما  ألنّ الطفل معلوم النسب هو الطفل معلوم األبوين و يكون له لقبا عاديا، أما الطفل الطبيعي)1(

الطفل جمهول األبوين فقد يكون طفل غري شرعي و قد يكون طفل شرعي و لكنه متّ رميه يف الشارع لفقر اآلباء أو 

.ألسباب أخرى، و يكون هلما لقبا ومهيا

.218: ، املرجع السابق، ص"حقوق الطفل يف حميط األسرة، دراسة مقارنة: "مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد اهللا سعيد)2(

.1443رواه الترمذي بإسناد صحيح احلديث رقم  )3(

لقب وهذه عادة العرب قدميا حيث كان يسمى املولود بإمسه الشخصي و إسم أبيه و إسم جده، و قد يضاف إىل ذلك )4(

علي العـدوى،  و الدكتور رمضان أبو السعود،  و الدكتور حممد  جاللالدكتور  األسرة إن كان هلـا لقب، يراجع

.101:احلقـوق و غريها من املركز القانونية،  املرجع السابق، ص/ حسن قاسم
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تبيح  و هذا يعين أنّ الشريعة اإلسالمية ال متانع من أن يكون للطفل إمسا و لقبا معا، بل

.)1(ذلك 

شقني، فالشق األول السالفة الذكر  28على عكس املشرع اجلزائري الذي ضمن يف املادة   

يتعلّق باإلسم العائلي و هو لقب الطفل، والشق الثاين يتعلق باإلسم الشخصي للطفل، و هلذا 

ألن اللقب فاإلشكال ال يثور خبصوص الشق الثاين و إمنا اإلشكال يطرح خبصوص الشق األول، 

إخل، و من أجل ذلك ال بد من حتديد ... يترتب عنه آثار إذا ما محله أي طفل كالنسب و املرياث

  .مفهوم الشخص الذي قصده املشرع يف هذا النص

كما هو معلوم، إنّ اللقب يكتسبه املولود مبجرد والدته حيا من أبوين معلومني، حبيث 

باشرة دون اخلضوع إىل إجراءات معقدة و ال شروط،  يثبت نسبه من أبيه، كما يسجل ميالده م

يصرح باملواليد خالل : " بقوهلا)2(من قانون احلالة املدنية  1الفقرة  61و هذا ما نصت عليه املادة 

مخسة أيام من الوالدة إىل ضابط احلالة املدنية للمكان و إالّ فرضت العقوبات املنصوص عليها يف 

  ".انون العقوبات من ق 3الفقرة  442املادة 

بل بالعكس قد يتعرض من حضر والدة طفل إىل عقوبة جنائية إذا ما اون يف التصريح 

.)3(من قانون العقوبات 3و  1الفقرة  442بامليالد فورا، و ذلك وفقا للمادة 

  و هو نفس االجتاه الذي سلكته اتفاقية حقوق الطفل عندما  اكتفت بذكر كلمة إسم كحق من حقوق الطفل، وهذا ما )1(

...".يسجل الطفل بعد والدته فورا، و يكون له احلق منذ والدته يف إسم : " بقوهلا 7جاء يف نص املادة      

. املتعلق باحلالة املدنية1970فرباير19املوافق1389ذي احلجة عاماملؤرخ يف     20-70األمر رقم)2(

يعاقب باحلبس من عشرة أيام على األقل : " من قانون العقوبات على النحو التايل3و1الفقرة442و قد جاء نص املادة)3(

.دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط1000إىل100إىل شهرين على األكثر و بغرامة من

ة طفل و مل يقدم عنها اإلقرار املنصوص عليه يف القانون يف املواعيد احملددة و كل من وجد طفال كل من حضر والد

... ". حديث العهد بالوالدة و مل يسلمه إىل ضابط احلالة املدنية
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بل أكثر من ذلك قد شدد املشرع يف عدم جواز لضابط احلالة املدنية بأن يسجل املواليد 

ا مل يصرح ا داخل األجل إالّ يف حالة وجود حكم قضائي، وذلك خارج األجل القانوين إذ

ال جيوز : " من قانون احلالة املدنية اليت جاء  نصها على النحو التايل 2الفقرة   61حسب املادة 

لضابط احلالة املدنية عندما مل يعلن عن والدة يف األجل القانوين، أن يذكرها يف سجالته إالّ 

يس حمكمة الدائرة اليت ولد فيها الطفل مع البيان امللخص يف اهلامش مبوجب حكم يصدره رئ

  ". و إن كان مكان الوالدة جمهوال فيختص رئيس حمكمة حمل إقامة الطالب . لتاريخ الوالدة

1الفقرة  62كما عدد املشرع الشخص املصرح و ألزمه بالتصريح عن والدة يف املادة   

ب أو األم، و إالّ فاألطباء و القابالت أو أي شخص آخر حضر يصرح بوالدة الطفل  األ: " بقوله

  ". الوالدة و عندما تكون األم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت األم عنده

إذن، يستنتج من خالل ما متّ ذكره خبصوص ضرورة تسجيل الطفل يف احلالة املدنية، أنه   

3الفقرة  442من حقوقه األساسية، خاصة و أنه جرم عدم التصريح بالوالدة يف املادة  اجعله حق

  .  من قانون العقوبات

و يبدو أن االختالف بني التشريعات يف االكتفاء بذكر إسم كحق من حقوق الطفل و بني   

وم النسب          ضرورة ذكر اإلسم و اللقب معا، له أمهية بالغة خاصة عند التمييز بني الطفل معل

  .و الطفل جمهول النسب

من القانون املدين، أنه أفرد لقب  28و يظهر اهتمام املشرع أكثر من خالل حتليل املادة   

الطفل و جعله واحدا، و حثّ على ضرورة االحتفاظ ذا اللقب و تداوله بني األحفاد املنتمية إىل 

هذا " ، و لقب الشخص يلحق أوالده ...ب جيب أن يكون لكل شخص لق: " نفس العائلة بقوله

من جهة، و من جهة أخرى مل حيدد املشرع عدد األمساء اليت ميكن للطفل أن حيملها، بل أباح له 

جيب : "  أن يكون له إسم فأكثر، و يتضح ذلك يف العبارة الواردة يف املادة املذكورة أعاله بقوله

سبب اختاذ املشرع هذا املوقف راجع إىل مدى ، و لعلّ "إسم فأكثر ... أن يكون لكل شخص 
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حرصه على  احملافظة على هوية األسرة حىت تتميز كل أسرة عن األخرى و تستقل بشخصية      

  .و هوية متنحها صفات و خصائص ال تضاهيها عائلة أخرى

 بل أكثر من ذلك، قد حرص املشرع على أن تكون هذه األمساء جزائرية إذا كان املولود

فهل " األمساء جزائرية " غري واضح عندما اشترط أن تكون  همن أبوين جزائريني، و إن كان موقف

  . يقصد هنا أمساء جزائرية حبتة؟ أو يقصد أمساء عربية إسالمية؟

قبل اإلجابة على هذا التساؤل، ال بد من اإلشارة أن االجتاه العقائدي للمشرع هو اجتاه 

، فانطالقا "اإلسالم دين الدولة : " بقوله 1996من الدستور 2ادة إسالمي حسب ما نصت عليه امل

من هذا النص الدستوري يتضح غرض املشرع عندما اشترط على كل طفل أن حيمل إمسا جزائريا، 

و إن مل يتحدث عن ذلك صراحة،  -مبعىن أن يكون امسا عربيا إسالميا حيمل معاين اخلري و الرب 

ألنّ  على األطفال من أبوين جزائريني، و هذا الشرط ينطبق -كما فعلت الشريعة اإلسالمية 

املشرع يف العبارة األخرية من نفس املادة قد وضع استثناًء يتحدث فيه عن األطفال املنحدرين من 

أبوين غري مسلمني، حبيث أجاز تسميتهم بأمساء غري جزائرية و إن صح التعبري بأمساء غربية        

جيب أن تكون : " من القانون املدين2الفقرة  28يف املادة و هذا ما استخلصته من العبارة الواردة 

".املولودين من أبوين غري مسلمنيبالنسبة لألطفال  و قد يكون خالف ذلكاألمساء جزائرية 

من قانون احلالة املدنية و اليت كانت أكثر  2و  1يف الفقرة  64و نفس االجتاه أكّدته املادة 

  .ء األب أو األم أو املصرح يف حالة عدم وجودمهاخيتار األمسا: " وضوحا بقوهلا

جيب أن تكون األمساء جزائرية و جيوز أن يكون غري ذلك بالنسبة لألطفال املولودين من 

متنع مجيع األمساء غري املخصصة يف االستعمال أو   . أبوين معتنقني ديانة غري الديانة اإلسالمية

  ".العادة 
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من قانون احلالة املدنية إىل نقطة  2الفقرة  64األخرية من املادة لقد أشار املشرع يف اجلملة 

اليت تولّد ثقة و شعور )1(مهمة تتعلق باحلالة النفسية للطفل و املتمثلة يف ضرورة اختيار األمساء 

براحة و اطمئنان يف نفسية الطفل، حبيث منع إعطاء  أمساء غري املخصصة يف االستعمال أو  العادة، 

، على كل حال يفهم ضمنيا  أنه جيب أن ال تستعمل )2(يوضح املقصود من هذه العبارة دون أن 

  . للطفل يف اتمع)3(األمساء اليت فيها حتقري 

هذا حسب اجتاه املشرع اجلزائري، لكن بالنسبة للشريعة اإلسالمية وسعت يف العناية يف 

اختيار األمساء لألطفال و بينت اجلزاءات املترتبة على ذلك، حبيث اعتربت التسمية من أهم احلقوق 

ألوالد اليت يتمتع ا كل الطفل، بل ذهبت إىل أبعد من ذلك،  فحثّت على اختيار األمساء احلسنة ل

إِنكُم تدعونَ يوم : " و جعلته حقا أيضا، و هذا مصداقا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

 اءكُمموا أَسِسنفَأَح كُمائاِء َآبمأَس و كُمائمبِأَس ةامي4(" الْق(.

  فإا حثّت على ضرورة منح للطفل إمسا يتميز به يف املادتني و بالرجوع إىل موقف اتفاقية حقوق الطفل ذا اخلصوص، )1(

  ، و لكن أغفلت عن ضرورة اختيار االسم احلسن له، فهي مل تراع بذلك اآلثار السلبية املترتبة إذا كان إسم الطفل 8و 7

  .الطفل األساسية قبيحا أو مستهجنا و مدى تأثريه على نفسيته، فتكون بذلك قد أغفلت عن حق من حقوق      

من قانون الطفل حتت رقـم 5يف حني أن  املشرع  املصري  كان صرحيا و واضحا يف هـذا املضمار، إذ نص  يف املادة )2(

لكل طفل احلق يف  أن يكون له إسم مميز، و يسجل هذا اإلسم عند امليالد يف سجالت املواليد : " بقوله1996لسنة12

،"و ال جيوز أن يكون اإلسم منطويا على حتقري أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية  القانون،وفقا ألحكام هذا 

فال جيوز أن يتخذ إمسا لطفل فيه حتقري له مثل إسم        : " و قد علّق الدكتور عمرو عيسى الفقي على هذا النص بقوله

أو غري ) صنم ( و ال إسم فيه تنافـي للعقيدة الدينيـة  مثل ) املطرود ( و ال إسم فيه مهانـة للطفل كاإلسم ) خشبة ( 

موسوعـة قانون الطفل و االتفاقيـات / ، يراجع مرجعه "ذلك مما فيـه مهانـة لكرامـة الطفل و حتقري له يف اتمع 

امعي احلديث، اإلسكندرية، بدون ، املكتب اجل)قانون األحداث ( و املعاهدات و القوانني الصادرة بشأنه يف الدول العربية

.16: ، ص2005طبعة، سنة

يف حني جند يف الواقع بعض األسر من مست بناا بأمساء ال حتمل يف معاا إالّ التحقري مما انعكست على أنفسهن فتركت )3(

" ، و إسم "خروفة " م ، و إس"وحشية " فيهن عقد نفسية  يصعب معاجلتها، و ولّدت هلن كراهية اجتاه اآلباء، كإسم 

.خنلةّ 

.4297رواه أبو داود، احلديث رقم، )4(
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و األمساء احلسنة هي اليت حتمل معىن العبودية هللا و اليت فيها معاين اخلري و احلب، و اليت ال 

يف قوله )2(، وهلذا انا اهللا عز و جلّ عن التنابز باأللقاب )1(تترك أسى و حزن يف نفوس أصحاا 

و الَ تلْمزوا أَنفُسكُم و الَ تنابزوا بِاَأللْقَابِ بِيس اِإلسم الفُسوق بعد                : " ... جلّ عزو

 ان3(" اِإلمي(.

وتظهر أمهية حق الطفل يف اإلسم أكثر عندما أباح املشرع للشخص أن يغري لقبه، إذا مل 

  .ذلك وفقا إلجراءات حددها القانون يف مواد متفرقة يكن مناسبا له و غري مرغوب فيه، و

تسري على :" من القانون املدين عن إمكانية تبديل األلقاب بقوله 29فقد حثّ يف املادة 

  ".اكتساب األلقاب، و تبديلها القانون املتعلق باحلالة املدنية 

ا ترك جماال واسعا دون األمساء مم" األلقاب " و لقد اكتفى املشرع اجلزائري بذكر كلمة 

للتفسري، فهل يقتصر تغيري اللقب على اللقب وحده بل يتعدى أن يشمل تغيري اإلسم أيضا ؟، كان 

عندما أوجب لكل  28على املشرع أن يكون واضحا يف هذه املسألة، كما كان واضحا يف املادة 

للقب كما قد  شخص إسم و لقب، ألا مسألة جد حساسة، فالقبح و عدم اللطافة، قد ميس ا

تسري على : " ميس اإلسم  أيضا، و هلذا ال بأس من أقترح تعديل نص املادة على النحو التايل

  ".  ، و تبديلهما  القانون املتعلق باحلالة املدنية األلقابو  األمساءاكتساب 

.219: ، املرجع السابق، ص"حقوق الطفل يف حميط األسرة، دراسة مقارنة : "مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد اهللا سعيد)1(

أمساء الصحابـة، كإسم عبد العزي إىل إسم عبد اهللا، و حزن إىل  سلم عدد منو لقد غير الرسول صلى اهللا عليه و)2(

سموا بِأَسماِء اَألنبِياِء، وأَحب اَألسماِء ت: " التسميـة بأمساء األنبياء بقوله سهل، كما حثّ عليه الصالة و السالم علـى

؛ رواه أبو داود، احلديث رقم، "إِىلَ اهللا عبد اِهللا، و عبد الْرحمنِ، و أَصدقُها حارِثٌ، و همَام، و أَقْبحها حرب و مرةٌ 

4297.

.11: ة احلجرات، اآليةسور)3(
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اإلجراءات املتبعة ذا اخلصوص و اجلهة الوحيدة املختصة يف تغيري األمساء املشرع كما بين 

املوافق     1391ربيع الثاين عام  10مؤرخ يف  157–71من مرسوم رقم  1عموما يف املادة 

كل من : " و املتعلّق بتغيري اللقب، و اليت جاء نصها على النحو التايل 1971سنة يونيو 3لـ  

يرغب قي تغيري لقبه لسبب ما ينبغي عليه أن يوجه طلبا مسببا إىل وزير العدل حافظ األختام الذي 

  ".يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان والدة الطالب إلجراء التحقيق

خيضع إىل إجراءات معقّدة، و ال يقبل إالّ إذا تبين لإلدارة املعنية أنّ فإذا كان تغيري اإلسم 

هذا اإلسم فعال يف حاجة إىل تغيري، مبعىن إذا ثبت هلا أنّ اإلسم غري حسن، و أنه قد أثّر تأثريا 

  . عميقا يف نفسية صاحبه مما اضطره إىل اإلقبال على تغيريه

لقب من قبل املشرع، يعترب إقرارا منه أنّ اإلسم احلسن من إنّ حتديد املصلحة املعنية بتغيري ال

2يف فقرا  28حق الطفل، و قد بين ذلك يف الكثري من النصوص القانونية مثل املادة 

من قانون احلالة  2يف فقرا  64، و كذلك املادة ... "و جيب أنّ تكون األمساء جزائرية : " بقوهلا

متنع مجيع ... جيب أن تكون األمساء أمساء جزائرية: " ثر وضوحا بقوهلااملدنية و اليت كانت أك

  ".األمساء غري املخصصة يف االستعمال أو العادة 

إنّ موقف املشرع و إن كان غري صريح هو نفس املوقف الذي سلكته الشريعة اإلسالمية 

عندما حرصت على ضرورة تسمية الطفل بإسم حسن إلدراكها مد منو شخصية 

  .  الطفل و صالحه يف اتمع

و ذا اخلصوص، ذهب بعض الفقه و على رأسهم الدكتور حسنني احملمدي بوادي  إىل 

إنّ ثبوت حق الطفل يف اإلسم احلسن بأدلة شرعية جيعل فيه حقا هللا تعاىل، ذلك أنه ما : " لقولا

من حق للعبد إالّ و هللا فيه حق و حق اهللا تعاىل يف نظر علماء الشريعة يعد من قبيل النظام العام 

ة للطفل، املصلحة اخلاص: يكون  استعمال اإلسم احلسن قد اجتمعت فيه مصلحتان و بذلك ... 

و املصلحة  العامة، و هي املغلبة هنا، و من هنا جاز القول بأن  استعمال األمساء احلسنة هو من
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.)1(" قبيل النظام العام 

و هذا الرأي يف نظري صائبا، ألنه من غري العدل أن تنهار شخصية الطفل، أو يتحول إىل 

شخص خطري و غري صاحل يف اتمع، كونه حيمل إمسا غري حسن تشمئز منه النفوس، أو يكون 

حمل سخرية من قبل اتمع، و تظهر أمهيته أكثر عندما حرص الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن 

  . املسلمني استعمال األمساء احلسنة يشيع بني

و الغرض من كل ذلك، هو تقييد حرية الشخص يف تغيري إمسه ضمانا الستقرار املعامالت، 

كما يقصد به إعالم الكافة بطلب التغيري، حىت ميكّنهم أن يبدو اعتراضام عليه و حىت يعلموا 

.)2(باإلسم اجلديد 

الطفل بعد والدته بأسبوع، و هو حقه يف العقيقة اليت  كما انفردت الشريعة اإلسالمية حبق

، و هو احلق الذي سكت عنه كل من املشرع اجلزائري صراحة، و إن )3(تعترب احتفاًء مبقْدمه 

من قانون األسرة تشري إىل ضرورة الرجوع إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية إذا  222كانت املادة 

.)4(كان هناك فراغ تشريعي 

أن حتدثت عن حق الطفل معلوم النسب يف اإلسم، أحاول اآلن أن أتطرق إىل مكانة و بعد 

  .؟ و كيف يتم ذلك؟الطفل جمهول النسب، و من مثّ هل له احلق يف التسمية 

.58: حقـوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية  و القانون الدويل، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسنني احملمـدي بوادي)1(

احلقوق و غريهـا / الدكتور جالل علي العـدوى،  و الدكتور رمضان أبو السعـود،  و الدكتور حممد حسن قاسم)2(

.102:من املراكز القانونية، املرجع السابق، ص

الد ؛ و الشيخ خ287:حقوق املرأة و الطفل يف القانون الدويل اإلنساين، املرجع السابق، ص/ األستاذة لعسري العباسية)3(

¡2005تربية األبناء و البنات يف ضوء الكتاب و السنة، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون طبعة، سنة/ عبد الرمحن العك

.37: ص

كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه : " من قانون األسرة على النحو التالـي222و لقد جاء نص املادة)4(

".سالمية إىل أحكام الشريعة اإل
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  بالنسبة للطفل اهول النسب : الفرع الثاين 

إنّ الطفل جمهول النسب هو ذلك الطفل املنقطع عن كل أحد، أو هو ذلك الطفل غري 

)3(، فهو بذلك خيتلف عن اليتيم )2(الذي طرحه أهله بعد والدته ¡)1(األبوين كاللقيط  ممعلو

  .األبوين أي معلوم النسب لكنه مفتقد ألحدمها، بأي صورة كانت و ليس بالوفاة فقط ممعلو

.624: ، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرحع السابق، ص"املولود الذي ينبذُ فَيلْقَطُ :" يعرف اللقيط لغة)1(

ألتقطه آل فرعون و هو جمهوال من قبلهم بعدما ألقته أمه  يف النهر و قد قال اهللا عز وجلّ يف موسى عليه السالم عندمـا 

.7رقم: ،  سورة القصص، اآلية"فَالْتقَطَه َءالُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا و حزنا : " خوفا عليـه من أهل فرعون 

يكون طرحه يف مكان معني راجع لعدة أسباب، ال  و للتوضيح، ال ميكن أن حنكم على اللقيط من البداية أنه ابن زنا، فقد

  : بأس من ذكرها يف ما يلي

فقد يكون له أبوان ولكن دفعتهما أسباب قاهرة إىل إلقائه عسى أن متتد إليه يد رحيمة تتوىل أمره.

 قد خشي الطرفان من التهمة لعدم توفر بعض شروط الع زواج عجزت األم عن إثباته، و أن يكون الولد مثرةأو

ويل املرأة أو مت بدون شاهدين أو  به كأن مل يرض). النكاح الفاسد(  هو ما يعرف يف الفقه اإلسالمي بـ الصحيح و

  .  البلد بدون مستند يثبت هذا الزواج غري ذلك من صور العقد الفاسد، أو مت الزواج خمالفا لنظام

الطرفان أو أحدمها عدم اإلجناب ، فإذا   يشترط أو يكون من إفرازات ما يسمى زواج املسيار الذي يتم بالسر و

  التهمة، وتبعات إفشاء سر الزواج اليت  السعي حللها بالتخلص من الولد خشية  مث حدث احلمل حدثت املشكلة

  .التفكري يف مصري هذا الطفل  ستنعكس على الطرفني دون

 لعدم إجناب األطفال،  اإليذاء أو لغرض االستغالل أومن أهله؛ بقصد  هو يف املهد يف غفلة قد يكون الولد مسروقا وو

  . أن يكشف أمره فيتورط، فألقاه يف مكان ما ختلصا منه مث ندم الفاعل وخشي

 خيشى أن ينسب إليه ظنا أنه من غريه،  يتهمها يف طفلها و  جتاه زوجته مما جيعله قد يكون األب مصابا مبرض الشكو

.يدعي موته وهو يف احلقيقة ابنه الشرعي ما، مث مكان فيتخلص منه بتركه يف

 هو ال يعلم حبملها احنراف أخالقه أو إيذائه هلا فتفارقه و الزوجة زوجها كرها شديدا بسبب فساده و قد تكره و   ،

لكره األب،فتتخلى األم عن طفلها يف حالة ال تشعر فيها مبغبة  تكرهه امتدادا  الطفل و عندما تلد فإا ال تتقبل و

   . ال سيما وهو منحرف وال يبايل مبا يفعل منه بتركه يتخلص  هو ال يعترف به فينكره و صرفها عندما تسلمه لألب وت

 قد مترض األم مرضا مزمنا مع عدم وجود العائل وضيق احلال وكثرة األطفال فتتركه يف املستشفىو .  

.19/11/2002بتاريخwww.nafsany.ccاملوقع اإللكتروين، نشر عرب "مفاهيم : " مقال بعنوان/ يراجع البتار

قراءات يف حقوق الطفل تشريعات و وثائق و خمتارات من الدراسات و األحباث املتعلقة / الدكتور عبد اهللا مفتاح)2(

عة  األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، منشورات اجلام/ ؛ و زكي الدين شعبان147:بالطفولة، املرجع السابق، ص

.595: ، ص1998الليبية، الطبعة الثالثة، سنة 

.796: اإلنفراد، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، ص: يعرف اليتيم لغة)3(
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  فالطفل جمهول النسب و لد و وجِد يف ظروف غامضة و غري معروفة تعذر معها معرفة إىل 

من )1(من ينتسب، فقد حرم من حنان و عطف األبوين و العيش يف أسرة طبيعية، و هلذا يعد يتيما 

  . ناحية حرمانه من الرعاية األسرية

  إنّ  وضعية هذا الطفل تثري إشكاال يتمحور حول إمكانية  منح إسم له، و إن كان كذلك 

  هي طبيعة هذا اللقب؟فهل ميكن أن يكون له لقبا؟ و ما 

إنّ اإلجابة عن هذه األسئلة يقتضي البحث عنها يف ظل القانون اجلزائري و يف ظل 

  .الشريعة اإلسالمية

لقد بين املشرع كيفية اكتساب اإلسم بالنسبة هلذه الفئة من األطفال، و ذلك يف املادة   

ضابط احلالة املدنية نفسه األمساء يعطي : " الفقرة األخرية من قانون احلالة املدنية بقوله 64

لألطفال اللقطاء و األطفال املولودين من أبوين جمهولني و الذين مل ينسب هلم املصرح أية أمساء، 

.)2(" يعني الطفل مبجموعة من األمساء يتخذ آخرها كلقب عائلي 

  األمساء خيتار: " أنه و مبقارنة هذه الفقرة مع الفقرة األوىل من نفس املادة اليت تنص علـى

، نالحظ أنّ املشرع فرق بطريقة غري مباشرة بني"األب أو األم أو املصرح يف حالة عدم وجودمها 

إن جمهول النسب يأخذ حكم اليتيم، و هذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء يف اململكة العربية )1(

جمهويل النسب  إنّ"  :اجاء فيه هـ و24/12/1419بتاريخ)20711(يف الفتوى رقمالسعودية برئاسة ابن باز رمحه اهللا، 

أشد حاجة للعناية والرعاية من معرويف النسب لعدم معرفة قريب يلجأون إليه بل هم  يف حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم،

كفالة اليتيم لعموم  وعلى ذلك فإن من يكفل طفال من جمهويل النسب فإنه يدخل يف األجر املترتب على. عند الضرورة

مسلم، رواه ، " ىطَسالو و ةاببالسأشار بِ وجنة الْ يفهاتيِنِ و  هو كَا نأَلَه أَو لغيرِه  مِتيِالي لُافكَ ":قوله صلى اهللا عليه وسلم

بتاريخwww.nafsany.cc، نشر عرب املوقع اإللكتروين"مفاهيم : " مقال بعنوان/ يراجع البتار. 5392احلديث رقم

19/11/2002.

عند معاجلته لوضعية هذه الفئة من األطفال املتعلقة مبجهولني النسب وفقا لقانون احلالة املدنيـة لقد أشار القانون املغريب )2(

  إذا تعلق"  :يف الفقرة  اخلامسة  منه، بقوله16إىل اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها عند العثور عليه، و ذلك حسب املادة

بصفة تلقائية، أو بناء التخلي عنه بعد الوضع، يصرح  بوالدته وكيل امللكمن أبوين جمهولني، أو مبولود وقع األمر مبولود

تصرحيه مبحضر منجز يف هذا الشأن،  وبشهادة طبية حتدد احمللية، أو من كل من يعنيه األمر، معززا  على طلب من السلطة

...".وخيتار له إسم شخصي و إسم عائليعمر املولود على التقريب،
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ب و الطفل جمهول  النسب، عندمـا عدد األشخاص الذين هلم صالحية اختيارالطفل معلوم النس

األب و األم و املصرح يف حالة عدم وجودمها،      : اإلسم بالنسبة للنوع األول من الطفل و هم

و ذلك حسب الفقرة األوىل من نفس املادة، و حصر اختيار اإلسم من شخص واحد فقط بالنسبة 

طفل أي الطفل جمهول  النسب و هو ضابط احلالة املدنية، و هذا ما أشارت إليه للنوع الثاين من ال

  .الفقرة األخرية  من نفس املادة 

فهو بذلك جعل تسمية الطفل جمهول النسب إدارية، حبيث ال ميكن لشخص آخر غري 

هي اليت  ضابط احلالة املدنية أن مينح إمسا له، كما ال ميكنه أن ينسب ألحد، فاإلدارة وحدها

تتكفل ذه الفئة فتمنحها اإلسم و اللقب لكي يتم تعيينه و متييزه عن غريه و يتم إدماجه يف 

أي افتراضيا و ليس حقيقيا النعدام نسبه )1(اتمع، و للتذكري أن اللقب املمنوح له يكون ومهيا 

  .ألبيه، و قد يأخذ إسم األم إن اعترفت به

اللقب، فإنه خيتلف عن األلقاب العادية، فقد يلقب الطفل بإسم و حىت فيما يتعلق مبنح هذا 

،         "زيد بوعالم" يدل على معىن معني أو يلقب بإسم شخصي يقترب أن يكون لقبا، مثل 

  ". يوسف فراجي " أو 

تأثرا باالجتاه الذي كان سائدا  )2(و هناك من يرى أنه ينبغي منح هويل النسب إمسا ثالثيا 

عند العرب، حبيث كان يعرف الشخص بإمسه و إسم أبيه و إسم جده ألبيه، و أرى أنّ هذا الرأي 

ينطبق على الطفل معلوم النسب و ال ينطبق على الطفل جمهول النسب ألنّ هذا األخري ال يعرف 

  . طأباه فكيف يعرف جده، و هلذا يعطى له إمسا ثنائيا ومهيا فق

وبناء على ذلك، ال جيوز أن يكون اإلسم املختار للطفل معىن سيئًا تكرهه النفوس ومتجه  

املشاعر، وذلك كالتسمية بأمساء ارمني أو املتنافية مع العبودية وغري ذلك من األمساء اليت يبعث 

  ال يعري به الطفل ذكرها يف النفس استرجاعا ملعىن مقيت أو ذكـرى أليمة، أو تارخيًا سيئًا و حىت

.225:، املرجع السابق، ص"حقوق الطفل يف حميط األسرة، دراسة  مقارنة: "مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد اهللا سعيد)1(

، منشور "أحكام رعايـة الطفل اللقيط يف الشريعة اإلسالمية : " مقال بعنوان/ األستاذ الدكتور أمني عبد املعبود زغلول)2(

.178: ، دبـي، ص2000أوت/هـ1421األمحدية، العدد السادس، مجادى األول سنهمبجلة 
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مستقبالً، فاختيار اإلسم احلسن يعترب حق له مثلـه مثل الطفل معلوم النسب كما سبق ذكره، فال 

.)1(جيب ميشه و قهره يف شخصيته و بالتايل يف هويته، و حىت ال يتحمل أوزارا ارتكبها اآلباء 

فضابط احلالة املدنية بعد أن مينح إمسا و لقبا هلذا الطفل، يقوم جبرد كل املعلومات املتعلقة 

به، كتاريخ و مكان العثور عليه، و الوضعية اليت وجد فيها و املالبس اليت كان يرتديها، ألن هذه 

ى الوالدين عليه مستقبال، العثور على أسرته احلقيقية، وتسهل علاملعلومات من شأا أن تسهل

احلقيقيني العثور عليه يف أية حلظة استيقظ فيها ضمريمها وعواطفهما إن كان رميه يف الشارع 

عمدا، أو كان رميه نتيجة لسرقته من مستشفى، و غريها من األسباب كثرية اليت جتعل من هذا 

  .    الطفل الربيء لقيطا و جمهول النسب

فل جمهول النسب يف إسم و لقب عائلي افتراضي، و على العموم، ينبغي االعتراف حبق الط

و يف احلصول على وثائق احلالة املدنية و غريها من الوثائق الرمسية اليت تثبت هويته، دون تشويه 

  . للوضعية اليت وجد فيها و الظروف احملاطة به

ي جمهويل أ )2(" اللقطاء " لقد كفلت الشريعة اإلسالمية حقوق مجيع املولودين مبا فيهم و  

أنّ للطفل جمهول النسب حقا مقررا له، و هو أن جيعل له إسم يدعى به        النسب، و أكّدت

و يشترط يف هذا اإلسم أن يكون إمسا إسالميا ال يتناىف مع أحكام التسمية يف الشريعة    

إمنا  ـ مثله مثل الطفل معلوم النسب ـ و مل تشترط أن يكون له لقب أيضا، و )3(اإلسالمية 

و هو _ تعترب التسمية جامعة لإلسم الشخصي و اللقب العائلي الذي يكون ومهي أي افتراضي 

  و من جهة  أخرى  منعت أن _  نفس املوقف الذي  أشرت إليه فيما خيص الطفل معلوم  النسب 

  ،  منشور مبجلـة "اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إىل  األمام  أم إىل الوراء / " الدكتور عبـد العزيز خميمر مقال بعنوان)1(

.139:جامعة الكويت، ص¡1993احلقوق، السنة السابعة عشر، العدد الثالث، سبتمر     

  واثيق الدولية و الشريعـة اإلسالمية، منشأة املعارف، محاية األمومـة و الطفولة يف امل/ الدكتور حممد عبد اجلواد حممد)2(

.25:، ص1991اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة      

.303العدد رقم¡26/07/2004جملة إسالمية صدرت بتاريخ ،جملة الفرقان)3(
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، ألنه استبدال )2(ملا ينتج عنه من اختالط يف األنساب  )1(ينسب الطفل جمهول النسب إىل أسرة 

نسب غري صحيح بنسب ثابت، أو إدعاء الشخص بنوة من يعلم أنه منسوب يف احلقيقة إىل    

.)3(غريه 

  ى ضرورة منح  إسم لكل طفل  دون أن تفرق بني اإلسم ـبالرجوع  إلـى موقف اتفاقية حقوق الطفل فلقد أكدت عل)1(

  منها 7 و هذا حسب املادة.." و يكون له احلق منذ والدته يف إسم "..ارة الشخصي و اإلسم العائلي، فاكتفت فقط بعب      

  فهي بذلك مل تفرق بني  الطفل جمهول النسب  و الطفل معلوم النسب  بل جعلتهما يف درجة واحدة، و يتضح ذلك من         

  من حيث عنصر الطفل أو والديه أو وضعه  من االتفاقية عندما أشارت إىل عدم التمييز بني األطفال، سواء 2خالل املادة      

  : إخل، و اليت جاء نصها  على النحو التايل... االجتماعي، أو مولدهم      

حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة  يف هذه االتفاقية و تضمنها لكل طفل خيضع لواليتها  دون أي نوع "  -1

أو جنسهم أو لغتهم  مأو  والديه أو الوصي القانوين  عليه أو لومن أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل 

أو دينهم  أو رأييهم السياسي أو غريه  أو أصلهم  القومي أو اإلثين  أو االجتماعي، أو ثروم، أو عجزهم، أو 

  .مولدهم، أو أي وضع آخر

  من مجيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية -2

أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليـه  أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها 

إذن، و من خالل استقراء هذه املادة فإـا متنح املساواة يف احلقوق بني الطفل الشرعي و الطفل ". أو معتقدام 

 الشرعي أي بني الطفل معلوم النسب و الطفل جمهول  النسب، و إن مل يذكر ذلك صراحـة، فعدم التمييز غري

بني األطفال مثال بسبب مولدهم كحالة من احلاالت اليت أشارت إليها املادة السابقة الذكر، يعين يف حقيقة األمر 

تني كمبدأ عام دون أن يوضع استثناء فيما يتعلق عدم التمييز بينهما، و بالتايل حق يف االسم مينح لكلتا الفئ

و هناك تعليق للدكتور عبد العزيز خميمر على موقف .بالطفل جمهول النسب، كما فعل املشرع و فرق بينهما

األطفال جمهويل ( بغريه من األطفال  غري الشرعيني ) معلوم النسب (إن مساواة الطفل الشرعي :" االتفاقية يقوله 

ن ذلك يعين التشجيع على اإلجناب خارج العالقة الزوجية، و يعين التصريح بالعالقات اجلنسية غري فإ) النسب 

يراجع ". املشروعة، و هدم األسرة كنواة للمجتمع و انتشـار الفجور و اإلباحية، و  اإلعراض عن الزواج 

.140: ، املرجع السابق، ص"اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إىل  األمام  أم إىل الوراء / " مقالـه بعنوان

قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و خمتارات من الدراسات و األحباث املتعلقة  / الدكتور عبد اهللا مفتاح)2(

. منشور مبجلة،"حقوق  الطفل  يف القرآن : " مال بعنوان/ ؛ و الدكتور أمحد رمحاين148: بالطفولة، املرجع السابق، ص

.286:ص¡2000، مارس 1420األوىل، العدد الثاين، ذو احلجة الصراط، السنة 

قراءات يف حقوق  الطفل،  تشريعات و وثائق  و خمتارات من الدراسـات و األحباث املتعلقة /  الدكتور عبد اهللا  مفتاح)3(

تبين هو تصرف قانوين  منشئ أنّ ال: " بالطفولة،  املرجع و املوضع السابقان؛ و يف هذا اإلطار يقول زكي الدين شعبان 

لنسب خيتلف يف أحكامه عن بنوة حقيقية كالبنوة اليت تترتب على اإلقرار بالنسب، بل هي بنوة ثابتة حبكم القانون، و أا 

، "تتحقق و إن كان للمتبين أب معروف، أما البنوة اليت تثبت باإلقرار فال تتحقق  إالّ إذا مل يكن للولد أب معروف 

.591:األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ كي الدين شعبانيراجع  ز
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هذان النوعان من األطفال و حىت ال نكون أمام ظاهرة )1(و ذلك حىت ال تتداخل حقوق 

.)3(و كذا القانون الوطين اجلزائري )2(اليت تعترب خمالفة للشريعة اإلسالمية التبني

،كما يعترب من احلقوق )4(و كما هو معلوم أن اإلسم يعترب حقا و واجبا يف نفس الوقت 

غري املالية أي يعترب من احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل، و هلذا ال ميكن أن يتنازل عنه أو أن 

يتصرف فيه، ألنّ من واجب اإلنسان أن حيتفظ به و أن حيميه نظرا لكونه يتميز خبصائص تتطلب 

ص الشديد على االحتفاظ به و درأ كل من يتعدى عليه، و ميكن إمجال هذه املميزات فيما احلر

  :يلي

غري قابل للتعامل به-1

هذه امليزة تقيد من سلطة الطفل أو من ينوب عنه أن يتصرف يف اإلسم كأن يبيعه أو يرهنه 

املشرع قيودا بأن أجاز تغيريه  أو  ، و هلذا أورد عليه)5(أو يتنازل عنه، ألنه ليس من احلقوق امللكية 

  . كما سبق اإلشارة إليه)6(تصحيحه يف حدود القانون و بإجراءات حمددة 

.ألنّ هناك بعض احلقوق اليت يستفيد منها الطفل الشرعي و ال يستفيد منها الطفل غري الشرعي كحقه يف املرياث)1(

فَإِخوانكُم فَإِنْ لَّم تعلَموا أَباَءهم  اِهللاَألباَئهِم هو أَقْسطُ عند  ادعوهمِِْ: " التبين يف قوله و لقد ى اهللا عز و جلّ عن)2(

 ينِ وي الدف،كُمالوم سْلي كَو و كُمقُلُوب تدمعا تم نلَك و بِه مطَأْتا أَخيمف احنج كُملَيا عيمحا رسورة ". انَ اُهللا  غَفُور

.5:األحزاب اآلية

".مينع التبين شرعا وقانونا : " من قانون األسرة بقوله46إذ ينص املشرع اجلزائري يف املادة )3(

راكز احلقوق و غريها من امل/ الدكتور جالل علي العدوى، و الدكتور رمضان أبو السعود، و الدكتور حممد حسن قاسم)4(

.102: القانونية،  املرجع السابق، ص

النظرية العامة للحق، / الدكتور أمحد شوقـي حممد عبد الرمحن الدكتور فتحي عبد الرحيم عبد اهللا و األستـاذ األستاذ)5(

.82: ، ص2001منشأة املعارف اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 

التمارين العملية يف املدخل للعلوم القانونيـة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، دليل / األستاذ حممد وحيد الدين سوار )6(

.189: ، ص1993األردن، بدون طبعة، سنة
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غري قابل للتقادم-2

إنّ عدم استعمال اللقب لفترة معينة ال يعين أنه يرد عليه تقادم، و إمنا يبقى الطفل حمتفظا 

ذا اللقب إىل األحفاد و يتداول عرب األجيال دون إسقاطه بلقبه طوال حياته، بل ينتقل ه

و لقب الشخص يلحق : " ... من القانون  املدين 28، و هذا ما نصت عليه املادة )1(بالتقادم

  ".أوالده 

غري قابل للحجز عليه-3

طاملا أنّ اإلسم ليس من احلقوق املالية فإنه ليس له عالقة بالذمة املالية للطفل، و بالتايل ال 

ميكن احلجز عليه، ألنّ احلجز يترتب عليه بيع بعض األشياء القابلة للتعامل ا باملزاد العلين من 

.)2(أجل استفاء الدائنيني حقوقهم من قيمته 

غري جائز اإلعتداء عليه–4

، و هلذا ميكن ملن ينوب عن الطفل املعتدى عليه، أن يطالب قد يتعرض اإلسم إىل اعتداء

من  47وقف هذا االعتداء، كما ميكنه أن يطالب بالتعويض إذا حلقه ضرر، و هذا ما ذكرته املادة 

لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة : " القانون املدين بقوهلا

، و اإلسم يعترب حق "لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء و التعويض عما قد حلقه من ضرر

  .من احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل

النظرية  العامة / الدكتور أمحد شوقـي حممد عبد الرمحن ستـاذالدكتور فتحي عبد  الرحيم عبد اهللا و األ األستـاذ)1(

.16:للحق، املرجع السابـق، ص

احلقـوق و غريها من / الدكتور جالل علي العـدوى،  و الدكتور رمضـان أبو السعود، و الدكتور حممد حسن قاسم)2(

.103: صاملراكز القانونيـة،
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ملن ينوب عن الطفل الذي انتحل قد يتعرض إمسه إىل انتحال من قبل الغري، فهنا ميكن  و  

إمسه أن يتوجه إىل القضاء و يطالب وقف هذا االعتداء، مع إمكانية التعويض إذا كان هناك  

لكل من نازعه الغري يف : " من القانون املدين بقوهلا 48املادة و هذا حسب ما ذكرتهضرر، 

مسه دون مربر، و من انتحل الغري إمسه أن يطلب وقف هذا االعتداء و التعويض، عما استعمال ا

  ".يكون قد حلقه من ضرر 

الوسيلة األوىل، هي رد : فاحلماية القانونية اليت قررها القانون هلذا اإلسم تتحقق بوسيلتني

ب التعويض و يكون و الثانية، طل. االعتداء على احلق يف اإلسم حىت و لو مل حيصل للطفل ضرر

.)1(ذلك يف حالة حتقق الضرر مادي أو أديب للطفل 

غري مالـي –5

من احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل، فإنه ال ميكن تقوميها بالنقود، و إن  اإلسمباعتبار 

كانت حممية كاحلقوق املالية، إالّ أنها ختتلف عنها بأا حقوق جمردة، فهي ليست ذات قيمة 

إىل اعتداء كانتحاله مثال، فإنّ  اإلسماقتصادية، إالّ أنّ هذا املبدأ العام يعتريه استثناء، فإن تعرض 

ا االعتداء ينتج آثارا مالية، وذلك بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها بالتعويض عن الضرر هذ

  . املعنوي

إذن، و من خالل اخلصائص اليت يتميز ا اإلسم عموما، تظهر مدى أمهيته من الناحية  

القانونية، خاصة و أن املشرع قد نظمه بنصوص خاصة بداية من منح إسم لكل مولود، ثّم 

ه، مث محايته يف حالة اعتداء، فكل هذه اإلجراءات توحي إىل اعتبار اإلسم من النظام العام، تسجيل

من القانون  املدين  28ألن قواعده جاءت بصفة األمر، أي قواعده آمرة، كما هو الشأن يف املادة  

أن يكون لكل شخص لقب و إسم فأكثر، و لقب  جيب: " اليت جتعل من اإلسم وجويب بقوهلا

  .، فالقواعد اآلمرة تقرر مىت يكون األمر متعلقا بالنظام العام"شخص يلحق أوالده ال

¡1995احلقوق امللزمة للشخصية، دراسة مقارنة، منشورات، جامعة دمشق، الطبعة األوىل، سنة/ الدكتور حممد واصل)1(

.72:ص
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حق الطفل يف النسب: املطلب الثاين

احلق الثاين اللصيق بشخصيته، ألن الطفل ال يكون له كيان إالّ يعترب حق الطفل يف النسب   

بوجود أسرة ينتمي إليها أو منحدر منها، و على هذا األساس ينبغي دراسة هذا احلق بشيء مـن 

  .التفصيل

كما أنه نعمة أنعم ا اهللا عز        ¡)1(إنّ النسب هو القرابة الناشئة عن صلة الدم بالتناسل   

و هو الَذي خلَق من املَاِء بشرا فَجعلَه نسبا و صهرا، و كَانَ ربك : " لى عباده لقوله تعاىلو جلّ ع

.)3(، أو هو إحلاق الولد بأبيه شرعا و قانونا )2(" قَديرا 

 إنّ نسب الطفل من أمه ثابت سواء كانت الوالدة شرعية أو غري شرعية و ال ميكن          

، أما نسبه من أبيه فيثبت له بطرق كثرية حددا الشريعة اإلسالمية و حلقها يف ذلك )4(نفيه 

  .املشرع اجلزائري مثل الزواج الصحيح، و الوطء بشبهة، و الزواج الفاسد، و اإلقرار

و ثبوت النسب بطرق شرعية له أمهية بالغة يف كونه، أنّ الطفل ينسب ألبيه و أمه حىت ال   

يكون الطفل جمهول النسب ال يعرف له أصل و ال يهتدى لنسبه، مثّ إنّ ثبوت النسب للطفل 

بوالدته حيا تترتب عنه حقوق شرعية، كاحلضانة و النفقة و املرياث و الوصية و الوقف           

      . ، و حقه يف الرعاية و التربية)5(إخل ...بة و اهل

.59:حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسنني احملمدي بوادي)1(

.54:سورة الفرقان، اآلية)2(

  شرح قانون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، / األستاذ فضيل سعد)3(

.210: ، ص1986بدون طبعة، سنة      

.120: حقوق الطفل، املرجع السابق، ص/ الدكتور عصام أنور سليم )4(

.بني الشريعـة و القانون الدويل، املرجع و املوضع السابقانحقوق الطفل / الدكتور حسنني احملمـدي بوادي)5(
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و لقد حددت الشريعة اإلسالمية قواعد و ضوابط للنسب حبيث أقّرت أنّ الزواج الشرعي 

الزوجية باعتباره حيفظ الطفل من ضياع نسبه و بالتايل محايته محاية خاصة،  ةهو أساس العالق

إخل، و يظهر ذلك يف قوله عز              ... فساد و املهانة و العار تتمثل يف عدم تعرضه للضياع من ال

و اُهللا جعلَ لَكُم من أََنفُِسكُم أَزواجا و جعلَ من أّزواجِكُم بنِني و حفَدةً و رزقَكُم : " : " و جلّ

معبِن ونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالب اتبالطَّي نونَ مكْفُري ماِهللا ه فالنسب يبعد العار الذي هو شعور )1(" ت ،

.)2(بالذنب ملخالفة الفرد قواعد احلياة اليت فطر عليها اإلنسان 

لقد سعى اإلسالم حملاربة اختالط األنساب و زواج احملارم و شيوع الفاحشة و حترمي الزنا، 

قد وسع من وسائل إثبات النسب وضيق من وسائل من أجل احملافظة على كيان األسرة، و هلذا ف

.)3(إنكاره 

فمبدئيا، كل طفل يولد على فراش الزوجية يعد ابنا شرعيا ما مل يثبت العكس، أي ما مل   

يثبت أنه طفل غري شرعي، فإنكار نسبه خيضع لشروط و إجراءات ال بد من إتباعها و إالّ سقط 

  .    إدعاء  اإلنكار

ء على ما تقدم ذكره آنفا كمقدمة عن النسب عموما، أحاول أن أتطرق             إذن، و بنا  

  .          و بنوع من التفصيل إىل هذا احلق الذي خصه املشرع بنصوص مفصلة يف قانون األسرة اجلزائري

.72: سورة النحل، اآلية)1(

.211: شرح قانون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املرجع السابق، ص/ األستاذ فضيل سعد )2(

.كما هو احلال بالنسبة إلنكار النسب باللعان، الذي يتطلب إتباع شروط حددها اهللا سبحانه)3(
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لدراسة  و على هذا األساس، قسمت هذا املطلب إىل فرعني، فخصصت  الفرع األول  

، و هي تعترب يأسباب ثبوت النسب الذي قسمته إىل نقطتني، تطرقت يف األوىل إىل اإلجناب الطبيع

حاالت قررا الشريعة اإلسالمية و أكّدها املشرع اجلزائري، أما النقطة الثانية فسأتطرق فيها إىل 

ن الوسائل الكفيلة حلماية ،  أما الفرع الثاين فحاولت من خالله أن أحتدث عياإلجناب غري الطبيع

  :نسب الطفل، فكل هذه النقاط سوف أوضحها فيما يلي

  ثبوت النسب: الفرع األول  

يثبت : " من قانون األسرة عن أسباب ثبوت النسب بقوله 40لقد حتدث املشرع يف املادة   

فسخه بعد  النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج متّ

  ".من هذا القانون  34و  33و  32الدخول طبقا للمواد 

فمن خالل استقراء هذا النص يتضح أنّ املشرع عدد ثبوت النسب عن طريق اإلجناب   

  .الطبيعي الذي يكون إما بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة

قسمني فبالنسبة لثبوت النسب بالزواج الصحيح و لقد ارتأيت أن أقسم هذه األسباب إىل   

و النكاح الشبهة فضلت التحدث عنه يف هذا الفرع، أما الباقي فاعتربته من وسائل ثبوت النسب، 

  .و الذي سوف أناقشه يف الفرع الثاين

و كما حتدثت داخل هذا الفرع عن نقطتني مهمتني و خمتلفتني نظرا ملدى أمهيتهما  من   

عية و القانونية، ألنّ مسألة اإلجناب ليس يف كل األحوال أن تكون بصورة طبيعية    الناحية الشر

و عادية، و إمنا قد تكون بطرق علمية حديثة كما هو احلال بالنسبة للتلقيح االصطناعي، و هو 

  .نص استحدثه املشرع و جعله مباحا مىت توافرت فيه شروط
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  ثبوت النسب باإلجناب الطبيعي : أوال  

مما ال شك فيه أن اهللا سبحانه و تعاىل خلق يف اإلنسان غريزة مفادها أنّ الرجل ال يستطيع 

العيش لوحده إالّ بوجود امرأة تسانده، لكن اهللا جعل من تالقي املرأة مع الرجل خاضعا لضوابط 

، و هذا شرعية حىت تكون العالقة متينة و متماسكة، و ال يتأتى ذلك إالّ بوجود عقد زواج بينهما

و من َآياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواَجا لتسكُنوا إِلَيها و جعلَ بينكُم : " ما أكّده اهللا بقوله

.)1(" مودةً و رحمةً إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يتفكّرونَ 

ل، و حفظا من ضياعهم وجدت هناك طريقة كما أنّ هذه العالقة قد ينشأ عنها أطفا  

  :حتفظهم و هي النسب، لكن إلثبات النسب أسباب متعددة و هي على التوايل

  ثبوت النسب بالزواج الصحيح-1

السالفة الذكر  40إضافة إىل حتدث املشرع عن ثبوت النسب بالزواج الصحيح يف املادة 

ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج : " قانون بقولهمن نفس ال 41فإنه أضاف نصا آخر يف املادة 

  ".شرعيا و أمكن االتصال و مل ينفه بالطرق الشرعية 

إنّ وجود هذين النصني يطرح تساؤال عن ما هو غرض املشرع من وضعهما ؟، هل كان   

غرضه التأكيد على أنّ النسب الصحيح ال يكون إالّ بالزواج الصحيح، أو كان إضافته للنص الثاين 

  . خطأ منه؟،  أو هل هناك تناقض بني هذين النصني؟

.20: سورة الروم، اآلية)1(
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فقبل اإلجابة على هذا التساؤل ال بد من التطرق إىل املقصود بالزواج الصحيح، و هو أن   

تكون املرأة حالال للرجل بناء على عقد زواج صحيح الذي يثبت به الفراش، و يعترب العقد فيه 

     ، و ذلك اقتداء بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه           )1(سببا لثبوت النسب باتفاق الفقهاء 

، فقرينة الفراش تعترب محاية كافية للطفل، و عناية من )2(" الولَد للْفراشِ و للْعاهرِ احلَجر: " و سلم

التشريع اإلسالمي يف احملافظة على نسب الطفل ألبيه، فلثبوت النسب بالزواج الصحيح ينبغي 

  :توافر ثالث شروط و هي

  أن يكون الزواج شرعيا –أ 

، و هذا ما نصت عليه املادة )3(املقصود به هو توافر أركان انعقاد الزواج و شروط الصحة   

من قانون األسرة السالفة الذكر، و لعلّ غرض املشرع من إدراج هذه املادة هو تبيان نوع  41

الزواج الذي يكون فيه الطفل شرعي و ال حيتاج إىل إجراءات إلثبات نسبه و ال يتعرض إىل إنكار 

من قبل الزوج، فالنسب ثابت شرعا مبجرد والدة الطفل حيا، و عليه فإنّ وجود هذا النص ليس 

من قانون األسرة، و إمنا ميكن اعتبار أنّ  40خطأ من املشرع  و ال تعارض بني هذه املادة و املادة 

خص النص األول جاء عاما حبيث عدد أسباب ثبوث النسب، أما النص الثاين جاء خاصا ألنه 

.   التطرق فقط إىل الزواج الصحيح أي الشرعي و الشروط اليت جيب توافرها فيه

.121و  120: حقوق الطفل، املرجع السابق، ص/ الدكتور عصام أنور سليم )1(

  بفتح احلـاء  و اجليم، " احلجر " هو الزواج الصحيح، أما " بالفراش " إنّ املقصود .  24899مسند أمحد، احلديث رقم)2(

  شرح قانون / فهو الزاين، أشار إليه األستاذ فضيل سعد"  العاهر " و هو الرجم أي الضرب باحلجارة حىت  املوت، أما        

.214: رجع السابق، صاألسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، امل      

. من قانون األسرة 31إىل  9و لقد حتدث املشرع عن هذه الشروط من املواد )3(
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  إمكانية االتصال اجلنسي -ب   

و يتحقق هذا الشرط باخللوة الصحيحة ألا قرينة على تسليم املرأة نفسها العتبار العقد 

، كما يتحقق عندما تكون هذه الزوجة مقصورة على زوجها، حبيث ال حيلّ هلا أن متكّن )1(شرعيا 

.)2(غريه من االستمتاع ا كما ال حيلّ لغري زوجها أن يقدم على االستمتاع ا 

و لقد قرر هذا الشرط يف الزواج الصحيح ملصلحة الطفل املولود من األبوين، فهو حيفظه   

، فال ميكن إنكار نسب األب إليه ما دام أنه كان مثرة لفراش صحيح قائم )3(من الضياع و الذلّ 

.)4(على عقد زواج شرعي 

  عدم نفي الولد بالطرق املشروعة -ج   

إنّ هذا الشرط موجه باخلصوص إىل الزوج الذي يدرك أنّ هذا الطفل من صلبه، أو قبله 

لطرق املشروعة، و هذا ما أكّدته العبارة األخرية ، فال ميكن أن ينفيه با)5(قبوال صرحيا أو ضمنيا 

     .   من قانون األسرة 41من املادة 

.214: شرح قانون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املرجع السابق، ص/ األستاذ فضيل سعد)1(

  األحوال الشخصية يف الشريعـة اإلسالميـة مع اإلشارة إىل ما يقابلها يف الشرائع / األستاذ حممد حمي الدين عبد احلميد)2(

.355: ، ص1984األخرى، دار الكتاب العريب، بدون طبعة، سنة      

.570: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)3(

.554: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ ي الدين شعبانزك)4(

  أنّ ال ينفي الزوج عنه بالطرق الشرعية، سواء قبله قبوال: " و قـد ذهب األستاذ فضيل سعد إىل القول ـذا اخلصوص)5(

  و يكون ضمنيا كشرائه لوازم احلمل،  ...ضمنيـا أو صرحيـا، أي سواء ظهر يف شكل إخبار الناس أنّ زوجته حامال،      

  ، يراجع  شرح قانون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املرجع و املوضع السابقان، و الدكتور"للطفل      

  راتو أسانيده الشرعيـة، منشو 1984سنة  15حممد عبد السالم حممد شريف العامل، قانون الزواج و القانون، رقـم      

.274: ، ص1990جامعة قار يونس، بنغازي، بدون طبعة، سنة       
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اليت تثبت أنّ الزوج كان )1(و يقصد املشرع بالطرق املشروعة كاللعان أو اخلربة الطبية    

عقيما، أو ال يستطيع االتصال ا جنسيا ملانع مشروع أو لعدم التالقي بني الزوجني، أو يستند 

الزوج على وسيلة أخرى من وسائل إثبات النسب أو نفيه و املتمثّلة يف مدة احلمل، و هي وسيلة 

أقل مدة احلمل ستة أشهر    : " أنه من قانون األسرة إذ تنص على 42أشار إليها املشرع يف املادة 

  ".و أقصاها عشرة أشهر

إذن، اعترب املشرع أنّ أقل مدة احلمل ستة أشهر مسايرا يف ذلك فقهاء الشريعة الذين   

مستندين يف ذلك على اآليتني الكرميتني، فاألوىل يقول فيها اهللا           )2(اتفقوا على هذه املدة باإلمجاع 

، و يف )3(" صينا اإلنسانَ بِوالديه، حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ، و فصالُه في عامينِ و و: " تعاىل

و وصينا اإلنسانَ بِوالديه حسنا، حملَته أُمه كَرها و وضعته : " الثانية يقول فيها اهللا عز و جلّ

مح ا، وها كَررهثَالَثُونَ ش الُهصف و 4(" لُه(.

  من املدونة املغربية يف التقييد من النفي الولد بطرق مشروعة بواسطـة اخلربة  153لقد شدد القانون املغريب يف املادة و )1(

  يعترب الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ال ميكن الطعن فيه إالّ من الزوج عـن طريق : "... الطبية بقوله      

  :اللعان، أو بواسطة خربة تفيد القطع بشرطني      

  .إدالء الزوج املعين بدالئل قوية على إدعائه-

       ".                      صدور أمر قضائي ذه اخلربة  -

  األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالميـة مع  اإلشارة إىل ما يقابلهـا يف الشرائع / األستاذ حممد حمي الدين عبد احلميد)2(

األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق،    / ؛ و زكي الدين شعبان357: األخرى، املرجع السابق، ص     

شرح قانون األحوال الشخصية السوري، اجلزء  الثاين، الطالق و آثاره، / ن الصابوين؛ و الدكتور عبد الرمح557: ص

احلماية القانونية  للجنني بني / أقزمي؛ و  الدكتور مفتاح حممد190: ، ص1983مطبعة جامعة دمشق، بدون  طبعة، سنة  

.62: الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي، املرجع السابق، ص

.13: اآلية سورة لقمان،)3(

.14: سورة األحقاف، اآلية)4(
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أي ( فمن خالل استقراء هاتني اآليتني جند أنّ اهللا سبحانه و تعاىل جعل مدة الفصال 

حولني كاملني، أي أربعة و عشرون شهرا، كما جعل سبحانه مدة احلمل و الرضاع ) الرضاع 

.)1(ة أشهر ثالثني شهرا، و بطرح هاتني املدتني جند أقل مدة احلمل ست

كما اعترب املشرع أقصى مدة احلمل عشرة أشهر، فهو بذلك قد حسم اخلالف السائد   

لدى الفقهاء حول هذه املدة ، أي املدة اليت يبقى فيها اجلنني يف رحم أمه، و يرجع هذا اخلالف 

  .إىل عدم وجود نص يف القرآن الكرمي و يف السنة النبوية الشريفة

و نظرا ألنّ املشرع قد حسم موقفه بأن حدد أقصى مدة احلمل بعشرة أشهر، فارتأيت أن   

ال أتطرق إىل هذه االختالفات الفقهية، و اكتفيت فقط باإلشارة إليها يف اهلامش بصفة      

.)2(موجزة 

و لعلّ اختاذ املشرع هذا املوقف، بعدم اعتماده على رأي من هذه اآلراء الفقهية، يرجع إىل   

استناده على رأي األطباء املتخصصني يف علم األجنة، الذين قالوا أنّ اجلنني ال ميكث يف بطن أمه 

و لكن  ، و إن كان املشرع قد حدده بعشرة أشهر كأقصى حد، )3(أكثر من تسعة أشهر إالّ نادرا 

  . قد يكون أقل

  األحوال الشخصية يف الشريعـة اإلسالمية مع اإلشارة إىل ما يقابلهـا يف الشرائع / األستاذ حممد حمي الدين عبد احلميد)1(

  احلمايـة القانونيـة للجنني بني الفقه اإلسالمـي / ؛ و  الدكتور مفتاح حممد أقزمي357: األخرى، املرجع  السابق، ص     

.62: و القانون الوضعي، املرجع السابق، ص     

  و قد اختلف الفقهاء حول أقصى مدة احلمل، فقال ابن حزم يف احمللي أقصى مدة احلمل تسعة أشهر، و قال حممد بن عبد )2(

  احلكم من فقهاء املالكية أقصاها سنة قمرية، و قال احلنفية سنتان، فهذه اآلراء املختلفة ليس هلا سند ال من الكتاب و ال       

  أعتمد قائلوها يف تقريرهـا إما على أثر روي عن بعض الصحابة و إما  على بعض الوقائع أو  من السنة، و إمنا هي أقوال      

؛ و الدكتور377: األحكام الشرعيـة لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبانجع احلكايات، يرا      

  الزواج و الطالق يف الفقه اإلسالمي، املؤسسة  اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت،  / حممد كمال الدين إمام

.369و  368: ، ص1996الطبعة األوىل، سنة       

  شرح قانون األحوال الشخصية السوري، اجلزء الثانـي، الطالق و آثاره، املرجع السابق، / الدكتور عبد الرمحن الصابوين)3(

  احلماية القانونيـة  للجنني بني الفقـه اإلسالمـي و القانون الوضعي، املرجع  / أقزمي؛ و الدكتور مفتاح حممد191:ص     

.67: السابق، ص     
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املشرع نفس هذه املدة سواء كان اإلجناب أثناء احلياة الزوجية و يتضح ذلك يف كما عمم 

، أو كان اإلجناب بعد الطالق أو الوفاة، و هذا ما نصت عليه املادة )1(من قانون األسرة  42املادة 

.)2(من نفس القانون  43

األول يكون من و يكمن االختالف بينهما يف بداية احتساب هذه املدة، فبالنسبة للنوع 

تاريخ إبرام العقد مع إمكانية الدخول أو يكون أثناء احلياة الزوجية، فقد ال حيدث احلمل يف بداية 

  .الزواج، أما النوع الثاين فجعل املشرع مدة احتسابه من تاريخ االنفصال أو الوفاة

، و حتديد أقصاها )3(و خالصة القول، إنّ حتديد مدة احلمل ستة أشهر ثابت بالشرع 

يوما قرره املشرع بناء على رأي الطبيب النسائي، و حسنا ما فعل ألا  180بعشرة أشهر أي 

تعترب محاية أقرها القانون للطفل لكي حيفظ نسبه و ال ختتلط األنساب، و لكي ال يتحمل الزوج 

لكي ال ينفي الزوج و أيضا . خيانة الزوجة بأن يستتر عليها و ينسب الطفل غري الشرعي إليه

  .   نسب الطفل إليه، و بالتايل، يسقط هذا احلق عن ولده الشرعي

ثبوت النسب باإلجناب غري الطبيعي : ثانيا

  اإلجناب نعمـة من اهللا تعاىل أنعم ا علـى الزوجني فهو إشباع الغريزة النفسيـة      يعترب   

)10( أشهر و أقصاها عشر )  06( أقل مدة احلمل ستة : " من قانون األسرة على النحو التايل 42جيري نص املادة )1(

".أشهر       

)10( ينسب الولد ألبيـه إذا وضع احلمل خالل عشر : " من قانون األسرة على النحو التايل 43جيري نص املادة )2(

  ".أشهر من تاريخ االنفصال أو الوفاة       

.67: احلماية القانونية للجنني بني الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي، املرجع السابق، ص/ أقزميالدكتور مفتاح حممد)3(
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، حفاظا على النسل و إحساسهم بالقوة عندما يطعنون يف السن، فيجدون أبناءهم يلتفون )1(لآلباء

قد قال اهللا تعاىل يف نبينا زكرياء عليه               ، و)2(حوهلم و ميدوم بالقوة و يعينوم على أعباء احلياة 

و زكَرِيا إِذْ نادى ربه رب الَ تذَرنِي فَردا   : " السالم عندما ناجى ربه و تضرع له أن يرزقه ولدا

يحي ا لَهنبهو و ا لَهنبجتفَاس نيارِثالو ريخ تأَن أمر بيد اهللا سبحانه، فاهللا يرزق ، فاإلجناب )3(" و

.)4(" و يجعلُ من يشاُء عقيما : " من يشاء بالبنني، و جيعل بعضهم عقيما مصداقا  لقوله تعاىل

و على هذا األساس، و نتيجة إلشباع الغريزة اإلنسانية، فإنّ األسرة اليت مل حتض باإلجناب   

غري طبيعية مثل االستعانة بالطبيب للعالج من العقم، أو  الطبيعي فإا تسعى إىل إجناب طفل بطرق

   .لتمكينها من اإلجناب عن طريق التلقيح االصطناعي

و املقصود بالتلقيح االصطناعي هو عملية جتري إما بإدخال املين إىل املهبل بغرض تلقيح 

، أو تلقيح البويضة باحليوانات املنوية خارج الرحم داخل أنبوب االختبار، )5(البويضة داخل الرحم 

مثّ يتم زرع البويضة امللقّحة عقب ذلك داخل الرحم، و هو ما يسمى بطفل األنابيب، و ذلك 

، فالتلقيح االصطناعي )6(لضرورة عالجية متكّن من عالج آثار العقم لتمكني الزوجني من اإلجناب 

  .الرحم أو خارجهيكون إما داخل 

  يف النفس البشرية غرائز و حاجات عضوية تتطلب إشباعا حىت حيصل االستقرار : " إىل أنه" زيات سالمة " و لقد أشار )1(

  و الغرائز و احلاجات العضوية متأصلة يف اجلنس البشري، و ال تنفك عن بين البشر، و الغريزة.  و االطمئنان هلذه النفس      

  مور املتوطنة يف النفس و اليت حتتاج إىل إشباع، و إذا مل تشبع فيحصل إلنسان القلق و االضطراب إالّ أنه يستطيعهي األ      

  و أما احلاجات العضوية فإنّ. العيش كسائـر البشر و لكن بقلق و اضطراب و منهـا التدين و البقـاء و حفظ النوع      

  تشبع فإنها ال تسبب قلقا و اضطرابا فحسب، بل تسبب اهلالك أو املرض لإلنسان  إشباعها أمـر واجب حتمي، فإذا مل       

  اإلجناب  بني التجرمي و املشروعية، منشأة  /  ، أشار إليـه الدكتور حممود أمحد طه... "و منها األكل و الشرب و النوم      

.10: ص، 2، اهلامش رقم 2003املعارف، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة        

.اإلجناب بني التجرمي و املشروعية،  املرجع و املوضع السابقان/ الدكتور حممود أمحد طه)2(

.88: سورة األنبياء، اآلية)3(

.47: سورة الشورى، جزء اآلية)4(

  التلقيح االصطناعـي بني أقوال األطباء و آراء الفقهاء، دار الفكر العريب اإلسكندريـة،  / الدكتور أمحد حممد لطفي أمحد)5(

.89: اإلجناب بني التجرمي و املشروعية، املرجع السابق، ص/ ؛و الدكتور حممود أمحد طه64: ،ص2006بدون طبعة،سنة     

113º: التلقيح االصطناعـي بني أقوال األطباء و آراء الفقهـاء، املرجع السابق، ص/ الدكتور أمحد حممد لطفي أمحد)6(

  .اإلجناب بني التجرمي و املشروعية، املرجع و املوضع السابقان/ و الدكتور حممود أمحد طه     
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و لقد استحدث املشرع هذا النوع من اإلجناب غري الطبيعي أي التلقيح االصطناعي يف   

  .جيوز للزوجني اللجوء إىل التلقيح االصطناعي: " كرر من قانون األسرة بقولهم 45املادة 

  :خيضع التلقيح االصطناعي للشروط التالية  

أن يكون الزواج شرعيا؛  

ما؛أن يكون التلقيح برضا الزوجني و أثناء حيا  

م مبين الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غريمها؛أن يت  

االصطناعي باستعمال األم البديلة  ال جيوز اللجوء إىل التلقيح ."  

لقد أجاز املشرع للزوجني العاجزين عن اإلجناب إىل اللجوء إىل التلقيح االصطناعي،  

لكن قيده بشروط، و حسن ما فعل يف هذا االجتاه، و ذلك حىت يضفي على هذا اإلجراء الشرعية، 

  .مبعىن ارتضاه أن ال يكون خمالفا للشريعة اإلسالمية و للقانون و للنظام العام

كما أنّ املشرع مل يفرق بني التلقيح االصطناعي داخل الرحم الزوجة أو خارجه بل فرض   

  . شروط واحدة مىت أقدم الزوجان على التلقيح االصطناعي بكلتا الطريقتني

إنّ الشروط اليت أوردها املشرع خبصوص التلقيح االصطناعي جاءت مطابقة ملوفق الشريعة   

ب ذه الطريقة العلمية حتت ضوابط شرعية ال تتناىف مع الزواج اإلسالمية اليت أباحت اإلجنا

  .الصحيح و ما يترتب عنه من حقوق مقررة للطفل خاصة بالنسبة للنسب
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و لقد أحسن املشرع عندما أجاز التلقيح االصطناعي و قيده بقيود فرضها على الزوجني     

  .و الغرض من ذلك محاية نسب الطفل

فكما هو معلوم، أنّ ثبوت نسب الطفل عن طريق الزواج الشرعي يترتب عنه حقوق  

إخل، فهل تترتب نفس احلقوق إذا كان اإلجناب ... كاإلرث و النفقة و احلضانةشرعية و قانونية 

  .عن طريق التلقيح االصطناعي ؟

إنّ اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي معرفة الطريقة اليت متّ ا هذا التلقيح، فإذا متّ وفقا  

نسب الطفل يثبت من  مكرر من قانون األسرة السالفة الذكر، فإنّ 45للشروط الواردة يف املادة 

األبوين، و بالتايل يستفيد الطفل من كافة حقوقه املوالية، أما إذا متّ التلقيح باستئجار األم البديلة، 

أو بعد وفاة الزوج أو مبين رجل أجنيب، فإنّ نسبه غري ثابت، نظرا للشكوك اليت قد تثار حول 

اشرة األم البديلة لرجل آخر مع عملية اجلهة اليت ينتمي إليها هذا الطفل، خاصة إذا تقاربت مع

ختصيب البويضة، فقد تلد هذه املرأة طفال أو توأمان و منه ال يعرف إىل من ينتسب هذا الطفل أو 

هذان التوأمان إىل البويضة املخصبة، أو إىل الرجل األجنيب فهنا اختلطت األنساب، و نفس 

نه يف هذه احلالة يعترب ابن زنا و منه، اإلشكال يثار إذا ما لقحت البويضة من رجل أجنيب، أل

  . فنسب الطفل يف هذه احلالة ال يثبت شرعا و قانونا

فإثبات النسب يكون وفقا لوسائل حمددة تتماشى مع الشرع و القانون و املنطق، و هذا ما 

  .سوف أتعرض إليه يف الفرع الثاين
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  وسائل إثبات النسب : الفرع الثاين

 الفرع األول إىل ثبوت النسب عن طريق اإلجناب الطبيعي، و عن طريق لقد تطرقت يف

اإلجناب غري الطبيعي، و توصلت إىل أنه يف كلتا الطريقتني يثبت النسب الطفل شرعا و قانونا و ال 

من قانون األسرة    41ميكن لألب أن ينفيه إالّ بالطرق املشروعة كما نصت على ذلك املادة 

لولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن االتصال و مل ينفيه بالطرق    ينسب ا: " بقوهلا 

.)1("املشروعة

و نظرا ألمهية هذا احلق أقر املشرع وسائل إلثباته و هو إقرار يهدف املشرع من خالله   

     .محاية الطفل يف شخصه و من ضياعه

.اللعان" املشروعة الطرق " و يقصد املشرع بعبارة )1(

  / و لقد عرف اللعان من الناحية اللغوية و هو مشتق من لعن بالطرد من اخلري و السب و اخلزي، يراجع فؤاد إفرام البستاين

.685: ، ص1996منجد الطالب، بريوت، سنة      

لى زنا  زوجته أو نقي محلها الالزم له أربعة حلق الزوج ع: " أما مقصوده  من الناحية االصطالحية كما عرفه املالكية     

األحكام / أميان، و حلفها على تكذيبه  أربعة أميان  إن أوجب نكوهلا حدهـا حبكم قاضي، نقال عن زكي الدين شعبان

و حكم اللعان جاء يف قول اهللا تعاىل يف سورة النور . 58: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص

ات بِاِهللا و الَذين يرمونَ أَزواجهم و لَم يكُن لَهم شهداُء إِالَّ أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهاد: " 9و8و7و6: اتاآلي

الكَاذ نإِنْ كَانَ م هلَيةُ اِهللا عنةُ أَنْ  لَعساخلَام و ،نيقادالص ملَِن هبِاِهللا إِن اتادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذاَبا العهنا عؤردي و ،بيِن

 نيقادالص نا إِنْ كَانَ مهلَياُهللا ع بةُ أَنْ غَضساخلَام و ،بِنيالكَاذ ملَِن إنَِّه  ."  
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رقة، و لقد جاءت هذه الوسائل بعضها يف نصوص خاصة و بعضها اآلخر يف نصوص متف

و إن  كان  –و بعضها اآلخر أشار إليها الفقه اإلسالمي، أما الوسائل األخرى مل يقننها  املشرع 

و لكن توصل إليه الطب عن  –قد حتدث بصفة عامة عن إمكانية إثبات النسب بالطرق العلمية 

ىت اقتضت طريق التجارب املخربية، و هو ما يعرف بالبصمة الوراثية، و هلذا ميكن اللجوء إليه م

  .الضرورة ذلك، و عليه سوف أتطرق إىل شرح هذه النقاط بنوع التفصيل

  الكتابـة: أوال

حرصا من املشرع على محاية نسب الطفل، استوجب قيد املواليد يف سجالت خاصة،             

تثبت الوالدة و الوفاة بالسجالت املعدة : " من القانون املدين لقوله 26و هذا ما أشارت إليه املادة 

  .لذلك

و إذا مل يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت جيوز اإلثبات بأية   

  ".طريق حسب اإلجراءات اليت ينص عليها قانون احلالة املدنية 

  عترب تسجيل املواليد وسيلة من وسائل ن أن املشرع افمن خالل استقراء هذا النص، يتبي

إثبات النسب، و هلذا جعله إجباري، و يتضح ذلك من النصوص املوجودة يف قانون احلالة املدنية 

  .من القانون املدين السالفة الذكر 26و اليت تعترب نصوص مكملة للمادة 

على اآلباء )1( من قانون احلالة املدنية 1الفقرة  61فقد أوجب املشرع مبقتضى املادة   

  .التصريح باملواليد خالل مخسة أيام من الوالدة إىل ضابط احلالة املدنية للمكان

يصرح باملواليد خالل مخسة أيام من الوالدة إىل ضابط : " من قانون احلالة املدنية2و1الفقرة61و جيري نص املادة)1(

.من قانون العقوبات442املنصوص عليها يف املادةاحلالة املدنية للمكان و إالّ فرضت العقوبات 

ال جيوز لضابط احلالة  املدنية عندما مل يعلن عن والدة يف األجل القانوين، أن يذكرها يف سجالت إالّ مبوجب حكم 

يختص رئيس يصدره رئيس  حمكمة الدائرة اليت ولد فيها مع البيان امللخص يف اهلامش و إن كان مكان الوالدة جمهوال ف

".حمكمة حمل إقامة الطالب 
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و معىن ذلك، أنّ مدة التبليغ عن واقعات امليالد تكون خالل مخسة أيام من تاريخ حدوث   

املبدأ استثناء، و هو إمكانية تسجيل امليالد بعد على هذاالوالدة كمبدأ عام، و قد جعل املشرع

من  2الفقرة  61انوين حسب ما ذكرته املادة هذه املدة يف حالة إذا مل يعلن عليها يف األجل الق

قانون احلالة املدنية، و لكن بشرط أن يتم ذلك مبوجب حكم يصدره رئيس حمكمة الدائرة اليت 

  .ولد فيها الطفل مع وجود ملخص يف اهلامش لتاريخ الوالدة

نات يف من قانون احلالة املدنية ضرورة كتابة البيا 63كما أوجب املشرع مبقتضى املادة   

عقد امليالد و املتمثلة يف يوم الوالدة و الساعة و املكان و جنس الطفل، و األمساء اليت أعطيت له  

و أمساء و ألقاب و أعمار و مهنة و مسكن األب و األم، و نفس الشيء بالنسبة للمصرح إن   

.)1(وجد 

األجل القانوين هلا، يبين إنّ حتدث املشرع على الدقة يف تسجيل الوالدة و ضرورة احترام   

مدى حرصه على تفادي مسألة نفي الطفل، و على سهولة إثبات نسبه من جهة، و من جهة 

أخرى يبين مدى حرصه أيضا على محاية الطفل حىت ال يهدر حقه يف النسب سواء كان طفال 

  .جمهول النسب أو معلوم النسب

نسب فهي أسهل طريقة إلثبات ذلك،      هلذا تعترب الكتابة كوسيلة من وسائل إثبات ال   

من قانون األسرة اليت سيأيت ذكرها  44و لإلشارة أنّ املشرع مل يدرج هذه الوسيلة يف املادة 

الحقا، و إمنا استنبطتها من نصوص متفرقة و اخلاصة بتسجيل املواليد ضمن قانون احلالة املدنية،  

  . و كذا من بعض نصوص القانون املدين

يبين يف عقد امليالد يوم الوالدة و الساعـة و املكان و جنس الطفل،   : " من قانون احلالة املدنية 63و جيري نص املادة )1(

و األمساء اليت أعطيت له و أمساء و ألقاب و أعمار و مهنة و مسكن األب و األم، و كذلك بالنسبة للمصرح إن وجد، مع 

  ".أدناه  64ن املادة مراعاة أحكام الفقرة األخرية م
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)1(اإلقـرار : ثانيا

  هو إعالن الشخص صراحة أنّ شخصا معينا إبنه أو إبنته سواء كان إنّ املقصود باإلقـرار

، فهو حجة قاصرة على املقر )2(رجال أو إمرأة و سواء كان املقَّر له ذكرا أو أنثى) املصرح ( املقر 

.)4(، فاإلقرار ليس سببا منشأ للنسب و إمنا هو طريق الثباته و ظهوره )3(ال يتعداه 

و اإلقرار بالنسب على نوعني، فقد يكون إقرارا بنسب أصلي، و قد يكون إقرارا بنسب   

  :فرعي، وهذا ما سوف أحتدث عنه من خالل األنواع التالية

اإلقـرار بنسب أصلي: النوع األول

ب يثبت به من غري احتياج إىل بيان النسب من زواج أو اتصال و مفاد ذلك أنّ النس  

  . ، فهو ال حيتاج إىل اعترافه الصريح)5(بشبهة ألنّ اإلنسان له والية على نفسه 

يثبت النسب باإلقرار بالبنوة أو األبوة : " من قانون األسرة على أنه 44و قد نصت املادة   

  ".املوت مىت صدقه العقل أو العادة أو األمومة هول النسب و لو يف مرض 

فمن خالل حتليل هذا النص يتبين أنّ املشرع حذا حذو الشريعة اإلسالمية يف إثبات النسب   

االعتراف باالرتكاب اخلطأ، أما من الناحية االصطالحية فقد اختلف الفقهاء فـي تعريفه فمثال    : يعرف اإلقرار لغوة)1(

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام / ، يراجع األستاذ خليفة علي الكعيب"بأنه إخبار حبق على املقرالشافعية عرفوه  

.318: ، ص2006الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، دار النفائس، األردن الطبعة األوىل، سنة

.218: شرح قانون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول،املرجع السابق، ص/ األستاذ فضيل سعد)2(

أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة، / الدكتور حممد مسارة)3(

.377: ، ص2002األردن، الطبعـة األوىل، سنة 

.377: األحكام الشرعيـة لألحوال الشخصيـة، املرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبان)4(

.585: األحكام الشرعيـة لألحوال الشخصيـة، املرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبان)5(
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رارا من باإلقرار الذي يكون إما إقرارا من الرجل بالبنوة، و إما إقرارا من الولد باألبوة، و إما إق

  :املرأة باألمومة، و ميكن توضيح ذلك فيما يلي

  اإلقرار بالبنوة: أوال

، فهنا اإلقرار )1(" هذا إبين " يقصد به االعتراف الصريح من األب ببنوة املقَر له بقوله 

بالنسب ال حيتاج أن يكون أمام القاضي، و إمنا يكون غري قضائي، فيكفي لثبوت النسب من األب 

  :أن تتوافر فيه شروط املعتربة لصحته، و هي على التوايلإلبنه 

، فال يصح إذا كان ثابت النسب من أب )2(أن يكون املقَر له جمهول النسب : أوال

من قانون    46معروف، ألنه يصبح تبين و التبين حمرم شرعا و قانونا كما أشارت إليه املادة 

، أو االنتقال من شخص )4(األنساب ال تقبل الفسخ ، فال يثبت له نسب جديد، ألنّ )3(األسرة 

.)6(، و  ألنّ  النسب مىت ثبت ال يزول )5(آلخر

.218: شرح قانون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املرجع السابق، ص/ األستاذ فضيل سعد)1(

377º:لقانون األحوال الشخصية، املرجع السابق، ص أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن/ الدكتور حممد مسارة)2(

أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، دراسة تارخيية و تشريعية و قضائية، / و األستاذ الدكتور حممد كمال الدين إمام

ون شرح قان/ األستاذ فضيل سعد و215º: ، ص2001اجلزء الثاين، منشأة املعارف اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة

األحكام الشرعية / ؛ و زكي الدين شعبان219:صاألسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املرجع السابق،

أحكام األسرة يف  اإلسالم، الطالق  / ؛ و الدكتور أمحد فراج حسني585:لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص

208º: ، ص1998اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة و حقوق األوالد و نفقة األقارب، منشأة املعارف،

قانون األسرة على ضوء الفقه و القضاء، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة/ و األستاذ غوثي بن ملحة

.156: ، ص2005

".شرعا و قانونا مينع التبين : " من قانون األسرة على النحو التايل46و جيري نص املادة)3(

شرح قانون األحوال الشخصية، السوري، اجلزء الثاين، الطالق و آثاره، املرجع السابق، / الدكتور عبد الرمحن الصابوين)4(

.215: أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، املرجع السابق،  ص/ و األستاذ الدكتور حممد كمال الدين إمام204º: ص

أحكام األسرة يف اإلسالم، الطالق و حقوق األوالد و نفقة األقارب، املرجع و املوضع / حسنيالدكتور أمحد فراج )5(

.السابقان

.أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، املرجع و املوضع السابقان/ األستاذ الدكتور حممد كمال الدين إمام)6(
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، أي أن يكون املقَر له يف سن )1(أن يكون املقَر له مما يولَد مثلُه ملثْل املقر عادة : ثانيا

تسمح بأن يكون إبنا للمقر فلو أقر رجال عمره عشرون عاما ببنوة صيب مميز سنه أربعة عشر عاما 

ارت إليه فال يصح  ألنّ العقل و العادة ترفضان هذا اإلقرار لتقارب السن بينهما، و هذا ما أش

، ألنّ الواقع "مىت صدقه العقل و العادة ... يثبت النسب : " من قانون األسرة  يف قوهلا 44املادة 

.)2(يناقض اإلقرار و يكذبه 

¡)3(أالّ يصرح املقر بأنّ الولد ابنه من الزنا فإنّ صرح يف إقراره بذلك فال ينسب إليه : ثالثا

.)4(فالنسب نعمة ال تنال باحملضور 

مل يشترط املشرع التصديق املقَر له بالبنوة سواء كان مميزا أو غري مميز أو كان بالغا، : رابعا

اإلقرار بالنسب يف غري البنوة و األبوة    : " يف قوهلا )5(من قانون األسرة  45و هذا حسب املادة 

، فهنا املشرع قد استثىن اإلقرار بالبنوة من "و األمومة ال يسري على غري املقر إالّ بتصديقه 

  .التصديق

و يبدو أنّ املشرع قد تأثّر مبوقف املالكية اليت ال تشترط التصديق يف املقر له لثبوت نسبه،     

 النسب ثابتا يف حقه بغض النظر عن أهليته أو عدم أهليته، ألنّ النسب يف نظر املالكية و إمنا تعترب

حق للولد على األب قيثبت بإقراره دون توقف على تصديق منه إذا مل يقم دليل على كذب         

.)6(املقر 

.586: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)1(

؛ و األستاذ 215: أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور حممد كمال الدين إمام)2(

األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية مع اإلشارة إىل ما يقابلها يف الشرائع األخرى، / حممد حمي الدين عبد احلميد

.383:صاملرجع السابق،

.216: أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد كمال الدين إماماألستاذ )3(

.األحكام الشرعيـة لألحوال الشخصيـة، املرجع و املوضع السابقان/ زكـي الدين شعبان)4(

160باملستلحق يف املادة  على عكس ما تطرق إليه املشرع املغريب عن اشتراط املوافقـة يف املقَر له أو كمـا عرب عنه)5(

أن يوافق املستلحق، إذا كان راشدا ... وفق الشروط التالية ... يثبت النسب بإقرار األب ببنوة املقر به : " الفقرة الرابعة

  ". حني اإلستلحاق، و إذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله احلق يف أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد 

.587: األحكام الشرعية لألحوال الشخصيـة، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)6(
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من قانون األسرة  45و للتذكري، فإنّ املشرع تطرق إىل هذا الشرط فقط مبقتضى املادة 

السالفة الذكر أما باقي الشروط األخرى متّ أخذها من الفقه، ويبدو أنّ املشرع أراد ذا االجتاه 

حسم اخلالف املوجود بني الفقهاء خبصوص الشرط الرابع، خاصة و أنّ موقف املالكية خيالف رأي 

تا باإلقرار بغري حاجة إىل تصديق منه،    احلنفية اليت تفرق بني املقَر له غري املميز و يعترب النسب ثاب

.)1(و بني املقَر له املميز  اليت تعترب فيه النسب غري ثابت باإلقرار إذا مل يقترن بالتصديق 

و خالصة القول، إذا توافرت شروط اإلقرار ثبت النسب و أصبح املقَر له إبنا للمقر و لو   

و لو يف مرض    ... يثبت النسب : " بقوله 44كان يف مرض املوت كما أشارت إليه املادة 

  .إخل... كما يتمتع بكافة احلقوق كاإلسم والنفقة و املرياث..." املوت 

  اإلقرار باألبوة: ثانيا

، فيثبت له نسبه منه )2(و يقصد به إقرار شخص بأنّ فالنا أبوه إذا مل يكن له أب معروف

 اإلقرار بالبنوة، و يالحظ يف هذه احلالة يف اإلقرار ال مىت توافرت فيه الشروط السالفة الذكر يف

يكون إالّ من الشخص البالغ حىت  ميكن تصديقه، أما الطفل غري املميز أو املميز ال يستمع إىل 

  .إقراره ألنّ إرادته ناقصة، و هلذا فاإلقرار باألبوة بالنسبة للطفل نادرة احلدوث

  اإلقرار باألمومة: ثالثا

  .اختلف الفقهاء فيما يتعلق بإقرار املرأة بالطفل إىل ثالثة آراء ال بأس من عرضهالقد 

  و هو قول الشافعية أخذ بصحة إقرار املرأة بالولد سواء كانت متزوجـة أو : فالرأي األول  

.587:األحكام الشرعيـة لألحوال الشخصيـة، املرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبان)1(

.األحكام الشرعيـة لألحوال الشخصيـة، املرجع و املوضع السابقان/ الدين شعبانزكـي )2(
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غري متزوجة، و حجتهم يف ذلك أنّ النسب إىل األم حيتاط يف إثباته فال بد من إحلاقه ا خشية 

، و هو رأي املالكية فقد نفى إقرار املرأة بالولد مطلقا: ، أما الرأي الثاين)1(ضياعه و تركه بال نسب

و حجتهم يف ذلك أنّ الولد ينسب إىل األب و ال ينسب إىل األم فاستلحاقها للولد لغو ال يثبت به 

، أما الرأي األخري ففرق بني إقرار )3(فهو من باب سد الذريعة ألنّ النسب حيتاط يف إثباته )2(شيء 

ال يصح إقرارها إالّ بتصديق  املرأة املتزوجة و  إقرار املرأة غري املتزوجة، فبالنسبة للحالة األوىل،

، أما  )5(..." أَدعوهم آلبائهِم : " لقوله تعاىل)4(زوجها و ذلك كشهادة القابلة بأنّ النسب منه 

  .باعتبارها غري املتزوجة)6(بالنسبة للحالة الثانية، فإنّ النسب يلحق ا 

ق محاية أكرب للطفل هو الرأي و أمام هذه اآلراء املتضاربة، فإنّ الرأي الذي أراه حيق   

األخري، ألنه رغم اختالف وضعية املرأة فالنسب ثابت للطفل سواء كان من أبيه إذا كانت 

  .متزوجة أو من أمه  إذا كانت غري متزوجة، و هذه وسيلة كافية حلماية الطفل من الضياع

  اإلقـرار بنسب فرعي: النوع الثاين

، فهو )8(، أو اإلقرار بالنسب على الغري)7(ويقصد به اإلقرار مبا يتفرع عن أصل النسب   

  ، فلو أقـر  )9(يإقرار يصدر مـن شخص ليس أصال لآلخر و ال فرعا له و إمنا قريبه قرابة حواش

ية مقارنة، املرجع السابق،      البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية ، دراسة فقه/ األستاذ خليفة علي الكعيب)1(

.331و330:ص

.588: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)2(

.331:البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق، ص/األستاذ خليفة علي الكعيب)3(

/ ؛ و األستاذ خليفة علي الكعيب589: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)4(

.332:البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق، ص

.5: سورة األحزاب، اآلية)5(

، املنشور يف الة اجلزائرية "دى احلماية القانونية للطفل يف قانون األسرة اجلزائري م" مقال بعنوان / األستاذ كمال لدرع )6(

.50: ، جامعة اجلزائر، ص2001، سنة 01للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، العدد 

.589:األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)7(

.378: أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، املرجع السابق،  ص/ ور حممد مسارةالدكت)8(

.220:شرح قانون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املرجع السابق،  ص/ األستاذ فضيل سعد)9(
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أقر شخص بعمومة فالن فإنّ شخص بأخوة فالن فإنّ األصل املشترك بينهما هو األب، و لو 

  .األصل املشترك بينهما هو اجلد

و لكن القرابة الناشئة نتيجة هذا اإلقرار ال ينشأ عنها نسب إالّ إذا اعترف األب أو اجلد 

من قانون األسرة يف معناها أنّ اإلقرار  45، و هذا ما أكّدته املادة ))1ذا النسب و وافق عليه 

بالنسب يف غري البنوة و األبوة و األمومة ال يسري على غري املقر إالّ مبوافقته و تصديقه لإلقرار 

  .  ، و يتم ذلك بعد تقدمي دليل و بينة على صحة اإلقرار)2(احملمول عليه 

)3(البينـة : ثالثا

أو كدليل يؤكد وجود واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة و مبا أنّ البينة تعترب كحجة   

، فإن املشرع أكّد عليها )3(السمع أو البصر أو غريها من وسائل اإلثبات القانونية و الشرعية 

  يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار : " من قانون األسرة بقوله 40كوسيلة إثبات يف املادة 

  ...".أو بالبينة 

إذا كان احملمول عليه : لقد أشار الفقهاء إىل الوضعية اليت يكون فيها احملمول عليه النسب و احللول املقابلة هلا و منهاو )1(

النسب متويف، فشرط اإلقرار من مجيع الورثة حىت يثبت النسب، و قال احلنفية إن أقر اثنان النسب من الورثـة يثبت 

لّف ولدين، فأقر أحدمها بأخ ثالث فنسب هذا األخ ال يثبت على رأي اجلمهور، النسب ألما بينة، و لو مات رجل و خ

ألنّ النسب ال يتجزأ، فال ميكن إثباته يف حقهما ألنّ أحدمها منكر، و ال توجد بينة على النسب، غري أنّ احلنفية و احلنبلية 

مل حيكم ببطالنه فلزمه املال، و قال اإلمام الشافعي ) النسب ( إنّ املقَر له يشارك املقر يف املرياث ألنه أقر بسبب مال : قالوا

ال يشارك املقر له املقر باملرياث، ألنّ النسب مل يثبت و املرياث معلق بالنسب أو بالزوجية و كالمها منفيان هنا، : رمحه اهللا

لقانون األحوال الشخصية، املرجع أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن / فال مرياث للمقر له، يراجع الدكتور حممد مسارة

.378: السابق، ص

.189: ، ص1986الزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري، دار البحث، قسنطينة، اجلزائر، / عبد العزيز سعد)2(

منجد الطالب، املرجع السابق،    / اتضح، يراجع فؤاد إفرام البستاين: البينة من التبين و تبين الشيء : تعرف البينة لغة)3(

، أما من الناحية 146:، أما البينة، احلجة الواضحة، يراجع األسيل القاموس العربـي الوسيط، املرجع السابق، ص51: ص

الشهادة و تسمى بينة ألنها تبين ما ألتبس و تكشف احلق فيما اختلف : " رفها ابن قدامى بأافالبينة كما ع: االصطالحية

.14:، ص1983املغين، اجلزء األول، دار الكتاب العريب بريوت، لبنان، طبعة جديدة، / ، يراجع ابن قدامى"فيه 

.190: املرجع السابق، ص الزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري،/ عبد العزيز سعد)4(
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و للتذكري فإنّ املشرع مل يبين مقدار البينة و إنما ترك جمال حتديدها للسلطة التقديرية   

للقاضي، خاصة و أنّ الفقه اإلسالمي قد اختلف يف حتديد مقدار الشهادة، فاملالكية و الشافعية    

ية فقالوا أنّ البينة اليت يثبت ا النسب هي ، أما احلنف)1(و احلنابلة قالوا شهادة رجلني عدلني فقط 

على شرط أنّ تكون امرأة  )3(، كما أجاز شهادة القابلة على الوالدة )2(شهادة رجلني و امرأتني 

.)4(مسلمة معروفة بالعدالة ألنّ شهادة النساء صحيحة فيما ال يطلّع عليه الرجال 

ج، فيمكنها أن تثبت النسب بالبينة، و ذلك إذن، لو ادعت الزوجة الوالدة و أنكرها الزو  

، فإنكار )5(مبعاينة واقعة الوالدة كطبيب خمتص أو ممرضات يف املستشفى، أو حضور جملس العقد 

النسب يؤثر يف عدم استقرار نفسية الطفل، و سوء عالقته باتمع مما حيمل على اعتزال الناس          

.)6(و التمرد على النظام االجتماعي 

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق،      / األستاذ خليفة علي الكعيب)1(

.265:ص

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، املرجع و املوضع / األستاذ خليفة علي الكعيب)2(

.السابقان

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق،      / األستاذ خليفة علي الكعيب)3(

.269:ص

.21:شرح قانون األحوال الشخصية، اجلزء الثاين، الطالق و آثاره، املرجع السابق، ص/ الدكتور عبد الرمحن الصابوين)4(

دراسة مقارنة، دار " االستنساخ و تداعياته " احلماية القانونية للجني البشري / دكتور رضا عبد احلليم عبد احلميدال)5(

.131:، ص2001النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 

.30:، ص 2002حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، دار اقرأ، سوريا، الطبعة األوىل، سنة  / الدكتور حممد زرمان)6(



53

  و القرعـةالقافـة: رابعا

لإلشارة أنّ املشرع مل يتطرق إىل هاتني الوسيلتني، و إمنّا أشار إليهم الفقه اإلسالمي،       

، فإنه ال بأس من األخذ ا ملعرفة رأي الفقه يف ذلك،    )1(ة من قانون األسر 222و إعماال باملادة 

.       و الذي كان بني مؤيد و رافض

)2(القافـة : أوال  

يف  )3(كانت القافة وسيلة منتشرة عند العرب إلحلاق النسب، فهي تعتمد على الفراسة 

معرفة الشبه بني املشبه و املشبه به، و ذلك عن طريق استخدام املطابقة بني أعضاء اجلسم للون أو 

  .شكل العينني أو األقدام مثال

و إذا كانت القافة وسيلة إلثبات النسب عند العرب قدميا، فهل تعترب كذلك عند الفقه   

. اإلسالمي؟

النظر إىل االختالف الوارد حول هذه املسألة، إنّ اإلجابة عن هذا التساؤل، يستدعي   

  :فمنهم من أخذ ا و منهم من رفضها، و سوف أتعرض إىل هذه اآلراء باختصار أقف عند أمهها

يقضي بثبوت النسب بالقيافة ألا حجة و هو رأي املالكية مستندين يف : فالرأي األول

  عن عروةَذلك على ما أخرجه مسلم فـي صحيحه من حديث قتيبة بن سعيد عن ابن شهـاب 

ون يرجع فيه إىل أحكام كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القان: " من قانون األسرة على النحو التايل222جيري نص املادة)1(

  ".الشريعة اإلسالمية 

.621:منجد الطالب، املرجع السابق ص/ فؤاد إفرام البستاينتبعه، يراجع: آثر فالن: مصدر لفعل قاف: معىن القافة لغة)2(

أنّ القافة هو قوم :" فقد تعرض إىل تعريفها الكثري من الفقهاء، أذكر منهم، فقد عرفها ابن رشد من املالكية:أما اصطالحا

هو الشخص الذي يعرف : ، و عرفها اإلمام اجلرجاين من احلنفية"كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس

البصمة الوراثية و أثرها على / نقال عن ااألستاذ خليفة علي الكعيب.النسب أن القائف بفراسته و نظره إىل أعضاء املولود

.235و234فقهيـة مقارنة، املرجع السابق، صاألحكام الفقهية ، دراسة 

  منجد/ يراجع  فؤاد إفرام البستانـي) أي تأمل يف الشيء ( املقصود بالفراسة، ثبت النظر و أدرك الباطن من نظر الظاهر )3(

.543: الطالب، املرجع السابق، ص     
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سارِير وجهِه عن عائشةَ أَنها قَالَت إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم دخلَ علَي مسرورا تبرق أَ

الَ إِنَّ بعض هذه الْأَقْدامِ نظَر آنِفًا إِلَى زيد بنِ حارِثَةَ وأُسامةَ بنِ زيد فَقَ)1(فَقَالَ أَلَم تري أَنَّ مجززا 

.)2(" لَمن بعضٍ

إنّ مناسبة هذا احلديث، أن الكفار كانوا يف اجلاهلية يقدحون يف نسب أسامة كونه أسود 

شديد السواد، و كان زيد أبيض اللون، و ألن أم أسامة حبشية سوداء، فلما رأى جمزز املدجلي 

بإحلاق نسب أسامة لزيد مع اختالف اللون، ألن اجلاهلية كانوا  أقدام أسامة و أقدام زيد قضى

يعتمدون قول القائف، ففرح النيب صلى اهللا عليه و سلم هلذا لكونه زاجرا هلم عن الطعن يف 

النسب إىل أن ضحك و فرح و استنارت أسارير وجهه و هي اخلطوط اليت جتتمع يف اجلبهة       

.)3(و تنكسر

الثاين، يرى أنّ القافة ليست حجة لثبوت النسب و هذا ما ذهب إليه احلنفية         أماّ الرأي   

و حجتهم يف ذلك، أنّ العمل بقول القائف تعويل على جمرد الشبه، و الشبه قد يقع بني األجانب 

.)4(الذين ال تربطهم صلة القرابة و قد ينفى الشبه بني األقارب 

و الصائب ألنّ احلكم بالقافة يف إحلاق النسب مشروع عند و منه، أرى أنّ الرأي األول ه  

.)5(االشتباه للحفاظ على الطفل من الضياع و التشرد 

جمزز مبيم مضمومة و جيم مفتوحة فهو ابن األعور بن جعدة املدجلي نسبة إىل مدجل بن مرة بن مناف بن كنانة، يراجع )1(

.236:الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق، صالبصمة /األستاذ خليفة علي الكعيب

.2647رقمصحيح مسلم، احلديث)2(

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام  الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، / أشار إىل هذا  الشرح األستاذ خليفة علي الكعيب)3(

احلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة / والدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان 237ºو  236:املرجع السابق، ص

.84:، ص2005اإلسالمية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة

.84:صاحلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، / الدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان)4(

.85و83: احلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان)5(
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)1(القرعـة : ثانيا

إنّ القرعة طريق شرعي شرعه اهللا و رسوله للتمييز عند االشتباه، : " يقول ابن القيم

، فالقرعة قد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو )2(" فسلوكه أوىل من غريه من الطرق 

.)3(إقرار أو قافة 

  : إىل فريقنيو قد اختلف الفقهاء يف مسألة القرعة كوسيلة إلثبات النسب، و انقسم 

فالفريق األول، و مها بعض املالكية و الشافعية، أجاز العمل بالقرعة يف ثبوت النسب إذا ما   

و ما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقَونَ أَقْالَمهم أَيُّهم : " يف قوله تعاىل )4(تعارضت البينات مستندين يف ذلك 

يلَد تا كُنم و ميركْفُلُ مونَ يمصتخإِذْ ي م5(" ه(.

و إِنَّ يونس لَمن الْمرِسلني، إِذْ أَبق إِىلَ الفُلك الْمشحون، فَساهم :" و يف قوله تعاىل أيضا  

 نيضحدالْم ن6(" فَكَانَ م(.

إذا أراد كما استدلوا على ما ورد يف الصحيحني أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان   

.السفر أقرع بني نسائه فأيهن خرج سهمها خرج ا

.564:السهم و النصيب، يراجع األسيل القاموس العريب، املرجع السابق، ص: معىن القرعة لغة)1(

النوع األول، فهي مشروعة حبيث تستعمل لتمييز احلقوق، أي متييز نصيب موجود، أما : فهي على نوعني: أما اصطالحا     

و هي غري مشروعة، ألنها تلك اليت يؤخذ منها الفأل أو اليت يطلب منها معرفة الغيب و املستقبل، أشار إليه  : النوع الثاين

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق،        / األستاذ خليفة علي الكعيب

.342و341:ص

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق، / األستاذ خليفة علي الكعيب أشار إليه)2(

.344:ص

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق،       / األستاذ خليفة علي الكعيب)3(

.346:ص

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق،       / ة علي الكعيباألستاذ خليف)4(

.347و346: ص

.44سورة آل عمران، اآلية،  )5(

.141و140و139سورة الصافات، اآليات،)6(
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حجتهم يف ذلك، أنّ أما الفريق الثاين، و هم احلنابلة، فلم جيزوا القرعة يف ثبوت النسب و 

ستعمل القرعة يف األموال و ال ، و إنما تاستعمال القرعة يف دعاوى النسب إمنّا هو رجم بالغيب

ستعمل يف إثبات النسب بني املدعني، و ذلك لوجود الطرق الشرعية إلثبات النسب، و هي ت

.)1(الفراش و البينة 

مي و السنة النبوية الشريفة كما سبق إذن، فالقرعة هي دليل شرعي مأخوذ من القرآن الكر

  .بيانه، و هلذا ال بأس من األخذ ا

   ه بالنسبة لوسيليت القافة و القرعة و إن أقرا بعض الفقه اإلسالمي،      مو خالصة القول، أن

 و إمكانية األخذ ما يف إثبات النسب، إالّ أما غري كافيان يف وقتنا احلايل، نظرا لوجود بديال

ميكن اللجوء إليها، خاصة  عند وجود )2(هلما، و هو البصمة الوراثية اليت تعترب أدق وسيلة علمية 

مواليد حديثوا الوالدة و الشبه يكاد يكون متقاربا بينهم، و ال سبيل ملعرفة هذا إالّ بالتحليل 

.)3(العلمي أي البيولوجي و هو األمر الذي حيصل عن طريق البصمة الوراثية 

  الطرق العلميـة: خامسا

من قانون األسرة عن وسائل إثبات  40من املادة  01بعدما حتدث املشرع يف الفقرة 

، و قد سبق شرح ...النسب و اليت ذكرها على سبيل احلصر كالزواج الصحيح و اإلقرار و البينة

إمكانية إثبات النسب  من نفس املادة أثار نقطة أخرى مهمة، و هو 2هذه الوسائل، فإنه يف الفقرة 

  ".  جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب : " بالطرق العلمية، و ذلك بقوله

.351:البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق، ص/ األستاذ خليفة علي الكعيب)1(

أشار إليه األستاذ الدكتور. الفقه احلديث، و على رأسهم أن البصمة الوراثية نوع من القيافةو إن كان يرى البعض من )2(

البصمة الوراثية و عالئقها الشرعية، دراسة فقهية مقارنة، جملس النشر العلمي، الكويت، بدون / الدين مسعد هاليلسعد

لقيافة تعتمد على الشبه اخللقي باالستعانة بالفراسة   ، و لعلّ اجتاه هذا الرأي يرجع إىل كون ا80:ص¡2000طبعة، سنة

و دقة النظر، أما البصمة الوراثية تبحث عن الشبه العلمي البيولوجي باالستعانة بأحدث األجهزة و املواد الكيميائية، فهما 

  .  طريقتان مكملتان لبعضهما البعض

.363:لى األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق، صالبصمة الوراثية و أثرها ع/ األستاذ خليفة علي الكعيب)3(
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  :فمن خالل حتليل هذه الفقرة ال بأس من إبداء بعض املالحظات التالية

مل حيدد املشرع املقصود بالطرق العلمية، خاصة و أنّ التطور العلمي البيولوجي مل يعتمد  -

  .  بطريقة أخرى كما يتم بيانه الحقا يف إثبات النسب على طريقة واحدة و إمنا أخذ

جعل املشرع من اللجوء إىل الطرق العلمية جوازي و ليس إجباري، حبيث ترك حرية  -

اللجوء إليها إلرادة الزوجني، و للسلطة التقديرية للقاضي و ذلك حسب مالبسات القضية، 

إلثبات النسب و إما  فالقاضي إما يأمر الزوجني أو أحد الزوجني بإجراء الفحوصات الطبية

  .يستبعد ذلك

مل يرتب املشرع درجة الطرق العلمية يف حالة إذا قبل الزوجني أو أحد الزوجني اخلربة   -

الطبية إلثبات النسب، فهو مل يبني  للقاضي أيهما يرجح؟ فهل يتم الفحص الطيب عن طريق حتليل 

ضعان إىل التحليل عن طريق البصمة    الدم أوال ؟ و يف حالة عدم التأكد من النتيجة فهل خي

  .إىل الطريقة األخرية مباشرة ؟ ءالوراثية ثانيا ؟، أو يكتفيان فقط باللجو

.)1(كما قصر املشرع اللجوء إىل الطرق العلمية على إثبات النسب وحده دون نفيه  -

إذن، و أمام هذه املالحظات و اليت تعترب يف نفس الوقت انتقادات موجهة للمشرع حول 

غموض هذه الفقرة، ال بأس من التطرق إىل تبيان احلكم املتعلق بتحليل الدم، مثّ احلكم املتعلق  

بالبصمة الوراثية، و كذا موقف املشرع  و القضاء اجلزائري من ذلك باعتبار أما طريقتان 

  . تان لنفي النسب أو إثباتهعلمي

و لعلّ املشرع هنا اعتمد عند نفي السب علي اللعان وحده، أما فيما خيص بإثبات النسب فاعترب أنه هناك وسائل أخرى )1(

ميكن االستعانة ا، منها وسائل حتدث عنها  الفقه اإلسالمي كما سبق ذكرها، و منها وسائل حتدث عنها  الطب 

.هي ما تعرف بالطرق العلميةاحلديث،  و 
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)1(إثبات النسب عن طريق حتليل الدم : أوال 

محاية حلق الطفل يف النسب أجاز املشرع وسيلة علمية إلخضاع أطراف الدعوى إىل 

  .التحاليل املخربية و ذلك للتأكد من مدى مطابقة فصائل الدم بني األب و الطفل

و لكن للحصول على عينة من دم  الزوج األب و عينة من دم األم  و عينة  من دم  الطفل 

، بل )2(مسألة مهمة، كما قد تكون صعبة املنال يف حالة عدم رضا الزوج بأن تؤخذ عينة منه 

  .أكثر من ذلك تكون النتيجة املتحصل عليها يف الغالب بنفي نسب الطفل ال بإثباته

، فهي قرينة )3(الدم و فصائله قد يصلح يف نفي النسب و لكنه ال يصلح يف إثباته ألنّ حتليل 

، فمىت وجدت زمرة دموية يف طفل ال توجد يف أبيه ميكن )4(قاطعة يف نفي النسب دون إثباته 

ABنسب طفل فصيلته O، فمثال إذا ادعى رجل فصيلته)5(االعتماد على ذلك يف نفي نسبه منه 

فمن املستحيل أن يكون هذا الرجل أبا  Oرجل فصيلته لABأة نسب طفل فصيلته ادعت امر أو

فهناك احتمال بأنه             Aو كان الطفل فصيلته  Aهلذا الطفل، أما إذا كان الرجل  فصيلته 

  ، و قد تصل النتيجة إىل تشابه الفصائل، و هنا ال ميكن إثبات النسب عـن طريق الـدم )6(أبوه 

، و هو يعترب ذو خاصية تتمثل يف أنه حيتوي على عدةMNSفإىل جانب نظام حتليل فصيلة الـدم هناك نظام آخر يعرف )1(

)، فمثال تكـون األم ABOخصائص وراثية نادرة، و يستخدم بنفس الطريقة لنظام   M + N + و يكون األب املفترض (

( M + N - )و االبن ( M - N + حلالة يستحيل إثبات النسب بني االبن و األب املفترض ألنّ االبن حاصل ، ففي هذه ا(

Nعلى Mو هي خاصية موجودة عند األب املفترض الذي لديه  -Mو هي خاصية موجودة عند أمه و حاصل على + +

مما يؤدي إىل القول أنّ األب  -Mفنفي النسب ثابت و ال بد أن يكون األب احلقيقي لالبن حاصل على .-Mو ليس 

حجية الطرق الشرعية و العلمية فـي  دعاوى النسب على / يراجع األستاذ باديس  ديايب. املفترض ليس هو االبن احلقيقي

.108:، ص2010ضوء قانون األسرة اجلزائري، دار اهلدى، اجلزائر، بدون طبعة، سنة       

الطرق الشرعية و القانونية لثبوت النسب أو نفيه، دراسة فـي أحكام الفقه :" نوان مقال بع/ الدكتور بن شويخ الرشيد)2(

¡2005¡3، كلية احلقوق، جامعـة تلمسان، اجلزائر، رقم لعلوم القانونية و اإلدارية، منشور مبجلة ا"و القانون و القضاء

.44: ص      

.255: و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة،املرجع السابق، صالبصمة الوراثية /الكعيباألستاذ خليفة علي)3(

  البصمة الوراثية، حجيتها يف اإلثبات اجلنائي و النسب، منشورات احلليب احلقوقية، /  األستاذ وسيم حسام الدين األمحد )4(

.78: ، ص2010بريوت، الطبعة األوىل، سنة       

.79: البصمة الوراثية، حجيتها يف اإلثبات اجلنائي و النسب، املرجع السابق، ص/ األستاذ وسيم حسام الدين األمحد )5(

.البصمة الوراثية، حجيتهـا يف اإلثبات اجلنائي و النسب، املرجع و املوضع السابقان/ األستاذ وسيم حسام الدين األمحد )6(
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.)1(اسلتشابه الفصائل عند كثري من الن

و هذا ما يؤكد من الناحية العلمية عدم جدوى طريق حتليل الدم يف إثبات النسب، ألنّ 

.)2(النتائج املتحصل عليها ليست قطعية 

إذن، و أمام ضعف حجية هذه الطريقة، فإنه ال ينبغي االعتماد عليها إلثبات النسب، 

إجبارية، و مل يفرضها كوسيلة إلثباته، بل القضاء خاصة و أنّ املشرع اعتربها جوازية و مل جيعلها 

يف حد ذاته ليس جمربا على األخذ ا، لعدم اقتناعه بدقة نتائجها، بل أكثر من ذلك يضيع الطفل 

إذا ما حكم عليه بنفي النسب عنه، العتماده على نتيجة قد تكون خاطئة أو حمتملة، و هلذا ميكن 

  .البصمة الوراثية اللجوء إىل الطريقة الثانية، و هي

)4(الوراثية )3(إثبات النسب عن طريق البصمة : ثانيا

  إنّ البصمة الوراثية اكتشاف حديث، مل يكن هلا وجود إالّ حديثا، فهي آية من آيات اهللا 

.255:السابق، ص البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية،دراسة فقهية مقارنة،املرجع/ األستاذ خليفة علي الكعيب)1(

و لقد أشار الدكتور رضا عبد احلليم عبد ايد إىل عدم اعتبار حتليل الدم كقرينة تثبت النسب أو تنفيه فـي قضية عرضت )2(

على القضاء الفلندي و تتعلق حبالة توأم غري متشاني و نسبا إلـى رجل غري الزوج الشرعي، حيث استبعد كاشف         

"HLA "الشخصني مطلقا  من انتساب الطفلني إليه، و لكن مل يستطع استبعاد الشخص اآلخر من  انتساب أحد  أحد هذين

منتسبا إىل الشخص املشكوك يف أبوته، و هذا يؤكد أنّ  التوأم إليه، حبيث أصبح أحد الطفلني منتسبا للزوج و اآلخر لاألطفا

احلماية / القضاء عليه يف  مصري بنوة طفل من عدمه يراجع كتابهال يعطي نتائج صادقة و ثابتة، حىت يعتمد " HLA"كاشف 

.91: ،ص2001،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،القاهرة،الطبعة الثانية،سنة"االستنساخ و تداعياته" القانونية للجني البشري

)3(133:لعريب الوسيط، املرجع السابق، صرسم عالمة على قماش أو على ورقة، يراجع األسيل القاموس ا: لغة ةبصمف التعر.

)4(779: من كلمة الوراثة ما خيلّفه امليت لورثته، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، ص: الوراثية لغةف تعر.

ر، و تفسري   فهي عبارة عن علم يبحث يف انتقال صفات الكائن احلي من جيل إىل آخ: أما تعريف البصمة الوراثية علميا 

بطريقة هذا االنتقال، و هلذا فاملراد بالبصمة الوراثية هي العالمة أو األثر الذي ينتقل من اآلباء إىل األبناء أو من  ةالظواهر املتعلق

البصمة الوراثية و عالئقها الشرعية، دراسة فقهية  / ، يراجع األستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هاليل"األصول إىل الفروع

؛ كما عرفها جملس امع الفقهي اإلسالمي بأنها البنية اجلينية أي املورثات اليت تدل على 25: ارنة، املرجع  السابق، صمق

البصمة الوراثية، حجيتها يف اإلثبات اجلنائي و النسب، / هوية كل إنسان بعينه، أشار إليها األستاذ وسيم حسام الدين األمحد 

.20و  19: املرجع السابق، ص
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أَنهسنرِيهِم َآياتنا يفِ اَآلفَاقِ و يفِ أَنفُِسهِم حىت يتبين لَهم أَنه احلَق أَو ملَْ يكْف بِربك : " لقوله  تعاىل

 هِيدٍء شيلَى كُلِّ ش1("ع(و جلّ أيضا و قوله عز ، ": هَآياَت رِيكُميِهللا س دقُلِ احلَم ا وهرِفُونعفَت ")2(.

تساعد البصمة الوراثية اإلنسان على إثبات هويته فبواسطتها يعرف اإلنسان نفسه اليت 

.)3(تتميز بصفاا و تكوينها عن سائر األنفس و عالقته بالعائلة اإلنسانية و باملتسببني يف وجوده 

خاصة، و أنّ  البصمة الوراثية حدث علمي يكشف عن هوية اإلنسان احلقيقية، كما ميكن 

.)4(االنتفاع ا يف مصاحل طبية أخرى 

لبصمة لو نظرا لعدم اتساع املوضوع، لإلشارة إىل اآلراء و احلجج املقدمة من قبل املانعني 

ص قرآين أو حديث يفصل يف هذه الوراثية، و كذا بالنسبة للمؤيدين هلا، و رغم عدم وجود ن

أكتفي بالقول، أنّ التعامل بالبصمة الوراثية يكون مشروعا، على اعتبار ما  –و اهللا أعلم  –املسألة 

ورد بالقرآن الكرمي يعد أصال، و ما مل يرد يف شأنه نص يعد فرعا، و البصمة الوراثية تدخل ضمن 

.)5(الفرع، ويف هذا تيسري على األمة 

)6(و هذا ما  أكّده  أيضا جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته املنعقدة مبكة املكرمة 

قطعية يف إثبات نسب األوالد إىل الوالدين أو نفيهم تكون أنّ البصمة الوراثية تكاد : " بقوله

  د البشري و أنّ اخلطأ يف البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، و إمنا اخلطأ يف اجله... عنهما، 

تفيد أنّ بعض ما سيأيت "حىت يتبين لَهم أَنه احلَق : " و قد قال حممد السيد أرناؤوط أنّ اآليـة. 53سورة فصلت، اآلية، )1(

تنتهيتبين  أنّ هذا الكون ال" سنرٍيهٍم " من استكشافات علمية سيقوم ا غري املسلمني، كما أنّ  حرف السني يف كلمة 

اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، / أسراره إىل قيام الساعة، ألنه يف  تطور و استكشاف مستمر، يراجع نفس املؤلف

.60: ص¡1998سنة مكتبة مدبويل، القاهرة، بدون طبعة،

.95:سورة النمل، اآلية)2(

.83:ها الشرعية، دراسة فقهية،املرجع  السابق، صالبصمة الوراثية و عالئق/ األستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هاليل)3(

.161و160¡20:و النسب،املرجع السابق، ص حجيتها يف اإلثبات اجلنائيالبصمة الوراثية،/األستاذ وسيم حسام الدين األمحد)4(

.109:جع  السابق، صالبصمة الوراثية و عالئقها الشرعية، دراسة فقهية، املر/ األستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هاليل)5(

شهر ذو 26إىل  21و لقد انعقد الس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشر مبكة املكرمة يف املدة املمتدة من )6(

.م 2002جانفي  10إىل  5املوافق لـ  هـ1422احلجة  
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ف عند أهـم، كما خرج بعـدة قرارات، أق"أو عوامل التلوث يف حقل املختربات و حنو ذلك 

النقاط اليت تتماشى و موضوع البحث، إذ أجاز االعتماد على البصمة الوراثية يف جمال إثبات 

  :  النسب يف احلاالت اآلتية

حاالت التنازع على جمهول النسب مبختلف صور التنازع اليت ذكرها الفقهاء، سواء : أوال

تساويها، أم كان بسبب االشتراك يف وطء أكان التنازع على جمهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو 

  .الشبهة و حنوه

حاالت االشتباه يف املواليد يف املستشفيات و مراكز رعاية األطفال و حنوها،       : ثانيا

  . و كذا االشتباه يف أطفال األنابيب

حاالت ضياع األطفال و اختالطهم، بسبب احلوادث أو الكوارث أو احلروب،      : ثالثا

تعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث مل ميكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات  و

.)1(أسرى احلروب و املفقودين 

و بناء على ذلك، فإن وجدت الصفات الوراثية املوجودة يف االبن نصفها يف األم و النصف 

اآلخر غري مطابق لصفات األب املدعي فهذا يدل على أنه ليس هو األب احلقيقي و العكس 

صحيح، و لقد قرر األطباء من أنه ال يوجد تشابه بني شخص و آخر يف احلمض النووي ما عدا  

الديه، فإنّ تلك القرينة تعد قاطعة يف إثبات النسب إذا تشابه املدعي مع املدعيني له يف االبن مع و

.)2(هذا حلمض أما إذا اختلفت فهي قرينة قاطعة على نفي النسب و ال تقبل الشك 

و إذا كان الفقه اإلسالمي قد أبدى رأيه بني مؤيد و رافض، فما هو موقف املشرع       

  . ؟و القضاء من ذلك

  ة، حجيتهـا يف اإلثبات اجلنائـي و النسب، املرجع  ـالبصمـة الوراثي/  أشار  إليها األستاذ وسيم حسام الدين األمحد )1(

.174و173¡172:صالسابق،      

.81: البصمة الوراثية، حجيتها يف اإلثبات اجلنائي و النسب، املرجـع  السابق، ص/ األستاذ وسيم حسام الدين األمحد )2(
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لقد أوضحت آنفا، أنّ املشرع مل ينص صراحة على ضرورة االستعانة بالبصمة الوراثية، إذ 

ف املشرع مل يكن واضحا ،  و هذا يعين أنّ موق)1(مل جيرب القاضي على ذلك، و مل مينعه من ذلك 

خبصوص هذه املسألة، و إن كان ضمنيا يستشف أنه ال ميانع من االستعانة ا يف إثبات النسب،  

و يتضح ذلك من خالل ترخيصه للقاضي بإمكانية األخذ بالطرق العلمية مبا فيها استعمال البصمة 

  . الوراثية

عريب عموما، ما زال يستبعد فكرة اللجوء أما بالنسبة للقضاء اجلزائري مثله مثل القضاء ال 

، و يتضح ذلك من خالل اعتماده على طريق حتليل الدم بالدرجة )2(إىل االستعانة بالبصمة الوراثية 

األوىل، و كذلك ندرة األحكام القضائية املتعلقة بالنسب، و اليت مل تلجأ إىل األخذ ذه الوسيلة 

  .العلمية

ا اجلنائية جند القضاء يلجأ بكثرة إىل استعمال البصمة الوراثية، يف حني أنه بالنسبة للقضاي

" بوقادير" للتعرف على املتهم يف اجلرائم اجلنائية، و هناك قضية جنائية مت عرضها على حمكمة 

التابعة لوالية "الصبحة " سنة، ببلدية  18بالشلف، تتلخص وقائعها بانتحار فتاة تبلغ من العمر 

  الشلف، حيث رمت بنفسها مـن  أعلى جسر  البلدية املذكورة، و قد متّ نقلها مـن قبل مصاحل 

املؤرخ   75يف حني أنّ املشرع التونسي مثال نص صراحة على األخذ بالبصمة الوراثية يف الفصل األول من  قانون رقم )1(

ميكن لألب أو للنيابة : " ... ملتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال املهملني أو جمهويل النسب بقولهو ا 28/10/1998يف 

العمومية رفع األمر إىل احملكمة االبتدائية املختصة لطلب إسناد لقب األب للطفل الذي يثبت باإلقرار أو بشهادة الشهود أو 

  ".فل أنّ هذا الشخص هو أب ذلك الط التحليل اجليين،بواسطة 

وسائل إثبات النسب، و يتضح ذلك مثال احملاكم املغربية على خمتلف درجاا اعتربت البصمة الوراثية  ليست  وسيلة من )2(

من خالل القضية التالية، اليت ترجع وقائعها إىل أنّ زوجة مزدوجة اجلنسية  رفعت دعوى قضائية أمام حمكمة فرنسية،  

ية أيضا، تطالب فيها بالتطليق و بالنفقة على البنت، فدفع الزوج بعدم بنوته للبنت   ضد زوج مغريب حيمل جنسية فرنس

كما طالب بإجراء خربة طبية، و قد توصلت النتائج إىل أنها ليست من صلبه،  و بناء على ذلك حكمت احملكمة بالتطليق 

رب،فحكمت هذه األخرية بإحلاق النسب للزوج لكن الزوجة رفعت دعوى النسب أمام احملكمة االبتدائية باملغ. دون النفقة

استأنف الزوج املطلق احلكم، . مؤسسة حكمها على وسائل اإلثبات الشرعية من عالقة  زوجية شرعية خاصة مدة احلمل

مستدال بنتيجـة اخلربة الطبية اليت تؤكّد عدم بنوتـه، لكنه تفاجأ باحلكم املؤيد، وكذا بإحلاق البنت له و احلكم عليه 

مل يتردد الزوج عن املطالبة بإلغاء احلكم، و ذلك برفع طعن أمام الس األعلى لنقض احلكم، لكن هذا األخري أيد .النفقةب

  . قرار حمكمة االستئناف، واعتربه مؤسسا كما اعترب البصمة الوراثية ليست من وسائل اإلثبات الشرعية
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، كما متّ عرضها على مصلحة الطب "صبحة ال" احلماية املدنية إىل مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى 

الشرعي اليت بينت أنّ هذه الفتاة كانت حامال يف شهرها اخلامس، و أقدمت على وضع حد 

حلياا خوفا من انكشاف محلها، و قد أخذت هذه القضية جمراها، إذ مهّت املصاحل املعنية يف 

مبعهد األدلة يف ADNة الوراثية البحث عن أب جنينها، و ذلك بفحص اجلنني  عن طريق  البصم

.)1(علم اإلجرام باجلزائر العاصمة أين متّ الكشف عن أب اجلنني الذي يعترب عما للفتاة املنتحرة 

نستنتج من خالل هذه القضية، أنّ القضاء و هو حيقق يف أسباب االنتحار، تفاجأ حبمل 

اليت ADNالفتاة مما اضطر إىل البحث عن مصدر هذا احلمل، و ذلك باالستعانة بالبصمة الوراثية 

كشفت عن جرمية يف حق العائلة، و هي إقامة العم لعالقة غري شرعية مع ابنة أخيه القاصرة، مما 

مما يدل على أنّ  القضاء . فرت هذه العالقة عن جننب غري شرعي الذي مات يف شهره اخلامسأص

، و إن قبلها، فال يلجأ إليها إالّ يف )2(ال ميانع يف اللجوء بإجراء البصمة الوراثية يف إثبات النسب 

  .احلاالت العويصة أو املعقّدة، فاملسألة مسألة اقتناع فحسب

على الرغم من التقدم اهلائل الذي : " ل األستاذ خليفة علي الكعيبو يف هذا الصدد، يقو

حققه العلماء يف جمال اهلندسة الوراثية و علم اجلينات، إالّ أنه مازالت الكثري من احملاكم يف الدول 

حجة يف القضاء و إثبات األحكام، فما زال الدليل ... اإلسالمية ال تعترب الفحوصات املخربية 

خلربة الفنية غري مقبولني كدليل مادي إالّ إذا كان األبوان موجودين يف حالة التداعي العلمي و ا

.)3(" إلثبات النسب 

يزين مع ابنة أخيه القاصرة و يدفع ا لالنتحار " لقد متّ نشر هذه القضية يف اجلريدة اليومية الشروق يف مقال معنون بـ )1(

.11: ، ص2009جوان  06الصادرة بتاريخ "  بالشلف

  يف امللف رقم  05/03/2006بتاريخ ) غرفة األحوال الشخصية ( يظهر من خالل  قرار أصدرته احملكمة  العليا و ذلك ما )2(

  من قانون األسرة إثبات النسب عن طريق اخلربة الطبية  40ميكن طبقا للمادة : " جاء منطوقه على النحو التايل 355180

  ، و بني )من نفس قانون  41املادة ( ، و ال ينبغي اخللط بني إثبات النسب يف الزواج الشرعي )ADNاحلمض النووي (      

  حجيـة الطرق الشرعية و العلمية يف دعاوى / األستاذ باديس ديايب، أشار إليه "إحلاق النسب يف حالة عالقة غري شرعية      

.202:ة اجلزائري، املرجع السابق، صالنسب على ضوء قانون األسر     

.83: البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، املرجع السابق، ص/األستاذ خليفة علي الكعيب)3(
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و أخريا، فإنّ موقف القضاء يف هذه احلالة سليب، إذ ال يقدم للطفل الذي هو حباجة إىل من 

يصون كرامته و يثبت وجوده بإثبات نسبه أو نفيه أية مساعدة أو محاية، ألنه لرمبا تكون  البصمة 

بوة الوراثية كاشفة للمستور و إجابة لريب الزوج و شكوكه، أو جترب األب على االعتراف باأل

بعد رفضه له، و عليه ال مانع من اللجوء إىل هذه الطريقة العلمية ملعرفة الصفات الوراثية بني الولد 

  . و أبيه، كل هذا من أجل حتقيق مصلحة الولد، و تأكيدا حلقه يف النسب

و حىت يتحقق ذلك، ال بد على الدولة أن تسعى إىل توفري السبل الكفيلة، إلدراج هذه 

علمية أي البصمة الوراثية يف قوانينها الوطنية و النص عليها صراحة، و ضرورة تعميمها الوسيلة ال

على كافة درجات التقاضي، و تعين متخصصون من أطباء و إداريني يشرفون على إجرائها،      

و كذا التأكّد من نتائجها بعيدا عن كل غش و انتحال درًء لكل تشويه يف النتائج أو تظليلها،    

  .يف هذا الصدد تضع عقوبة صارمة إذا ما استغلت من قبل أشخاص يسعون وراء الربح فقط و

كما جيب على اجلهات املختصة منع و فرض عقوبة على من يستخدم البصمة الوراثية 

للتأكد من صحة األنساب الثابتة شرعا فهذا ال جيوز شرعا، فذلك املنع هو محاية ألعراض الناس 

.)1(وصونا ألنساا 

و يف األخري، و مبا أنّ النسب هو نتيجة طبيعية و شرعية للزواج، و أنه يربط الطفل بأبويه 

و أهله، و حيميه من اإلنكار، و بالتايل من الضياع، ينبغي على األبوين احلرص على منح هذا احلق 

يف املبحث ألوالدهم حىت يتمكّنوا من اكتساب بقية احلقوق األخرى، و اليت سوف أتطرق إليها 

  .الثاين

  و هذا ما أكّده جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته املنعقدة مبكة املكرمة  و الذي سبق اإلشارة إليه، أشار إليه األستاذ )1(

يخ و األستاذ علي الش 173º: البصمة الوراثية، حجيتها  يف اإلثبات اجلنائي و النسب، املرجع  السابق، ص/ حسام األمحد    

محاية اجلنني يف الشريعة و القانون، دراسة مقارنـة، املكتب اجلامعي احلديث،  اإلسكندرية، بدون طبعة، /إبراهيم املبارك

.www.islamtoday.netو املوقع االلكتروين  138º:، ص2009سنة 
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   حقوق الطفل اللصيقة بانتمائه: املبحث الثاين

تعترب حقوق الطفل اللصيقة بانتمائه، هي تلك احلقوق اليت تقرر لإلنسان بناء على كونه 

فهي حقوق أساسية و ضرورية له، كما أنها حقوق مشتركة بني مجيع األطفال، فال ميكن إنسانا، 

، كما ينبغي احلرص على منحها لكل طفل على قدم املساواة، )1(التعامل ا ألنها ليست مالية 

را حلاجته إليها، حىت يستطيع ممارسة حقوقه بكل حرية و دون قيود، و حىت  يكون يف آمان نظ

على شخصه إذا ما استقر يف مكان هادئ و مطمئن، و حىت يستقيم سلوكه و يشب على توحيد 

اهللا و عبادته، و كل ذلك من أجل  أن حيي الطفل حياة نفسية هادئة و مستقرة، و ينشأ التنشئة 

اليت تعود عليه و على اتمع باخلري، و بناء على ذلك، سأحاول دراسة  جنسية الطفل      الصاحلة 

و كيفية اكتساا، مثّ موطنه، مث أختمها بدراسة عقيدته، و سوف أعاجل ذلك يف املطالب الثالث 

.التالية

)2(حق الطفل يف اجلنسية: املطلب األول

إن الشخص عموما ال يكون له كيان ما مل يكن منتميا منذ والدتـه حىت وفاته لدولة ما، 

و يتحقق هذا االنتماء حبمله جلنسية تلك الدولة اليت ينتمي إليها، كما أن اجلنسية هـي السبيل  

  .الوحيد لتمتع الشخص باحلقوق األساسية كالتعليم باان مثال

Brosset ( Gourges ); Droit de la personnalité . Fiche 1166. Genève _ 1978. P 02.)1(

لغويا هي اهلوية الوطنية لدولة من الدول، يراجع األسيل، القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق،    : تعريف اجلنسية)2(

و ال بأس من اختيار تعريفا واحدا، و هو . ت التعاريف حوهلاأما تعريفها من الناحية االصطالحية فتعدد. 229: ص

اجلنسية هي فكرة قانونية و سياسية ينتمي الفرد مبقتضاها إىل دولة   : " التعريف الذي تقدم به األستاذ حممد طيبة بقوله

تعدد اجلنسيات، دار هومة اجلديد يف قانون اجلنسية اجلزائرية و املركز القانوين مل/ ، يراجع األستاذ حممد طيبة"معينة 

و إمنا " فكرة"غري أن هذا التعريف حيتاج إىل تعديل، فاجلنسية ليست جمرد. 19: ، ص2000اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة 

تنشأ بني الفرد و الدولة و تنتج عنها آثار قانونية كاحلقوق السياسية مثال، و عليه فيكون تصحيح التعريف "عالقة"هي 

".إىل دولة معينة ااجلنسية هي عالقة قانونية و سياسية ينتمي الفرد مبقتضاه: "ري كالتايلحسب نظ
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.)1(فاجلنسية هي نقطة البداية احلتمية للحياة القانونيـة للفرد و اليت ال كيـان له بدوا     

.)2(فالطفل حقا ال سبيل ألن يعيش بدوا سواء داخل إقليم الدولة أو خارجها 

و مما ال شك فيه، أنّ موضوع اجلنسية يكتسب أمهية حيوية و جوهرية بالنسبة للطفل، 

حبيث ترتب حقوق و ضمانات اليت تكفلها الدولة ملن حيمل جنسيتها، فالطفل حيتاج إىل محاية    

و رعاية خاصة بسبب عدم نضجه اجلسمي و العقلي، و من ثّم فإن متتعه جبنسية دولة ما، يوفر له 

.)3(ية اليت حيتاجها يف مرحلة الطفولة احلما

فالدولة وحدها متلك حق تقرير األحكام اخلاصة بكسب جنسيتها أو فقدها أو انعدامها،    

وفقا ملا يالئم ظروفها السياسية و االجتماعية و االقتصادية، فيمكنها أن تبين جنسيتها على أساس 

حد رعاياها، كما ميكنها أن تقيم جنسيتها بناء حق الدم أي على أساس االنتساب برابطة الدم إىل أ

.)4(على واقعة امليالد يف إقليمها 

نوعني من )5(و قد تبىن املشرع اجلزائري هذا املوقف حبيث تضمن قانون اجلنسية اجلزائرية   

  :اجلنسية و مها اجلنسية األصلية و اجلنسية املكتسبة، و هو ما سأتعرض إىل تفصيله يف ما يلي

، دراسة مقارنة  لبعض التشريعات "اجلنسية كحق مـن حقـوق اإلنسان: "مقال بعنوان/ الدكتور فؤاد عبد املنعم رياض)1(

.450:ص¡1989العربية، منشور بكتاب حقوق األمان، الد الثالث، بريوت، الطبعة األوىل، سنة

، دراسة مقارنة  لبعض التشريعات "اجلنسية كحق مـن حقوق اإلنسان : " مقال بعنوان/ الدكتور فؤاد عبد املنعم رياض)2(

  .العربية، املرجع و املوضع السابقان

مركز الطفل يف القانون الدويل العام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة،   / الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)3(

.232:، ص2007سنة 

.231: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ شحاتة أمحد زيدانالدكتورة فاطمة )4(

86–07يعدل و يتمم األمر رقم  2005فرباير سنـة  27املوافق  1216حمرم عام  18املؤرخ يف  86–05أمر رقم )5(

  .جلنسية اجلزائريةو املتضمن قانون ا 1970ديسمرب سنة  15املوافق  1390شوال عام  17املؤرخ يف 
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  اجلنسية اجلزائرية األصلية  :الفرع األول

7و  6إنّ اكتساب الطفل للجنسية اجلزائرية األصلية حددته املادة 
  من قانون اجلنسية،  )1(

  :و ميكن حتليلها على النحو التايل

  اجلنسية األصلية بالنسب-1

من بني األسس اليت متنح على أساسها اجلنسية األصلية هو عنصر الدم أو النسب، فمىت   

ثبت نسب الطفل ألبيه ثبتت له تبعا لذلك جنسية أبيه بدون قيد و ال شرط، و هو ما نصت عليه 

  ".يعترب جزائريا الولد املولود من أب جزائري : " من قانون اجلنسية بقوهلا 06املادة 

املشرع ال يفرق بني الطفل الشرعي و الطفل غري الشرعي، إذ تكفي أن تكون  مع العلم أنّ

ألنّه ميثل محاية للطفل عموما بغض النظر  )2(الوالدة من أب جزائري، و يعترب هذا املوقف موفقا 

  .عن وضعيته

و هو اعتراف منه حبق األم يف )3(كما اعتمد املشرع على جنسية األم ملنح الطفل جنسيتها   

نقل جنسيتها إىل أبنائها احتياطيا يف حالة عدم ثبوت جنسية الطفل من األب تفاديا حاالت انعدام 

  أو أم ...يعترب جزائريا الولد املولود من: " من نفس القانون06جنسيته، و هذا ما نصت عليه املادة 

  ".يعترب جزائريا الولد املولود من أب جزائري أو أم جزائرية : " النحو التايل من قانون اجلنسية على 06و جيري نص املادة )1(

  :يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالوالدة يف اجلزائر: " من نفس القانون فجاء نصها على النحو التايل 07أما املادة      

  .الولد املولود يف اجلزائر من أبوين جمهولني - 1

لولد املولود يف اجلزائر من أبوين جمهولني يعد كأنّه مل يكن جزائريا قط إذا ثبت خالل قصوره، انتسابه إىل      غري أنّ ا           

  .أجنيب أو أجنبية وكان ينتمي إىل جنسية هذا األجنيب أو األجنبية وفقا لقانون جنسية أحدمها

  .يعد مولودا فيها ما مل يثبت خالف ذلكإنّ الولد احلديث الوالدة الذي عثر عليه يف اجلزائر            

  ".إنّ الولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول و أم مسماة يف شهادة ميالده دون بيانات أخرى متكن من إثبات جنسيتها  - 2

  اجلزائر، بدون القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين، القواعد املادية، ديوان املطبوعات اجلامعيـة،/ الدكتور موحند إسعاد)2(

.153: ، ص1989طبعة، سنة       

.27: اجلديد يف قانون اجلنسية اجلزائرية و املركز القانوين ملتعدد اجلنسيات، املرجع السابق، ص/ األستاذ حممد طيبة)3(
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  ".جزائرية 

و يعترب موقف حسن من املشرع، حىت ال يعيش الطفل غريبا يف وسط عائلته أو حمروما من   

حقوقه الطبيعية، فثبوت اجلنسية اجلزائرية للطفل املولود من  أم جزائرية حيقق محاية له، كما يبعده 

  .عن كل إهانة لكرامته أو إنسانيته، و كذا محايته من انعدام جنسيته

  اجلنسية األصلية باإلقليم-2

متنح اجلنسية األصلية للطفل املولود على إقليم الدولة اجلزائرية بغض النظر إىل األصل الذي 

  ينحدر منه املولود، أي سواء ولد من أبوين وطنيني أو أجنبني، فهذه الصلة من شأـا أن تريب يف 

  .الطفل الشعور بالوالء حنو هذه الدولة و التعلق ا، و االندماج يف جمتمعها

  :من قانون اجلنسية منحت اجلنسية اجلزائرية للطفل على أساس اإلقليم يف حالتني 7ادة فامل

، و يقصد هنا املشرع الطفل "الولد املولود يف اجلزائر من أبوين جمهولني : " احلالة األوىل

¡)1(اللقيط حديث عهد بالوالدة، فتعطى له اجلنسية اجلزائرية األصلية محاية له من انعدام جنسيته 

.)2(و صيانة حلق أساسي من احلقوق اإلنسانية و هو احلق يف أمة أو قومية معينة

لكن املشرع وضع استثناء على هذه القاعدة، و هي احلالة اليت يفقد فيها الطفل جنسيته    

بأثر رجع، إذا أثبت انتسابه خالل قصوره إىل أجنيب أو أجنبية وكان ينتمي إىل جنسية هذا األجنيب 

  .هذه األجنبية وفقا لقانون جنسية أحدمها أو

،   "الولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول و أم مسماة يف شهادة ميالده : " احلالة الثانية 

و مفاد ذلك أنّ الطفل متنح له اجلنسية اجلزائرية حىت و إن كان أبوه جمهوال فيكفي أن تكون له أما 

  .لبيانات أخرى متكن من إثبات جنسيتهامسجلة يف شهادة ميالده دون اشتراط 

  إنّ للطفل منذ والدته : " يف مبدأه الثالث بقوله 1959و هذا املبدأ نادى به أيضا إعالن األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام )1(

  ".احلق يف أن يعرف باسم و جنسية معينة       

.234: ن الدويل العام، املرجع السابق، صمركز الطفل يف القانو/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)2(
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و ما يالحظ هنا، أنّ منح املشرع اجلنسية للطفل جمهول األب و معلوم األم ال يعين 

االعتراف له بالنسب، و إمنا يبقى حمتفظا بوصفه كطفل غري شرعي، فهذا املوقف من املشرع يعترب 

إدماجه يف اتمع و اكتسابه حلقوقه كالتفاتة فقط حلماية هذا املخلوق الضعيف وحماولة منه 

  . الوطنية، مبنحه هذه اجلنسية

  اجلنسية اجلزائرية املكتسبة  :الفرع الثاين

  مبا أن اجلنسية املكتسبة أو اجلنسية الطارئة هي اجلنسية اليت يكتسبها الطفل بعد امليالد، فقد 

يكتسبها نتيجة لزواج خمتلط أو عن طريق التجنس و مها وسيلتان حددمها املشرع سأذكرمها على 

  : التوايل

اكتساب اجلنسية عن طريق الزواج املختلط:أوال

حرصا من املشرع على محاية الطفل، من أن يعامل بوصفه أجنبيا بوطنه، نص على ضرورة   

حد أبويه أجنبيا و مىت كان الزواج خمتلطا، لكن هذا منحه اجلنسية اجلزائرية حىت و إن كان أ

¡)1(مكرر من قانون  اجلنسية 9الترخيص باكتساب الطفل اجلنسية قيده بشروط ضمنتها املادة 

  .زو ميكن اإلطاللة عليها بإجيا

  ميكن اكتساب اجلنسية اجلزائرية بالزواج من جزائري : " مكرر من قانون اجلنسية على النحو التايل 09و جيري نص املادة )1(

  :أو جزائرية، مبوجب مرسوم مىت توفرت الشروط اآلتية     

  .سنوات على األقل عند تقدمي طلب التجنس) 3(أن الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثالث   -    

  .ادة و املنتظمة باجلزائر مدة عامني على األقلاإلقامة املعت  -    

  .التمتع حبسن السرية و السلوك -    

  . إثبات الوسائل الكافية للمعيشة -    

  ".ميكن أال تؤخذ بعني االعتبار العقوبة الصادرة يف اخلارج  -    
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الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثالث سنوات على األقلأن يكون–1

هذا الشرط تأكيدا من املشرع على شرعية هذا الزواج بني جزائري و أجنبية أو بني يعترب   

، مبعىن أن يكون الزواج مستوفيا لشروطه و أركانه و كذا احترامه إلجراءات )1(أجنيب و جزائرية 

الزواج من تسجيل و إثبات أمام املصاحل املعنية، و هذا حيقق محاية أكرب للطفل يف تسجيله و إثبات  

  . هويته

و لكن ملا اشترط املشرع كون الزواج قانوين منذ ثالث سنوات، يدفعين إىل طرح تساؤل   

  .مصري اجلنسية األصلية اليت كان حيملها الطفل هل يتجرد منها أو حيتفظ ا؟ حول

يف احلقيقة، املشرع مل يشترط من طالب التجنس نتيجة زواج خمتلط التجرد من اجلنسية   

  .  مكرر من قانون اجلنسية السالفة الذكر 9األصلية، و إمنا أوجب شروطا موضوعية يف املادة  

  عتادة و املنتظمة باجلزائر مدة عامني على األقلاإلقامة امل–2

ال ينبغي أن يكونا الزوجان مقيمان باجلزائر أقل من سنتني، ألنّ هذه املدة توحي إىل عدم 

توافر نية استقرارمها على اإلقليم اجلزائري، فإذا أقاما أكثر من ذلك فداللة على وجود صلة حقيقية 

اعة الوطنية،     تربط بينهما و بني الدولة اجلزائرية، و تتمثل يف ارتباطهما عائليا و وجدانيا باجلم

و ارتباطهما ماديا بإقليم الدولة عن طريق االستقرار أو العمل فيه و جعله مقرا ملصاحلهما،          

.)2(و كذلك إسهامهما يف احلياة العامة يف الدولة 

حيرم : " يف الفقرة األخرية من قانون األسرة بقوهلا 30و يشترط يف الزواج جزائرية بأجنيب أن يكون مسلما طبقا للمادة )1(

".  مؤقتا زواج املسلمة بغري املسلم 

  اجلنسيـة كحق من حقوق اإلنسان، دراسـة مقارنة لبعض التشريعات العربية، املرجع / الدكتور فؤاد عبد املنعم رياض)2(

.451:السابق، ص     
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إنّ هذا املبدأ الذي تبناه املشرع كان له رد فعل إجيايب على حياة الطفل و استقراره    

  .النفسي و الصحي، حىت ال يكون عرضة للتنقل املستمر

و ما جتدر اإلشارة إليه، أنّ الفترة املمتدة من والدة الطفل حىت ثالث سنوات يكون الطفل 

اجلزائرية، و بالتايل يعترب يف نظر  ةه األصلية، مبعىن يكون خاضعا لدولة غري الدولفيها حامال جلنسيت

القانون أجنبيا ال يتمتع حبقوقه كطفل جزائري، خاصة إذا كانت أمه جزائرية و أبوه أجنيب،                

أصلية  لكن األمر خيتلف إذا ما كان الطفل من أب جزائري و أم أجنبية، فهو حتما حيمل جنسية

من نفس القانون السالفة الذكر، و بالتايل يعامل كالطفل املنحدر من  6جزائرية حسب املادة 

أبوين جزائريني، حبيث يتمتع بكافة حقوقه املمنوحة له قانونا، و للتذكري أنّ هذه التفرقةمل يتحدث 

  .عنها املشرع صراحة و إمنا متّ استنتاجها من فحوى النص

  السرية و السلوكالتمتع حبسن –3

يؤكد املشرع على طالب التجنس لزواج خمتلط أن يكون متمتعا بصفات محيدة و سلوك 

حسن و حسن السرية بني أوساط اتمع  اجلزائري، ألن ذلك  يكون له تأثري على احلياة اليوميـة                                     

لألسرة، حىت تعيش يف استقرار و اطمئنان دائمني، و هلذا فال ينبغي أن يكون حمكوم عليه حبكم 

، ألنّ املصلحة الوطنية و مصلحة الدولة ال )1(خمّل بالشرف كخائن أو لص أو معتد بالفواحش

.)2(ل أمثال هؤالء ممن يعكّرون صفو اتمع و جيلبون له املتاعب ميكن أن تقب

و أقول أنّ هذا ميكن األخذ به إىل أبعد ما ميكن، ذلك أن سوء السرية من قبل الزوج 

األجنيب أو الزوجة األجنبية تؤثر تأثريا بليغا يف شخصية الطفل املنحدر من زواج خمتلط، فتنعكس 

  .قاليده و أخالقه، و بالتايل ال تتحقق محاية كافية لهحتما على سلوكه و على ت

  اجلنسية و مركز األجانب يف الفقه و التشريع اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة،  / بن عبيدة عبد احلفيظاألستاذ  )1(

.141: ، ص2005سنة      

.الفقه و التشريع اجلزائري، املرجع و املوضع السابقاناجلنسية و مركز األجانب يف / األستاذ بن عبيدة عبد احلفيظ)2(
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و لعلّ املشرع هنا قد تأثّر مبوقف الشريعة اإلسالمية اليت أولت عناية بالطفل عموما منذ 

اللحظة اليت خيتار فيها األبوان أحدمها اآلخر، ألنّ األطفال سريثون من أخالق الوالدين و صفام 

إلسالم على أسس اختيار الصحيح للزوجني الذي يعتمد بالدرجة و سلوكهم كثريا، لذلك أكّد ا

، فصالح األبوين و حسن سريما و خلقهما حق من حقوق   )1(األوىل على الدين و اخللق 

  . ملا هلا من تأثري على تربيته و ذيبه و تنشئته و استقامة سلوكه )2(الطفل 

بط بني الزوجني و حلماية األطفال الذين فاإلسالم يريد الزواج شريفا طاهرا إلمتام الترا

  .  و تضيع )3(يولدون من عالقات زوجية صحيحة من أن مل 

يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك إِمرأَ سوٍء و ما : " و يف هذا الصدد يقول اهللا عز و جلّ

جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا و جعلَ  و اُهللا: " ، و يقول اهللا تعاىل أيضا)4(" كَانت أُمك بغيا 

 اتبالطَي نم قَكُمزر ةً وفَدح و نِنيب اجِكُموأَز نم 5(" لَكُم(.

4

  إثبات الوسائل الكافية للمعيشة–

إن حسن السرية الذي ينبغي أن يتوفر يف املتقدم بطلب التجنس غري كايف، إنه شرط 

معنوي، بل ينبغي أن يكمل بشرط مادي و هو قدرته على الكسب حىت ال يكون عالة على أسرته 

و غريها ... و يكون قادرا على اإلنفاق على الطفل من طعام و كسوة و عالج و نفقات التعليم

و يقول الرسول صلى اهللا عليه و سلم ذا . حيتاج إليها الطفل يف حياته من النفقات اليت

  و علَى الْمولُود  …: "و يقول اهللا تعاىل )6(" كَفَى بِالْمرِء إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت : " اخلصوص

.53: صاملرجع السابق،  القانون الدويل،حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و / الدكتور حسنني احملمدي بوادي)1(

.62: صاملرجع السابق، احلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، / عبد املطلب عبد الرزاق محدانالدكتور )2(

  ة التأليف ، دراسة مقارنة، جلنالقانون الدويلو  الشريعة  اإلسالميةحقوق الطفـل بني / الدكتور عبد العزيز خميمر األستاذ)3(

.26:، ص1997سنة و التعريب و النشر، جامعة الكويت،  الطبعة األوىل،      

.28:سورة مرمي، اآلية)4(

.72:سورة النحل، اآلية)5(

.6547احلديثرقم  مسند أمحد،)6(
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وفرعبِالْم نهتوسك و نقُه1(..." رِز(.

و حسن . و ال تكون القدرة على اإلنفاق إال إذا كان له مصدر رزق، كعمل أو مال

املشرع فعال عندما أكّد على هذا الشرط بضرورة إثباته أمام املصاحل املعنية، كشهادة العمل، أو 

مرتب شهري، بل أكثر من ذلك يقدم شهادة يستلمها من رئيس البلدية مكان إقامته تفيد أنه غري 

.)2(رفقة بشهادة مسلّمة من إدارة الضرائب املباشرة فقري، م

و أخريا، أخلص إىل أن املشرع أحسن عمال عندما مسح للزوجة األجنبية املتزوجة جبزائري 

و للزوج األجنيب املتزوج جبزائرية، أن يتجنسا باجلنسية اجلزائرية عن طواعية تفاديا لتنازع 

ال شخصية الزوجني لنظام قانوين واحد، و هو االختصاص من جهة، و حىت يتم إخضاع أحو

قانون األسرة اجلزائري من جهة أخرى، و هذا االجتاه حيقق محاية كبرية حلقوق األطفال املولودين 

.من زوجني متحدي اجلنسية، خاصة فيما يتعلق باملرياث و النفقة و احلضانة و غريها من احلقوق

  نسية عن طريق التجنساكتساب اجل:ثانيا

أجاز املشرع لكل أجنيب مقيم باجلزائر بصفة مؤقتة أن يتجنس باجلنسية اجلزائرية حتت   

2005شروط حددا املادة العاشرة من قانون اجلنسية 
)3(.

.231:سورة البقرة، اآلية)1(

.143:صاجلنسية و مركز األجانب يف الفقه و التشريع اجلزائري، املرجع السابق، / بن عبيدة عبد احلفيظاألستاذ)2(

  :ميكن لألجنيب الذي يقدم طلبا الكتساب اجلنسية اجلزائرية أن حيصل عليها بشرط:" من قانون اجلنسية 10جيري نص املادة )3(

سنوات على األقل بتاريخ تقدمي الطلب، 7أن يكون مقيما يف اجلزائر منذ -1

أن يكون مقيما يف اجلزائر وقت التوقيع على املرسوم الذي مينح التجنس،-2

أن يكون بالغا سن الرشد،-3

أن تكون سريته حسنة و مل يسبق احلكم عليه بعقوبة ختل بالشرف،-4

أن يثبت الوسائل الكافية ملعيشته،-5

أن يكون سليم اجلسد و العقل،-6

  .أن يثبت اندماجه يف اتمع اجلزائري-7

  .و ما بعدها 26يقدم الطلب إىل وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط املادة و   
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مكرر من نفس  9نظرا لتقارب هذه الشروط مع الشروط اليت سبق شرحها يف املادة و  

  .القانون، أكتفي فقط بالتركيز على الشروط املضافة و بيان مدى تأثريها على حقوق األوالد

نستنتج من حتديد املشرع اإلقامة سبع سنوات على األقل، بالنسبة لطالب التجنس هو 

و هي الفترة التحقق من مدى اندماجه يف اتمع اجلزائري وانصهاره فيه و تعلقه بعاداته و تقاليده، 

الكافية اليت ميكن أن يكتسب فيها اجلنسية اجلزائرية، فبعد أن كان خاضعا لقانون دولته األصلية 

أصبح خاضعا للقانون الوطين الذي منحه كافة احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية و هذا ما قررته 

.)2(لى هذه الصفة املترتبة ع ت، و أخضعه لكافة االلتزاما)1(من نفس القانون  15املادة 

و إذا استفاد املتجنس باجلنسية اجلزائرية من هذه اآلثار الفردية للجنسية، فهل تنتقل أيضا   

  ، إذ أكدت على أنّ )3(من نفس القانون  17ألوالده؟، إن  هـذا التساؤل أجابت  عنـه املـادة 

ن متساوون يف احلقوق مع اآلثار اجلماعية للتجنس تنتقل أيضا لألوالد القصر، و لذلك يصبحو

  .             األطفال احلاملني للجنسية اجلزائرية األصلية

و خالصة القول، أن املشرع ملا منح اجلنسية املكتسبة عن طريق الزواج املختلط أو عن 

طريق التجنس قصد من ورائه محاية الطفل بالدرجة األوىل، حىت يستقر نفسيا و صحيا و اجتماعيا 

ل عليه االندماج يف اتمع اجلزائري دون تردد أو ختوف، و كذا حىت يقضي على كافة حبيث يسه

اخلالفات و الرتاعات اليت قد تنشأ بني الزوجني، و ليضع حال يف حالة التنازع بني القانون الوطين  

هذا  و القانون األجنيب، لكن قد حيدث و أن يتعرض فيها األب إىل التجريد من جنسيته، فهل ميتد 

  .التجريد إىل أسرته مبا فيهم األوالد ؟، هذا التساؤل أحاول أن أتطرق إليه بشيء من التفصيل

  كتسب اجلنسية اجلزائرية ايتمتع الشخص الذي : اآلثار الفردية: " من قانون جنسية على النحو التايل 15جيري نص املادة )1(

".جبميع احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية ابتداء من تاريخ اكتساا        

.161: القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين، القواعد املادية، املرجع السابق، ص/ الدكتور موحند اسعاد)2(

يصبح األوالد القصر لشخص: ماعيـةاآلثار اجل: " األوىل من قانون جنسية على النحو التايل الفقرة17جيري نص املادة )3(

  ".من هذا القانون، جزائريني يف نفس الوقت كوالدهم  10كتسب اجلنسية جلزائرية  مبوجب املادة ا     
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22يعترب التجريد عقوبة جزائية بالنسبة للمتجنس الذي ارتكب أحد األفعال حددا املادة 

، و العقوبة اجلزائية كمبدأ عام شخصية ال ميتد أثرها لغري املذنب مرتكب )1(من قانون اجلنسية 

و هو احلكم  الذي أقره املشرع عندما نص صراحة على . )2(الفعل الذي جيرمه قانون العقوبات 

من نفس القانون  1يف فقرا  24عدم امتداد أثر التجريد إىل األوالد القصر، فلقد نصت املادة 

، و هذا يعين أنّ الطفل "ال ميتد التجريد من اجلنسية إىل زوج املعين و أوالده القصر  : "على أنه

الذي جرد أبوه من اجلنسية اجلزائرية املكتسبة  يبقى حمتفظا  باجلنسية اجلزائرية ما دام التجريـد مل

از فيه املشرع يشمل األم، أي مادامت األم حمتفظة جبنسيتها اجلزائرية، إالّ أنّ هناك استثناء أج

امتداد التجريد إىل األوالد القصر إذا كان شامال ألبويهم، أي إذا مس األم و األب معا، و هذا 

غري أنه، جيوز  متديد  : " من نفس القانون على أنه 2يف فقرا  24حسب ما نصت عليه املادة 

  ".التجريد من اجلنسية إىل األوالد إذا كان شامال ألبويهم 

حظ هنا أنّ املشرع مل جيعل من متديد التجريد من اجلنسية إىل أفراد األسرة وجويب، و املال

كما يالحظ أيضا أنه مل يعاجل مسألة ما إذا كان األوالد و أمهم قد اكتسبوا جنسية األب املتجنس 

و مل حيتفظوا جبنسيتهم األصلية، فإذا ما متّ جتريد األسرة من اجلنسية فسوف نكون حتما أمام 

مسألة انعدام اجلنسية، و هو ما يؤثّر سلبا على مصري األوالد، و هلذا كان على املشرع أن يراعي 

ميتد أثر التجريد إىل األسرة إالّ بشرط احتفاظهم جبنسيتهمال بأن هذه النقطة احلساسة، و ذلك 

:كل شخص اكتسب اجلنسية اجلزائرية ميكن أن جيرد منها: " من قانون اجلنسية على النحو التايل 22جيري نص املادة )1(

إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة متس باملصاحل احليوية للجزائر،-1

ات سجنا من أجل جناية،سنو)  5(صدر ضده حكم يف للجزائر أو يف اخلارج يقضي بعقوبة ألكثر من مخس  إذا - 2

قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتناىف مع صفته كجزائري أو مضرة مبصاحل الدولة اجلزائرية، إذا - 3

سنوات من تاريخ اكتساب ) 10(و ال يترتب التجريد إالّ إذا كانت األفعال املنسوبة إىل املعين قد وقعت خالل العشر 

  .اجلنسية اجلزائرية

  . سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك األفعال) 5(و ال ميكن إعالن التجريد من اجلنسية إالّ خالل أجل مخس     

.171: صاجلنسية و مركز األجانب يف الفقه و التشريع اجلزائري، املرجع السابق، / األستاذ بن عبيدة عبد احلفيظ)2(
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واجه مشكلة انعدام اجلنسية، لكن سكوت املشرع عن، فيكون بذلك قد )1(األجنبية أي األصلية 

.ذلك ترك فراغا تشريعيا، فلم يتضح موقفه من ذلك

)2(اجلنسيةبل أكثر من ذلك، قد خلق مشاكل عديدة بالنسبة للطفل، الذي قد يصبح عدمي

  . يف وطنه )4(و أجنبيا )3(لألسباب السابق ذكرها أو ألسباب أخرى، كونه غريبا

ذه الوضعية، قد حيرم الطفل عدمي اجلنسية من الكثري من احلقوق كالدراسة اانية، و أمام ه

كل هذه صعوبات تعرقل احلياة الطبيعية . إخل... )5(و قد حيرم من الرعاية الصحية و تلقي التطعيم 

  . لألطفال عدمي اجلنسية، إذ ال جيد من حيمي حقوقهم

و على هذا األساس، و إلجياد حلول هلذه املشاكل يتطلب وجود نظام قانوين موحد تتفق 

،و هو ما سعى إليه اتمع الدويل، إىل إبرام )6(عليه الدول مبوجب معاهدة دولية تنظم هذه احلالة 

6، و اليت دخلت حيز التنفيذ يف 1954اجلنسية لسنة  ياتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص العدمي

على الدول األطراف، تطبيق أحكـام االتفاقية على  3حبيث أقرت يف مادا 1960جويلية 

اجلنسية، دون أي متييز قائم على أساس العنصر أو الدين أو املوطن األصلـي،  يالعدمياألشخاص

يف 1985/12/13يز التنفيذ يف، و اليت دخلت ح1961و قد أكّدت هذا املبدأ اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لسنة )1(

تغير يف الوضع أو احلالة إذا كان قانون إحدى الدول األطراف، يقضي بفقدان اجلنسية من جراء أي: "... بقوهلا 5مادا 

جعل فقدان اجلنسية الشخصية، كقيام عقد زواج أو اخنالله، أو إثبات النسب أو االعتراف به، أو التبين، فإنه يتوجب

  ".مقرونا بشرط حيازة أو اكتساب جنسية أخرى  هذا،

، و اليت دخلت حيز التنفيذ يف 1954اجلنسيـة لسنة  يمن االتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص العد مي 1فقد تطرقت املادة )2(

  ".أنّ مصطلح عدمي اجلنسية يعين كل شخص ال تعتربه أية دولة مواطنا فيها، مبقتضى تشريعها : " بقوهلا 1960جويلية  6

حقوق اإلنسان السياسية و املدنية، دراسة مقارنة بني الشريعة : "مقال بعنوان/ الدكتـور صاحل بن عبد اهللا الراجحي)3(

، منشور مبجلة احلقوق، العدد األول، السنة ) "املي حلقوق اإلنسان حالة اإلعالن الع( اإلسالمية و القوانني الوضعية، 

.132: ، جامعة الكويت، ص2003، املوافق ملارس 1424السابعة و العشرون، حمرم 

قوق الطفل  يف القانون الدويل العام و اإلسالمي، دار اجلامعة اجلديدة، محاية ح/ الدكتور منتصر سعيد محودة )4(

.110: ، ص2007اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 

.110: محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي، املرجع السابق، ص/ الدكتور منتصر سعيد محودة)5(

¡2009الطفل بني النظريـة و التطبيق، دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنةحقوق / الدكتور عروبة جبار اخلزرجي)6(

.188:ص
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تسهل الدول األطراف، ما أمكنها، عملية استيعاب : " إىل القول بأنّ 32كما دعت يف املادة 

اجلنسية، و منحهم جنسيتها، و بشكل خاص تبذل كل ما يف وسعها، لإلسراع  ياألشخاص العدمي

  ".بتنفيذ إجراءات التجنس، و لتخفيض رسوم و مصاريف هذه اإلجراءات إىل أدىن حد ممكن 

اجلنسية بشكل عام، فإنّ هناك  يو رغم أنّ هذه االتفاقية حتدثت عن األشخاص العدمي 

الفقرة  7ص و هي اتفاقية حقوق الطفل اليت نصت يف املادة اتفاقية أخرى خصت الطفل بشكل خا

تكفل الدول األطراف إعمال هذه احلقوق وفقا لقانوا الوطين و التزاماا مبوجب : "... بقوهلا 2

الصكوك الدولية املتصلة ذا امليدان، و ال سيما حينما يعترب الطفل عدمي اجلنسية يف حالة عدم 

  ". القيام بذلك 

ا االهتمام، إن دلّ على شيء إمنا يدلّ على أمهية اجلنسية بالنسبة للطفل، إذ توفر له فهذ

احلماية القانونية و االجتماعية اليت حيتاجها يف مرحلة الطفولة، فال جيوز أن يفقد الطفل جنسيته إالّ 

نها،    لدولة ما أصبح ضرورة ال مفر م الطفلفاالنتماء  بعد أن يكون قد اكتسب جنسية جديدة،

كل ذلك من أجل أن يعيش الطفل حياة طبيعية ، )1(و يتحقق االنتماء بالتمتع حبق جنسية بلد ما 

مثله مثل الطفل الذي اكتسب جنسيته بقوة القانون، و يتمتع بكافة حقوقه على اختالفها، و حىت 

مة، و هو احلق الذي حيظى بانتمائه إىل وطن ويستقر يف مكان ثابت يتوطّن فيه و يقيم فيه إقامة دائ

  .  أتطرق إليه يف املطلب الثاين

حقوق اإلنسان السياسية و املدنيـة، دراسة مقارنة بني الشريعـة : "مقال بعنوان/ الدكتور صاحل بن عبد اهللا الراجحي)1(

.132:املرجع السابق، ص¡اإلسالمية و القوانني الوضعية
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)1(الطفل يف املوطنحق :املطلب الثاين

إنّ متتع الطفل باجلنسية اجلزائرية جتعله يتمتع حبق آخر و هو حقه قي موطن، أي يف مقر 

  .يتخذ منه مسكنا مالئما يظلّه، و كذا حتديد حمل إقامته حىت توفر له حياة آمنة و مستقرة

موطن القاصر       : " من القانون املدين بقوله 38و لقد أكّد املشرع هذا املبدأ يف املادة   

، و مفاد هذا النص أنّ "قانونا  هؤالء و احملجور عليه و املفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن

املشرع توىل حتديد املوطن القانوين للقاصر مبوطن من ينوب عنه كوليه أو وصيه و جعله 

.)3(يت م الطفل خياطب ا قانونا نائبه ، و بذلك كل األعمال القانونية ال)2(إجباري

و ال تتوقف أمهية املوطن بالنسبة لألعمال القانونية فقط، بل تتعداه إىل تلك احلقوق   

  .األساسية و اليت ميارسها الطفل داخله و هو يف استقرار و أمن دائمني

ه، أين تنمو فموطن الطفل هو املسكن الذي يستقر فيه، و الذي يعترب حقا أساسيا ل  

  .    شخصيته و تصان كرامته و يتحقق أمنه، و هو يف كنف أبويه

فنمو البدين و االجتماعي للطفل يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة اليت ينشأ فيها و الظروف   

املعيشية اليت يواجهها، فثقة الطفل يف نفسه و هويته يعتمد إىل حد بعيد على حصوله على مكان 

له األمان و يصون كرامته، و إذا مل تتوفر هذه الظروف ينشأ الطفل حمروما من يعيش فيه يكفل 

الكثري من حقوقه األساسية مثل احلق يف الصحة و التعليم و احلماية من إساءة معاملته، و احلق يف 

.)4(هوية قانونية و حقوق املواطنة 

.705:وس العريب، املرجع السابق، ص، يراجع األسيل القام"املقر " هو : تعريف املوطن لغة)1(

.233:ص¡1982مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بريوت، بدون طبعة، سنة / الدكتور عبد املنعم فرج صدة)2(

  النظرية العامة للحق، املرجع السابـق، / الدكتور فتحي عبد الرحيم عبد اهللا و األستاذ الدكتور أمحد شوقي عبد الرمحن)3(

.86:ص      

.222:مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)4(
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و إدراكا من املشرع ألمهية املسكن بالنسبة للطفل و الدور الفعال الذي يلعبه يف تكوين 

 األب على يئته    شخصيته حرص على ضرورة توفريه له حىت بعد انفصال األبوين، حبيث أجرب

.)1(و إن تعذر عليه دفع بدل اإلجيار

فمسكن احلضانة التزام على عاتق األب يهيئه للصغار و حلاضنتهم سواء كانت احلاضنة 

هي األم أو غريها من مستحقي احلضانة، كما يلتزم األب أيضا بتسديد أجرة مسكن احلضانة، 

.)2(إخل ...ى الصغري من مأكل و ملبس و عالج، باعتبار  املسكن عنصر من عناصر النفقة عل

يف حالة :" من قانون األسرة فيما يتعلق مبسكن احلضانة  بقوهلا 72و لقد نصت املادة  

الطالق، جيب أن يوفر ملمارسة احلضانة مسكنا مالئما  للحاضنة، و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل 

  ". اإلجيار، و تبقى احلاضنة يف بيت الزوجية حىت تنفيذ األب للحكم القضائي املتعلق بالسكن

اخلارج و بقاءه بدون سكن، نتيجة لتعسف األب و تقاعسه     و حىت ال يرمى الطفل يف

و عدم اهتمامه باإلسراع يف توفري مسكنا له و حلاضنته، حرص املشرع أيضا على ضرورة بقاء 

احلاضنة يف بيت الزوجية حىت تنفيذ احلكم القضائي املتعلق بالسكن، أي حىت يوفر األب مسكنا أو 

  .يؤجره هلا و ألطفاهلا

ال خترج : " من قانون األسرة اليت تقول 61ة هلذا النص، يوجد نص آخر يف املادة و تكمل

املطلقة و ال املتويف عنها زوجها من السكن العائلي مادامت يف عدة طالقها أو وفاة زوجها إالّ يف 

م تبقى ، و هنا املطلقة أو األرملة قد يكون هلا أطفال، و بالتايل محاية هل... "حالة الفاحشة املبينة 

  .األم معهم يف السكن العائلي حىت تنتهي عدا

  .و كل ذلك من أجل حتقيق املصلحة العليا للطفل 

  الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الطبعة / األستاذ حممد مجال أبو سنينة)1(

.94:ص¡2005األوىل، سنة     

  احللول  العلمية  يف مشاكل احليازة و مسكن الزوجيـة، دار املطبوعات  اجلامعيـة، / ستاذ مصطفى جمدي هرجـةاأل)2(

.85:، ص1996اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة      
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و قد اشترط املشرع أن يكون املسكن مالئما، أي مشتمال على األدوات الالزمة للمعيشة، 

كأن يكون مؤثثا مفروشا بلوازم النوم من فراش و حلاف و وسادة، و كذلك مشتمال على أدوات 

املطبخ من  أدوات األكل و الشرب و الطبخ، و كذا أن تتوفر فيه املؤونة الالزمة من طعام         

.    ، كل ذلك من أجل توفري احلماية و الرعاية و التنشئة الصحية للطفل)1(شراب و ماء و 

و لقد تأثّر املشرع اجلزائري مبوقف الشريعة اإلسالمية اليت حرصت على ضرورة نشأة   

الطفل يف أسرة باعتبار األسرة هي العامل األصيل للحضانة و للتربية املقصودة يف املراحل األوىل 

.)2(للطفل 

من فلقد بلغ التنظيم اإلسالمي لألسرة أقصى الثقة و احلكمة مبا يكفل للصغري حاجته   

احلنان و احلب و السكينة و لوازم احلياة، و ما حيفظه و يقيه من االحنراف و ينأى به عن سوء 

.)3(التربية لتكون كل أسرة يف اتمع أسرة و حمضنا لألطفال 

فمن بني ما اهتمت به الشريعة اإلسالمية للطفل و جعلته من األولويات، وجود مسكن   

للراحة من التعب و لالستقرار فيه، و يف هذا الصدد يقول اهللا   الزوجية ليتخذه الزوجان مكانا

، قيلت هذه اآلية يف املطلقة أثناء عدا، )4(" أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم : " تعاىل

  . فإذا وجب مسكنا للمطلقة، فتكون ملن هي زوجة أوىل به

  الزوج للزوجة باعتباره من لوازم النفقة الواجبة عليه،  فاهللا تعاىل جعل املسكن واجب على   

.94: الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ األستاذ حممد مجال أبو سنينة)1(

  قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و خمتارات مـن الدراسات و األحباث املتعلقـة / الدكتور عبد اهللا مفتاح)2(

.78:صبالطفولة، املرجع السابق،     

     قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و خمتارات مـن الدراسات و األحباث املتعلقـة / الدكتور عبد اهللا مفتاح)3(

.80:بالطفولة، املرجع السابق، ص     

.6:سورة الطالق، اآلية)4(
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¡)1(و النفقة بكافة لوازمها الشرعية واجبة على الزوج للزوجته، ألا أثر من آثار الزواج الصحيح 

و الطفل يعترب مثرة هلذا الزواج فمن باب أوىل هو أحق ذا املسكن لإلقامة فيه و العيش يف كنف 

األسرة اليت اعتربها اإلسالم اللبنة األوىل يف بناء اتمع فأمدها بأسباب القوة و أحاطها بألوان 

، حىت ينمو الطفل حتت رعاية والديه           )2(الرعاية و ربط بني أفرادها باحلب العميق و العهد الوثيق 

  .و مسؤولياما

ألنّ حب اإلنسان و رعايته ألطفاله الذين جيد فيهم امتداده الذي حيسه و مستقبله الذي   

، فهي غريزة فطرها سبحانه تعاىل يف نفوس )3(يتطلّع إليه، و اهتمامه م شيء مقصور بداخله 

  . األبوين

إذن، أمهية املسكن يف تكوين شخصية الطفل و جعلها متكاملة و متناسقة أمر أكّدته   

بضرورة توفري مأوى  ى، الذي ناد)4(لشريعة اإلسالمية و أدركه املشرع و كذا اتمع الدويل ا

للطفل يأويه و حيميه، و اشترط أيضا أن يكون مالئما لنموه البدين و العقلي و الروحي و املعنوي            

الذي جاء      1989و االجتماعي، و تأكيدا لذلك صدر منشور عن منظمة الصحة العاملية لسنة 

  أنّ السكن املالئم يعزز من أفضل األحوال، الصحة البدنية و العقلية، و يوفر للناس الراحـة : " فيه

.)5(" النفسية و الروابط املادية مع جمتمعهم احمللي و ثقافتهم، و وسيلة التعبري عن فرديتهم 

.84:الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية، املرجع السابق، صالطاعة الزوجية يف / األستاذ حممد مجال أبو سنينة)1(

¡1999االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، دار الكتب املصريـة، القاهرة، بدون طبعة، سنة / الدكتور واحد أمحد عالّم)2(

.319:ص     

  وثائـق و خمتارات مـن الدراسات و األحباث املتعلقةقراءات فـي حقوق الطفل، تشريعات و / الدكتور عبد اهللا مفتاح)3(

.216:بالطفولة، املرجع السابق، ص     

  تتخذ الدول األطراف وفقا لظروفها الوطنية و يف : " اتفاقيـة حقوق الطفل على ما يلـيمن  27/3فقد نصت املادة )4(

  لوالدين و غريهـا من األشخاص املسؤولني عن الطفل على إعمال احلدود إمكانيتها، التدابري املالئمة من أجل مساعدة ا      

  ". هذا احلق و تقدم عند الضرورة  املساعدة املادية و برامج الدعم، و ال سيما فيما يتعلق بالتغذية و الكساء و اإلسكان       

.227و  226:جع السابق، صمركز الطفل يف القانون الدويل العام، املر/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان )5(
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، ال حول    )1(فإذن، املسكن املالئم مفيد لكل إنسان، فالطفل أوىل به ألنه خملوق ضعيف   

و ال قوة له، فهو يعتمد إىل درجة أكرب على والديه يف تأمني له وسط بيئي يتوافر فيه األمن         

  .و السالمة، و الكرامة، و تتجسد فيه حريته

و تعزيزا لتحقيق حرية الطفل الشخصية و عدم تقييدها يف التعبري عن وجدانه و عن ميوله  

  . يقتضي مراعاة حق آخر و هو حقه يف االعتقاد

.)2(حق الطفل يف العقيدة: املطلب الثالث

إنّ حرية العقيدة هي ثبات حق اإلنسان ابتداء يف أن خيتار العقيدة اليت يريدها و أن يلتزم 

الدين الذي ترجح لديه صحته و أفضليته من غريه دون إكراه من الغري و أن ميارس العبادة                 ب

.)3(و الشعائر اخلاصة بدينه 

فاحلرية الدينية، تقتضي نفي اإلكراه يف الدين الذي هو أعز شيء ميلكه اإلنسان مستقل   

.)4(فيما ميلكه و يقدر عليه و ال يفرض عليه أحد سيطرته، بل يأيت يف هذه األمور راضيا غري جمربا 

.28:، سورة النساء، اآلية"و خلق الْإِنسانُ ضعيفًا : " يف هذا الصدد يقول اهللا تعاىل و )1(

  يراجع األسيـل القاموس العربـي الوسيط، املرجع . االعتقاد املبدأ الذي يلتزم به اإلنسان أو يؤمن به: يعرف املعتقد لغة)2(

  فالعقيدة هي ما يدين به اإلنسان، و منه اعتقدت كذا، أي عقدت عليه : أما من الناحية االصطالحية.674:السابق، ص     

  حقوق اإلنسان و حرياتـه األساسيـة يف النظام / يراجع  الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين.  القلب و الضمري     

¡01، اهلامش رقم 1980مية امللكية، السعوديـة، الطبعة األوىل، سنة اإلسالمي و النظم املعاصرة، مطابع اجلمعيـة العل     

.489: ص      

  حقوق اإلنسان و حرياته األساسيـة يف النظام اإلسالمي و النظـم املعاصرة، / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين)3(

.489:املرجع السابق، ص     

  ،"املعيار" ، منشور مبجلة "حرية االعتقاد يف املسيحية بني النصوص و واقع التنصري: " نمقال بعنوا/ صاحل نعمان الدكتور )4(

.141:، ص2008العدد السابع عشر، اجلزء األول، جبامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، اجلزائر، ديسمرب       
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يستطيع أن  فاإلنسان حباجة إىل حرية، فال يستطيع االستمرار يف حياة آمنة مطمئنة و ال  

يبدع و ينتج بكامل إنتاجيته إالّ إذا حترر من القيود و األغالل املادية و املعنوية اليت حتول بينه و بني 

، و إذا كان اإلنسان فعال حباجة إىل هذه احلرية الدينية، فهل )1(حتقيق أهدافه و رغباته يف احلياة 

  يد؟ الطفل له أيضا حرية مطلقة يف اختيار العقيدة اليت ير

إنّ اإلجابة على هذا السؤال، تدفعين إىل البحث عن موقف املشرع من ذلك و كذا موقف   

  .الشريعة اإلسالمية

ال مساس حبرية املعتقد      : " بقوله 1996من الدستور  53فبالنسبة للمشرع نصت املادة   

، و هذا إقرار منه باحلرية الدينية اليت تعترب كحق من حقوق اإلنسان، فال جيوز "و ال حبرية الرأي 

التعرض هلا، ألنّ ذلك يؤدي إىل املساس باحلريات الباقية، و ألنّ االعتقاد يف حد ذاته يرجع إىل 

و هو )2(يتحكم فيها أحد مهما كانت سلطته  و قوته ضمري اإلنسان و وجدانه، فال ميكن أن 

  ".ال مساس حبرية املعتقد " املبدأ الذي أقره ملشرع عندما قال 

و إذا كان هذا املبدأ له مدلوله فهل يؤخذ به على إطالقه ؟، و هل هناك قيودا حتد من هذه   

احلرية حىت يسمح مبمارستها يف إطارها الشرعي ؟ 

معلوم، أنّ احلرية الدينية تعين أنّ اإلنسان يدين بدين معني أو ال يدين بأي دين، كما هو 

فله احلق يف إظهار دينه و ممارسة شعائره الدينية، فهو حق يكرس مبدأ حرية االختيار اليت جيعلها 

.)3(اإلنسان قائمة على أساس التفكري السليم

  ، منشور مبجلـة     "حرية الدينية يف اإلسالم، مفهومها، قواعدهـا و تظاهرها : " مقال بعنوان/ الدكتور نور الدين طوابة)1(

.93:، ص2008، العدد السابع عشر، اجلزء األول، جبامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، اجلزائر، ديسمرب "املعيار"     

  جتربـة ماليزيا يف ممارسة حرية : " مقال بعنـوان / حممد يوسف و الدكتور صاحل سبوعياألستاذ  الدكتور  ذو الكفل )2(

  ، العدد السابع عشر، اجلزء الثانـي، جبامعـة األمري عبد القادر، قسنطينة، اجلزائر، "املعيار " ، منشور مبجلة "االعتقـاد      

.51و  50:ص¡2008ديسمرب      

  حرية العقيدة يف  الشريعة اإلسالمية، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، سنـة / حونالدكتور أمحد رشاد طا)3(

.93:، ص1998
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إالّ أنّ اإلنسان باعتباره فردا منتميا إىل دولة معينة، ال ميارس هذه الشعائر الدينية إالّ وفقا 

ه احلرية من أجل احلفاظ على أمنها               لقوانني هذه الدولة اليت تتدخل و تفرض قيودا على هذ

.)1(و نظامها العام و اآلداب العامة، وحقوق اآلخرين و حريام األساسية 

و بناء على هذه الضوابط أو املعايري أصدر املشرع قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغري    

.)2(املسلمني 

تضمن الدولة اجلزائرية اليت تدين باإلسالم حرية : " منه على ما يلي 2حبيث نصت املادة   

ممارسة الشعائر الدينية يف إطار احترام أحكام الدستور و أحكام هذا األمر و القوانني               

و التنظيمات السارية املفعول و احترام النظام العام و اآلداب العامة و حقوق اآلخرين و حريام 

ال مساس حبرية : " و اليت تقضي 1996من الدستور  53، و هذه املادة تكمل املادة "سية األسا

  ".املعتقد 

إذن، يفهم من اجتاه املشرع، أنه يقر حبرية العقيدة مىت كانت يف إطارها القانوين، لكن هل   

  .ملبدأ؟هذا اإلقرار هو مبدأ ممنوح لكل إنسان مبا فيه الطفل أم هناك استثناء على هذا ا

اخل، فهو يستقبل املعلومات ... و مبا أنّ الطفل ال ميكنه إدراك ما تلقاه من تربية و تعليم  

دون فهم، و عليه فمسألة العقيدة تبقى استثناء على املبدأ، فحريته يف االعتقاد مقيدة باألسرة اليت 

د الذي تدين به هذه يعيش يف كنفها و اليت تسهر على رعايته و تعليمه و تنشئته وفقا للمعتق

  اخل، و ال ميلك القدرة على رفض... األسرة، فإذا  كان الطفل حيتاج إىل الغذاء و التربية و التعليم

  ال جيوز: " على ما يلي 1966من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة و السياسية لعام  03الفقرة  18لقد نصت املادة )1(

إظهار دينه أو معتقده إالّ للقيود اليت يفرضها القانون، و اليت تكون ضرورية حلماية السالمة إخضاع حرية اإلنسان يف      

  ". العامة أو النظام العام أو الصحـة العامـة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين و حريام األساسية 

املؤرخ يف  67–89مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  19/05/1989و للتذكري فقـد أنضمت إليه اجلزائر بتاريخ     

16/05/1989.

، الذي حيدد شروط       28/02/2006املوافق لـ  1427حمرم عام  29املؤرخ يف  03–06و ذلك مبوجب أمر رقم )2(

  .و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني
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أيضا اختيار الدين الذي يرتضيه ألنه ال يدركه،  و قبول نوع التربية  أو كيفية التعليم، فهو ال ميلك

و منه ميارس عقيدته وفقا ملا رضيه له آبائه أو األوصياء الشرعيني عليه، حسبما تكون احلالة، و منه 

ال جيرب على تلقي التعليم يف الدين مبا خيالف رغبات والديه أو األوصياء الشرعيني عليه، شرط أن 

ية و ممارسة شعائره حتقق املصلحة العليا للطفل، و هو اهلدف الذي تكون هذه التوجيهات الدين

  .حيرص املشرع على مراعاته يف كل املسائل املتعلقة بالطفل

إذن، و خالصة القول، أنّ الطفل ليس له احلق يف حرية العقيدة، و أنّ املشرع اعترف ذا   

املتعلق بشروط ممارسة  03–06األمر  من 2مهما كانت ديانته بدليل قوله يف املادة  ،احلق للطفل

تضمن الدولة اجلزائرية اليت تدين باإلسالم حرية ممارسة : " الشعائر الدينية اليت جاء نصها كالتايل

و مادام كذلك، فالطفل املسلم  )1(، فهذا النص يؤكّد أنّ اإلسالم دين الدولة ..."الشعائر الدينية 

ملسلمني و وفقا ملا قررته الشريعة اإلسالمية، و ذلك بصريح العبارة يتلقى التعاليم الدينية من أبويه ا

احلضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام : " من قانون األسرة 1يف فقرا  62اليت تضمنتها املادة 

، و مفاد هذا النص، أنّ الطفل "و السهر على محايته و حفظه صحة و خلقا  على دين أبيهبتربيته 

ربيته و تنشئته على الفضائل و املبادئ اإلسالمية، و تعوده على القيام بالشعائر الدينية ينبغي ت

  .اإلسالمية منذ نعومة أظافره لترسخ يف ذهنه، و إلبعاده عن االحنراف و عن الوقوع يف احملرمات

و هذا يعين، أنّ الطفل ليس له احلق يف حرية العقيدة اليت يريدها مادام مل يبلغ سن الرشد، 

ألنّ هذه احلرية تبيح له حرية االرتداد عن اإلسالم و تركه على دين آخر أو إىل الكفر، و هذا 

هات ، فهو يتلقى التوجي)2(خمالف للشريعة اإلسالمية ألنه ضالل بعد هدى و كفر بعد اإلميان 

  . الدينية وفقا لدين أبيه فقط و هو اإلسالم يف هذه احلالة

  ".اإلسالم دين الدولة : " بقوله 2يف املادة  1996و هو مبدأ أقره الدستور )1(

.300: محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي، املرجع السابق، ص/ الدكتور منتصر سعيد محودة)2(
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ا الطفل غري املسلم، فهو يتلقى الشعائر الدينية وفقا لوالديه غري املسلمني، و هذا إقرارا أم

الَ إِكْراه يفٍ الْدينِ قَد : " آخر من املشرع، بأنه ال يعترض على ديانة غري اإلسالم امتثاال لقوله تعاىل

 يالْغ نم دشالْر نيبول حبثه يف موقف الشريعة اإلسالمية من حرية ، و هو املبدأ الذي أحا)1(" ت

  .العقيدة

عن املرء يف عقيدته، و أقر أنّ الفكر و االعتقاد ال بد أن  )2(لقد رفع  اإلسالم اإلكراه 

، و أنّ أي إجبار لإلنسان، أو ختويفه، أو ديده على اعتناق دين أو مذهب أو )3(يتسم باحلرية 

.)4(فكرة، باطل و مرفوض، ألنّه ال يرسخ عقيدة يف القلب، و ال يثبتها يف الضمري 

.255:سورة البقرة، اآلية)1(

  و يعرف الفقهاء  اإلكراه بأنه فعل يفعله اإلنسان بغريه فيزيل رضاه، أو يفسد اختياره، و بأنه حيدث  يف املكره معىن يصري )2(

  حقوق / ، يراجع الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين"به مدفوعا إىل الفعل الـذي طلب منه، أو به ينتفـي الرضا      

.496:ص¡03ساسية يف النظام اإلسالمي و النظم املعاصرة، املرجع السابق، اهلامش رقماإلنسان و حرياته األ     

و قد بلغت الشريعة اإلسالمية غاية السمو عندما كفلت حرية :" و يف هذا الصدد يقول الدكتور عبد الواحد حممد الفار)3(

العقيدة و محايتها لكل الناس املقيمني يف الدولة، ففي إمكان غري املسلمني أن يعلنوا عن دينهم و مذهبهم و عقيدم، و أن 

  وا املدارس و املعابـد إلقامـة دينهم و دراستـه  دون حرج عليهم، سواء كـان يباشروا طقوسهم الدينيـة، و أن ينشئ

  هؤالء يهودا أو نصارى، بل و هلم أن يكتبوا ما يشاؤون عن عقيدم و أن يقارنوا  بينها و بني غريها من العقائد األخرى      

  ريعة اإلسالمية تبعا لذلك ضرورة احترام أماكن العبادة يف حدود النظام العام و اآلداب و األخالق الفاضلة، و أقرت الش     

  و لَوالَ دفَـاع اِهللا : " 38للناس مجيعا دون متييز بني األديـان و ذلك استنادا إلـى قول اهللا تعاىل يف سورة احلج اآليـة      

     لَوص و عبِي  و  عاموص تمدضٍ لَّهعبِب مهضعب اسا النرياِهللا كَث مسا ايهف  ذَكَري  اجِدسم و  قانون / ، يراجع  مؤلفـه"ات  

¡1991حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعـي و الشريعـة اإلسالميـة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعـة، سنة      

  حملات عن / سان، الد الثانـي يف مقال بعنوانو نفس الفقرة نشرهـا املؤلف يف كتاب حقوق اإلن. 333و  332: ص     

.60:، ص1988حقوق اإلنسان يف اإلسالم، دار العلم للماليني، بريوت، سنة    

  ، "املعيار " ، منشور مبجلة "حرية معتقد أهل الكتاب دراسة يف ضوء السنـة النبوية: "مقال بعنوان/ الدكتور خمتار نصرية)4(

.401:، ص2008عشر، اجلزء الثاين، جبامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، اجلزائر، ديسمرب العدد السابع     
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و هلذا أقام اإلسالم دعوته على العقل و الفكر، وظلّ سبيله إىل كل شيء اإلقناع باحلجة   

)1(و املنطلق العلمي، فال تسمح الشريعة اإلسالمية لإلنسان أن يتبع شيئا إالّ بعد التفكر 

.)2(و التدبر 

       كما ال ميكن للشريعة اإلسالمية أن تدعوا إىل إكراه الناس على عقيدة اإلسالم لقوله عز

لَست علَيهِم                :" ، و قوله تعاىل)3("أَفَأَنت تكْرِه الناس حىت يكُونوا مؤمنيِن :" و جلّ

 رطصي4(" بِم(.

فال جيوز إرغام الناس على ترك دينهم، و اعتناق دين آخر، فحرية اإلنسان يف اختيار   

عقيدته، و ممارسة شعائره الدينية حق مكفول للجميع، و ذلك يف جو علمي قائم على احلجة       

  .و الربهان بعيد عن كل تعصب و حتيز

و بناء على ذلك، فاإلسالم يطالب اآلباء و األمهات أن تكون القاعدة اليت تقوم عليها   

 ما من مولُود إِالََّ:" ، و يف هذا الصدد يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم)5(التربية هي الدين 

.)6(... "  و يمجسانِهيولَد علَى الْفطْرة فَأَبواه يهودانِه أَو ينصرانِه أَ

  إِنَّ يفِ ذَلك آليـات لقَومٍ     : " و هنا يدعون اهللا تعالـى إىل إعمال العقل و الفكر يف آيـات كثرية منهـا قوله عز و جلّ)1(

  ، سورة حممد، "أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها : " و قوله جلّ من قائل. 12: ، سورة اجلاثية، اآلية"يتفَكَرونَ       

.25: اآلية      

  حقوق اإلنسان و حرياته األساسيـة يف النظام اإلسالمي و النظـم املعاصرة، / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين)2(

.496:ص املرجع السابق،     

.99:سورة يونس، اآلية)3(

.22:سورة الغاشية، اآلية)4(

¡الثانيةأثر العقيـدة يف بناء الفـرد و اتمع، مؤسسة اإلسراء، قسنطينة، اجلزائر، الطبعة / الدكتور عبد العامل سامل مكرم)5(

.134:بدون سنة الطبع، ص     

.1270رواه البخاري، احلديث رقم)6(
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كما حيثهم على ضرورة إبقاء الطفل املسلم على فطرته السليمة، و ذلك بتوجيهه توجيها   

  .   صحيحا يف التمسك بالعقيدة اإلسالمية مع مراعاة قدرات الطفل يف فهم تعاليمها و مقاصدها

كما يأمر الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اآلباء حبثّ األبناء على الصالة ابتداء من سن   

ة إِذَا بلَغوا سبعا مروا صبيانكُم بِالصالَّ: " سابعة ألنه يعقلها، و ذلك بقوله صلى اهللا عليه و سلمال

.)1(" واضرِبوهم علَيها إِذَا بلَغوا عشرا وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِعِ 

فهذا التدرج يف تعليم الصالة له ما يربره، ذلك  أنّ الطفل سريع التأثر بسلوك اآلباء،                 

التوجيـه و ذلك باملوعظة و بالليـن و ليس ة، و هلذا قدمت لآلباء كيفيةو كثري التقليد و احملاكا

بالقسوة و الغلظة، فالصالة تلقن للطفل و هو يف السن السابعة، و يضرب عليها ضربا غري مربح   

يشب عليها ألا عماد الدين، و لرفع اللبس عن استعمال الضرب يف  و هو يف السن العاشرة حىت

هذه السن، ال يعين إكراه الطفل على الدين اإلسالمي أو إعراضه عن العقيدة، و إمنا يدخل يف 

  .إطار التوجيه و التأديب و التربية و التعليم ال غري، و اليت تعترب حقوق مقررة للطفل

عة اإلسالمية و املشرع اجلزائري يتفقان على مبدأ واحد و هو و خالصة القول، أنّ الشري

مبدأ عدم حرية الطفل يف العقيدة، فهو ليس له احلرية يف اختيار الدين، و إمنا تكون عقيدته وفقا 

  ، كما أقر املشرع ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لغري املسلمني حبرية بشرط أن )2(لدين أبيه أو وصيه

.6402أمحد، احلديث رقم رواه)1(

على عكس ما ذهبت إليه اتفاقية حقوق الطفل اليت تتعارض يف موقفها مع موقف الشريعة اإلسالمية و املشرع اجلزائري )2(

كما سبق بيانه، إذ منحت للطفل احلق يف اعتناق أي دين أو تغيري دينه بدين آخر، بشرط أن ميارس الطفل شعائره الدينية 

منها  14حة العامـة و السالمة العامة و النظام العام، و ذلك مبوجب املادة و طقوسه يف حدود القانون، مراعيا بذلك الص

  : " بقوهلا

.الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر و الوجدان و الدين حتترم -  1

  ه الطفل يف حتترم الدول األطراف حقوق و واجبات الوالدين و كذلك تبعا للحالة األوصياء القانونني عليه، يف توجي-2

  .ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة          

  ال جيوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إالّ للقيود اليت ينص عليها القانون و الالزمة حلمايـة السالمة العامة -3

  ".احلقوق و احلريات األساسية لآلخرين و النظـام العام، و الصحة العامة أو اآلداب العامة أو            
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، أو إىل انتشار )1(ال تؤدي هذه احلرية إىل احملظور كإثارة الشقاق و التمييز ضد شخص أو مجاعة 

.)2(الفتنة أو املساس بالنظام العام عموما، كل ذلك درًء ملفسدة ميكن أن حتيق باتمع اإلسالمي 

رىب على أساس اإلميان باهللا منذ البداية ميتاز بإرادة و مما ال شك فيه، أنّ الطفل الذي يت 

قوية و روح مطمئنة، فالعقيدة هي حجر األساس ال تقوم ضة بدوا، و ال ميكن حلضارة أن 

تبىن إالّ عليها، فالدين دعامة أساسية للحضارة، ألنه منبع القيم الروحية، و ما من حضارة تصلح 

.)3(نكرت للدين أن يطلق عليها هذا اإلسم إذا ت

و عليه، فالطفل ينبغي أن ينشأ تنشئة دينية صحيحة، مبنية على مبادئ العقيدة اإلسالمية، 

حىت ال يترىب على الفسوق و االحنالل، و حىت يتحلى باملبادئ اخللقية السامية، و هو األمر الذي 

رجال  سأحاول معاجلته يف الفصل الثاين املتمثل يف كيفية معاملة الطفل يف كل اجلوانب حىت يشب

  . مفيدا يف اتمع

الذي حيدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغري  2006فرباير سنة  28بتاريخ  03–06من أمر  4تنص املادة )1(

  ". حيظر استعمال االنتماء الديين كأساس للتمييز ضد أي شخص أو مجاعة : " املسلمني السابق الذكر على ما يلي

.333:قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي و الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور عبد الواحد حممد الفار)2(

  ،    "حقوق الطفل  بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة مقارنة / األستاذ  الدكتور عبد العزيز خميمر عبد  اهلادي)3(

.108: املرجع السابق، ص   
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  حق الطفل يف املعاملة اإلنسانية : الفصل الثاين

تعين املعاملة اإلنسانية محاية الطفولة و رعايتها و يئة هلم الظروف املناسبة و تنشئتهم 

بأن تتمتع جبميع احلقوق الشرعية،   و التنشئة السليمة من كافة النواحي يف إطار من اإلنسانية،

و اهتمام على كافة املستويات و يف مجيع االجتاهات، سواء من فاألطفال هم حباجة إىل رعاية 

اخل، أو من الناحية ...الناحية األدبية كاحلضانة و الرضاعة أو من الناحية املالية كالنفقة و املرياث 

النفسية،كتوفري هلم سبل الراحة و االستقرار النفسي و االجتماعي، حىت حيظى الطفل باحلب           

  . و األمن و األمان و الرعاية

غري أن الواقع املؤمل لألطفال يناقض ذلك، حيث يتعرض األطفال يف خمتلف أحناء العامل 

يوميا من خماطر تعيق مناءهم و تنمية قدرام، و تشتد معانام بسبب العنف و التمييز، أو بسبب 

.)1(اإلمهال و القسوة و التشرد 

و مبا أنّ الطفل هو أكثر األشخاص تأثرا بانتهاك حقوق اإلنسان، ألنّ حقوق الطفل جزء  

، فإنه ينبغي معاملته )2(من حقوق اإلنسان، و الطفل ال يكون يف اية املطاف سوى إنسان 

كإنسان و احلرص على مجيع حقوقه األساسية اليت حتمي حياته وصحته و كرامته اإلنسانية،  

ي األساس يف قيام اتمع الذي تتكون منه الشعوب و الدول على اختالف أجناسها          فاألسرة ه

.)1(و ألواا 

  عـن  منظمة اليونسيف  الصـادر 1990فقـد  أعلن اإلعـالن العاملـي لبقـاء  الطفل و محايتـه و منائـه لسنـة  )1(

  ألف طفل من جراء سوء التغذية و األمراض، مبا يف ذلك املناعة املكتسبة 40يف كل يوم ميوت : " ، بقوله09يف صفحته       

  ".  و من نقص املرافق الصحية، و من شح املياه النظيفة       

.10:مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)2(

دار اجلامعـة  ه اإلسالمي،ـالفقاحلضانة و أثرها يف تنمية سلوك األطفال يف / ق محدانالدكتور عبد املطلب عبد الرزا)3(

.2:ص¡2008اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 
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فكلما كانت األسرة مؤسسة على قواعد سليمة، و قائمة على العدل و التبادل للحقوق           

و الواجبات بني أفرادها كانت متماسكة، و بتماسكها يشتد بنيان اتمع و تزداد روابطه و تقوى 

ألطفاهلا ، و كلما كانت أسرة غري مدركة هلذه احلقوق و مهملة )1(فيه شبكة عالقاته االجتماعية 

نتيجة لتصدعها و عدم استقرارها كانت أسرة مشتتة، و بتشتتها ينهار بنيان اتمع و تضعف فيه 

.)2(العالقات األسرية 

فالطفل حيتاج إىل هذا االهتمام و الرعاية ألنه يف مرحلة ضعف، و االهتمام به يف مرحلة 

.)3(لطموحاته و آماله  الطفولة هو ضمان ملستقبل اإلنسان، و إمهاله هو حتطيم

و خلطورة مرحلة الطفولة، اهتمت األديان السماوية و احلضارات اإلنسانية، و القوانني 

الوضعية بتوفري البيئة الصاحلة لنمو الطفل، و أحاطته بسياج من الرعاية و احلماية و منعت تعرضه 

.)4(للمعامالت القاسية أو األخطار اليت تعيق منوه 

.41: ، املرجع السابق، ص"مدى احلماية القانونية للطفل يف قانون األسرة اجلزائري :" مقال بعنوان/ األستاذ كمال لدرع)1(

  و الْبلَد الْطَيب يخرج نباته بِإِذْن ربِه و الْذي خبثَ .:" 58: و تدعيما لذلك يقول اهللا عز و جلّ يف سورة األعراف، اآلية)2(

  زير النفعو قـد فسرت هذه اآلية على أنّ األرض الكرمية التربـة خيرج النبات فيها وافيا حسنا غ"الَ يخرج إِالَّ نكدا       

  مبشيئة اهللا و تيسريه، و هذا مثل للمؤمن يسمع املوعظة فينتفع ا، أمـا األرض اخلبيثة التربة كاحلرة و السبخة ال خيرج       

  ، و هذا مثل ضربـه اهللا للكافر الذي ال ينتفع باملوعظـة، فاملؤمنهالنبات فيها إالّ بعسر و مشقـة و قليال ال خري فيـ      

  يراجع  الدكتور حممد   . يب كاألرض الطيبة مثرها طيب، و الكافر خبيث و عمله خبيث كاألرض السبخة ال ينتفع اط      

  ، و يقاس 451: ، ص1990صفوة التفاسري، اجلزء األول، شركة الشهاب، اجلزائر، الطبعة اخلامسة، سنة / على الصابوين      

  .الطاحلـة و مدى تأثريها على سلوك الطفلعلى ذلك األسرة الصاحلـة و األسرة       

، املرجع و املوضع "مدى احلمايـة القانونيـة للطفل يف قانون األسرة اجلزائري " مقال بعنوان / األستاذ كمال لدرع)3(

  . السابقان

، املرجع "قانونيـة  دراسة" حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل /خميمرعبد العزيزاألستاذ الدكتور)4(

.4: السابق، ص
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و لقد كانت الشريعة اإلسالمية سباقة يف تقدير هذه احلقوق و أثرها البالغ يف حياة الطفل 

املستقبلية، فحرصت على نشأته يف بيئة صاحلة، و ظروف مواتية، حىت ينشؤا أطفال الغد           

بني والديهم و حىت ينعموا بعطف و حنان و رجال املستقيل، أبناء شرعيني يولدون و يترعرعون 

.)1(األبوين و يتمتعوا بنفسية سوية متكّنهم من أن  حيتلوا مكانتهم يف  اتمع 

فلقد دعا اإلسالم إىل املعاملة احلسنة يف العالقات بني أفراد األسرة بغية استقرارها           

، و يف هذا الصدد يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه               )2(و سعادا و متاسكها و توازا 

.)3(" هلي خيركُم خيركُم َألهله وأَنا خيركُم َأل: " و سلم

و لقد أكّد املشرع اجلزائري ذلك يف قوانينه الداخلية، إذ ركّز بالدرجة األوىل على ضرورة 

لناحية النفسية، و كذا من الناحية املالية و االجتماعية، و هو مراعاة مصلحة الطفل، فاهتم به من ا

حيث تناولت يف املبحث األول، حق الطفل يف محايته : األمر الذي ارتأيت التطرق إليه يف مبحثني

  . من اإلمهال، و يف املبحث الثاين، حق الطفل يف احملافظة على نفسه

.16: اإلجناب بني التجرمي و املشروعية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممود أمحد طه)1(

¡2007تربية الطفل بني النظري و التطبيقي، ديوان املطبوعات اجلامعيـة، اجلزائر، بدون طبعة، سنة / سعيد زياناألستاذ)2(

.39: ص     

.1967رواه ابن ماجة احلديث رقم )3(
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  حق الطفل يف محايته من اإلمهال : املبحث األول

لقد أكّد علماء التربية أنّ الرجل الراشد هو ابن اخلمس سنوات األوىل من عمره، ألنّ 

الطفل ال يتغري كثريا بعد سن السادسة، و خالل هذه املرحلة املبكرة من حياته تتحدد مالمح 

له من احلب و احلنان و العطف و التقدير ما  شخصيته يف املستقبل، فإذا عاش يف ظل  أسرة بذلت

أشبع حاجاته و أرضاه فإنه يشب و هو سوي النفس، معتدل املزاج، قوي الشخصية، ثابت 

األخالق مقبل األمل و رغبة على احلياة و الناس، أما إذا فقد ذلك فإنه يكرب و هو مفتقر إىل أهم 

.)1(ه من مواجهة احلياة و صعاا عناصر االتزان النفسي و االنفعايل، اليت متكّن

و لقد حرص اإلسالم على األسرة و شدد عنايته ا لتكون احملضن اهلادئ املستقر للطفل  

، إذ تساعد التربية اليت يتلقاها الطفل على تنمية )2(و لتكون موطن التأثري األكرب يف جمال التربية 

  .االجتماعية و العلميةشخصيته من الناحية الدينية، النفسية، 

فمرحلة الطفولة متثّل أهم و أخطر املراحل يف حياة اإلنسان الذي خلقه اهللا سبحانه و تعاىل 

)3(كي يستخلفه يف األرض ليعمرها ل
.

و على هذا األساس رتبت الشريعة اإلسالمية حقوقا للطفل يستفيد منها منذ والدته، 

كالرضاعة و احلضانة و النفقة، عالوة على حقوقه املتعلقة بالوالية على نفسه و ماله خالل سنني 

  . اليت يكون فيها قاصرا إىل أن يبلغ سن الرشد

ل حقوقا أدبية كحضانته و متكينه من و لقد ساير املشرع املنهج اإلسالمي إذ أقر للطف

كما أقّر له حقوقا مالية، حبيث ألزم األب بالنفقة عليه، و كذا إفادته حبقه يف املرياث        الرضاعة، 

  .و هو األمر الذي سوف أحتدث عنه يف املطالب الثالثة التالية

.44و  43: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد زرمان)1(

.38: صتربية الطفل بني النظري و التطبيقي، املرجع السابق،/ سعيد زياناألستاذ)2(

اث املتعلقة قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و خمتارات من الدراسات و األحب/ عبد اهللا مفتاحالدكتور)3(

.216: بالطفولة، املرجع السابق، ص
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  حقوق الطفل األدبية : املطلب األول

لقد تبلورت هذه احلقوق يف كوا حقوقا هلا تأثري نفسي يف الطفل ملا هلا من خصائص 

تتميز ا عن باقي احلقوق األخرى، فهي تواكب نشأته وحتفظ بدنه و صحته و تنمي ذهنه و حتيي 

حتسن خلقه، و يتحقق كل ذلك إذا ما سلكت األسرة املسلك الصحيح يف العناية  ضمريه و

  . بالطفل و اعترفت ذه احلقوق ضمنيا و احترمتها عمليا

و على هذا األساس، اعترف املشرع باحلقوق األدبية، فمنها ما كان ضمنيا كحق الطفل   

  .و هو ما سأتطرق إليه فيما يلي يف الرضاع، و منها ما كان صرحيا، كحق الطفل يف احلضانة،

  عحق الطفل يف الرضا: الفرع األول

يقصد بالرضاعة تغذية الطفل، و هي الطريق الوحيد للمحافظة على بقاء الطفل و منـوه،  

.)1(ألنّ لنب األم أفضل غذاء له من غريه 

فاهللا فطر على أن تكون األم األقرب لولدها يف صغره، و أن يكون منها غـذاؤه، و أودع    

فيها الشفقة و احلنان الالزمني لتحمل هذه املسؤولية، و زينها بالصرب على السهر و املواضبة على 

.)2(إرضاعه و خدمته 

عله ينمـو منـوا   ضف إىل ذلك، أنّ إرضاع  الطفل من ثدي أمه، وغذاؤه من حليبها، جي

سليما، و يدفع عنه ما يضره، كما أنه جيد يف صدر أمه الدفء و احلنان و الراحة فينمو الطفـل              

.)3(و يشب غري معقد نفسيا، منتميا لوالديه بارا  ما 

.62: رجع السابق، صحقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، امل/ الدكتور حسنني احملمدي بوادي)1(

380º: صاملرجع السابق،أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن، لقانون األحوال الشخصية،/ الدكتور حممد مسارة)2(

و التوزيع، الزواج و الطالق يف الفقه اإلسالمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر / و الدكتور حممد كمال الدين إمام

.369و  368: ، ص1996بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

.127: احلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان)3(
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مـن  ، فإنه يعترب حق  )1(لطفل و منوه األم ال مياثله شيء آخر لصحة او نظرا من أنّ لنب 

ق املقررة له، و لألسف الشديد أن املشرع مل خيصص نصا قانونيا يف قانون األسرة يلزم فيه احلقو

مـن قـانون األسـرة             3يف الفقـرة   36و إمنا اكتفى يف املـادة  ¡)2(اآلباء على إرضاع الطفل 

  ". التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد و حسن تربتهم،...جيب على الزوجني،: "بقوله

ـ   زوجني و ما يالحظ على هذا النص، أنه جاء عاما يف مفهومه، إذ أوجب املشرع على ال

السهر على حتقيق مصلحة األوالد و ذلك بتربيتهم تربية حسنة و رعايتهم و احلفاظ عليهم، إذ مل 

 يبين فيما تتمثل هذه الرعاية و ال كيف تتم هذه التربية، ضف إىل ذلك أن عدم وجود نص صريح

يفتح اال لكل أم أن ترفض إرضاع طفلها حبجة أا غري  جيرب فيه املشرع األم على إرضاع الولد،

ملزمة بذلك، و إن حصل هذا، فسوف يكون انتهاكا حلق من حقوق الطفـل و هـو حقـه يف    

  . الرضاعة،  و سببا يف تعريض حياته للهالك و لكثري من األمراض

  باتفاق األطباء، فالطفل قد تكون من دم  اللنب الصناعـيو الرضاع له أمهية بالغة بالنسبة إىل الطفل، فلنب األم أفضل من )1(

  أمه و هو يف أحشائها،  فلما برز إىل الوجود حتول الدم إلـى لنب يتغذى منه و هو منفصل منها، فهو الـذي يالئمه يف       

معه حبسب سنه، و ال خيشى على الطفل منه من علّة بدنية أو خلقية تكون فيه، تفسري املراغي، أشار   التغذية، و هو سائر       

.34و  33: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ إليه الدكتور حممد زرمان

املشرع مبوجب قانون األسرة املعدل حتت رقم     اليت ألغاها 39لكن يف ظل قانون األسرة القدمي و بالضبط يف املادة )2(

، كان ينص صراحة على إلزامية األم على إرضاع  الطفل مىت كانت قادرة 2005ماي سنة  4و املؤرخ يف  09–05

". ، إرضاع األوالد عند االستطاعة و تربيتهم ...جيب على الزوجة،: " على  ذلك،  حبيث كان نصها علـى النحو التايل

ا لو أبقى املشرع على هذا النص، حىت يضع حدا لكل أم  ترفض القيام ذا الواجب، و حىت حيترم هذا احلق املقرر وحبذ

فباملقارنة مع  بعض  التشريعات العربية األخرى، و على رأسها قانون األحوال  الشخصية اإلمارايت نظّم مسألة . للطفل

تتعني األم إلرضاع ولدها    : " اليت جاء نصها  على النحو التايل 150ملادة الرضاعة و ألزم فيها األم  بإرضاع طفلها يف ا

و جترب على ذلك، إذا مل يكن للولد و ال ألبيه مال يستأجر به مرضعة، و مل توجد متربعة، أو إذا مل جيد األب من ترضعه 

  ".   غري أمه، أو  إذا كان ال يقبل ثدي غريها



96

عدم إجبار األم على إرضاع الطفل، فإنه ال منـاص   و مهما يكن، من موقف املشرع من

  .من قانون األسرة 222من الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية حسب املادة 

  و على هذا األساس، سوف أتطرق إىل حتليل هذا احلق من خالل موقف الشريعة اإلسالمية

 تعاىل و ذلك لقولـه حبيث أوجبت اإلرضـاع على األم و أـا تسأل عنه أمام اهللا من ذلك،

لَه والَوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَين لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلٰى املَولُود : " عز و جلّ

و ارضت َ الدةٌ بِولَدها، والَ مولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِاملَعروف الَ تكَلَّف نفْس إال وسعها ال

هلَد1(" بِو(.

فالرضاعة حق من احلقوق اليت شرعها اإلسالم للطفل، إذ ال يعيش إالّ ا، و هـي مـن   

احلقوق الواجبة على األب، فإن امتنعت أمه عن إرضاعه، كان على أبيه أن يأيت له مبـن ترضـعه   

.)2(إحياء للولد

التشريع اإلسالمي قد قرر للطفل حق اإلرضاع، ليضمن له سببا مـن أهـم   وذا يكون 

أسباب حياته، حىت ال يضيع هذا احلق بشقاق الزوجني أو طالقهما، فقد نظّم أحكامه مبا يضمن 

  .حصوله للطفل يف مجيع األحوال

فقد أوجبت الشريعة اإلسالمية على األم ضرورة إرضاع طفلها ديانـة، سـواء كانـت    

  فإن امتنعت عنه مع القدرة عليه كانت مسؤولة عن ذلك ،)3(جة بأب الرضيع أو مطلقة منه متزو

.231: سورة البقرة، اآلية)1(

.126:احلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص / الدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان)2(

62º: حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسنني احملمدي بوادي)3(

، و الدكتور علي 369: الزواج و الطالق يف الفقه اإلسالمـي، املرجع السابق، ص/ و الدكتور حممد كمال الدين إمام

¡4دراسات إسالمية، منشور مبجلة احلقوق، الكويت، السنة " م و الطفل اإلسال: " مقال بعنوان/ عبد املنعم عبد احلميد

الفقه املقارن لألحوال الشخصية، بني / ، و الدكتور بدران أبـو العينني بدران175: ، ص198، سنة  3-1العدد 

ضة العربية، بريوت، بدون املذاهب األربعة السنية و املذهب اجلعفري و القانون، اجلزء األول، الزواج و الطالق، دار النه

.531:، ص1967طبعة، سنة 
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كأن تترك الرضاعة حمافظة على رشاقتها و مجاهلا، وهذا يتناىف مع املصـلحة العليـا    ،)1(أمام اهللا 

الَ تضار : " للطفل، إالّ إذا كان يف اإلرضاع ضرر أكيد ا أو بالطفل، كمرض مثال، لقوله تعاىل

.)3(حبيث تأمث لو امتنعت عنه و هي قادرة عليه . )2(" والدةٌ بِولَدها 

الطفل من هذا احلق حىت بعد طالق أمه، بل حىت إن حكم على أمه بعقوبة، فإنه و يستفيد 

.)4(تتوقف إقامة احلد عليها حىت تنتهي أمه من رضاعة 

و هناك حاالت ثالث اليت جيب فيه على األم أن ترضع طفلها بنفسها قضاء إذا تعينت هلا، 

مرضعة و مل توجد متربعة، أما احلالة الثانيـة،  فاألوىل إذا مل يكن للولد و ال ألبيه مال يستأجر به 

.)5(إذا مل جيد األب من ترضعه غريها، و الثالثة، إذا كان الولد ال يقبل ثدي غريها 

؛ و الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد 600: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)1(

.36: ، ص2008تشريعات الطفولة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة / زيدان

.231: سورة البقرة، اآلية)2(

أحكام األسرة يف اإلسالم دراسة مقارنة بني فقه املذاهب السنية و املذهب اجلعفري / األستاذ حممد مصطفى شليب)3(

.718: ، ص1988قانون، دار النهضة العربية بريوت، بدون طبعة، سنة ال

  . حقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع و املوضع السابقان/عبد الرزاق محدانعبد املطلبالدكتور)4(

 يـفَقَالَ لَها النبِ: " ت حبلى من الزنا و خري دليل علـى ذلك  قوله عليه الصالة و السالم للغامدية، املقّرة بالزنا و كان     

 ي اللَّه هذَا قَد ولَدت قَالَ فَاذْهبِيصلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم ارجِعي حتى تلدي فَلَما ولَدت جاَءت بِالصبِي تحملُه فَقَالَت يا نبِ

تح يهعضفَـفَأَر يهمفْطى تف بِيبِالص اَءتج هتا فَطَملَّى ـلَمص بِيالن رفَأَم هتفَطَم ذَا قَده اللَّه بِيا ني زٍ قَالَتبةُ خرسك هدي ي

لَّمسو هلَيا  اللَّهم علَيهع احلد لَّىفهـذا احلديث يؤكد إقرار الرسول . 21871، رواه مسند أمحد احلديث رقم "بإقَامةص 

اللَّه لَّمسو هلَيحبق الطفـل فـي الرضاع، كما يدل على تأخري إقامة احلد من أجل مصلحة الطفل حىت و إن كان طفال  ع

  .غري شرعي

ور حممد كمال ؛ و الدكت601و  600: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)5(

أحكام و آثار / الدكتور حممد مسارة369º: الزواج و الطالق يف الفقه اإلسالمي، املرجع السابق، ص/ الدين إمام

أحكام / ؛ و الدكتور أمحد فراج حسني381: الزوجية، شرح مقارن، القانون األحوال الشخصية، املرجع السابق، ص

؛ و الدكتور بدران أبو 215و  214: و نفقة األقارب، املرجع السابق، ص األسرة يف اإلسالم، الطالق و حقوق األوالد

الفقه املقارن لألحوال الشخصية، بني املذاهب األربعة السنية و املذهب اجلعفري و القانون، اجلزء األول، / العينني بدران

.532: الزواج و الطالق، املرجع السابق، ص
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لعدم قدرا على ذلك، فهنا ينبغي على األب أن نعت أما إذا مل تتعني األم للرضاع، أو امت

يسترضع لطفله، أي أن حيضر لطفله مرضعة مأجورة، على شرط أن يويف املرضعة أجرها، لقولـه  

.)1(" روف و إِنْ أَردتم أَنْ تسترِضعوا أَوالَدكُم فَالَ جناح علَيكُم إِذَا سلمتم ما أَتيتم بِاملَع:" تعاىل

فقد فرض اهللا سبحانه و تعاىل على األم أن ترضع طفلها حولني كاملني، كما جعله حقـا  

من حقوق الطفل كما أوضحت آنفا، فمدة الرضاعة اليت تستحق األم األجـر عليهـا عـامني    

باالتفاق، و ال تستحق األجر بعدمها، أما إذا كانت املرضعة غري األم فإا تستحق األجر يف املـدة  

يها، فإذا انتهت املدة، و كان الطفل ال زال حباجة إىل الرضاعة، مل جترب على االستمرار يف املتفق عل

إرضاعه، إالّ إذا أىب الطفل أنّ يأخذ ثدي غريها  فتجرب عند ذلك أن ترضعه بأجر املثل، حىت يقبل 

.)2(ثدي غريها أو يستغين عن الرضاعة 

إنّ حتديد اهللا سبحانه و تعاىل ملدة الرضاعة حبولني كاملني ذلك أا تعترب الفترة اليت يتكون 

الطب احلديث، إذ توصل إىل أنّ  ، و هذا ما أثبته النتائج العلمية يف )3(فيها الطفل صحيا و نفسيا 

وفره على االحتياجات لنب األم هو الغذاء األمثل لتغذية الطفل خالل العامني األولني من حياته، لت

الطاقة، الربوتني، الدهون، األمالح املعدنية، الفيتامينات، و هو الذي : الغذائية الضرورية و هي

ميكّن الطفل من اكتساب الوزن الضروري له حبيث يتضاعف وزنه خالل ستة شهور، و يصل إىل 

.)4(ثالثة أمثال هذا الوزن خالل العام، دون مضاعفات

.231: سور ة البقرة، اآلية)1(

أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن، لقانون األحوال الشخصية، املرجع السابق،                 / الدكتور حممد مسارة)2(

.383و 382:  ص

.130: ص حقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق،/عبد الرزاق محدانعبد املطلبالدكتور)3(

، مارس  54، منشور مبجلة األمة، العدد "ماذا تعرف عن لنب األم : " مقال بعنوان/ الدكتور أبو العال واصل حممود)4(

.34: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد زرمان، أشار إليه72: ، ص1985
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و األهم لتغذية األطفال  يعية تعترب املصدر الرئيسو نتيجة ملا سبق ذكره، فإن الرضاعة الطبي

بعد والدم، إذ جتمع الرضاعة الطبيعية بصورة مثالية بني املكونات األساسية الثالثة للتغذية 

.)1(السليمة أي الغذاء و الصحة و الرعاية 

كما أنّ الطفل حيصل من حليب أمه على محاية أفضل لألغشية املخاطية من أجهزته 

اهلضمية و التنفسية، مما يكسبه مناعة ضد اإلسهال و إصابات اجلهاز التنفسي، و كما حتدد 

الرضاعة الطبيعية نسبة اإلدراك لدى الطفل، فقد بينت الدراسات على أنّ األطفال الذين تغذوا 

درجات ممن اعتمدوا كليا على  8تمتعون بصورة عامة مبعدالت ذكاء أعلى بنحو حبليب األم ي

.)2(الرضاعة بالزجاجة

، و فضلت أن يتغذى اإلسالمية ما لعملية الرضاعة من أمهية للطفلالشريعة تهتثبأ هذا ماو

طفل الذي واجلدب النفسي اليت يتعرض هلا الحيث يكون مبأمن من األمراض اجلسمية من لنب أمه

.)3(، فأوجبتها على األم و جعلتها حقا له يتغذى جبرعات من احلليب الصناعي

نفسي  موقف يإمنا هفقط، و ليست جمرد إشباع حاجة عضوية  الرضاعةو أخريا، ف

  .تشمل الرضيع واألم وهو أول فرصة للتفاعل االجتماعي شامل،اجتماعي

.177: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)1(

.172: ، ص1مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، اهلامش رقم/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)2(

اليت نادت بضرورة متكني الطفل من الرضاعة الطبيعية و على رأسها الوضعية  التشريعاتاإلسالمية وقد سبقت الشريعة)3(

اليت اعترفت بضرورة حرص الوالدين و وعيهم مبدى أمهية الرضاعة الطبيعية، إذ جاء يف نص 1989اتفاقية حقوق الطفل 

ل باملعلومات األساسية كفالة تزويد مجيع  قطاعات اتمع و ال سيما الوالدين و الطف: " بقوهلا 2الفقرة   24املادة  

، بل أكثر من ذلك هناك من االتفاقيات األخرى  اليت هلا صلة "املتعلقة بصحة الطفل و تغذيته و مزايا الرضاعة الطبيعية 

حبقوق الطفل، خاصة بتلك املتعلقة باألمومة اليت نظمت يف بعض نصوصها كيفية السماح لألم العاملة، إرضاع ولدها إذ 

تعترب فترات التوقف عن العمل : " بقوهلا 1952لعام  103من اتفاقيـة محاية األمومـة رقم  2فقرة  ال5املادة تنص 

بغرض اإلرضاع  مبثابة ساعات عمل و تدفع أجورها على هذا األساس يف احلاالت اليت ختضع فيها هذه املسألة للقوانني أو 

لالتفاقات اجلماعية فتحدد الشروط  مبوجب االتفاق ذي  اللوائح أو تنظم مبوجبها، أما إذا كانت هذه املسألة خاضعة

".الصلة 
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حق من حقوق الطفل ضمنها اإلسالم له صراحة       الرضاعةو على هذا األساس، تعترب 

و قرر له محاية و ضمانا حلياته و رتب عليها مسؤوليات و التزامات، كما أقرا بعد ذلك 

التشريعات الوضعية، أما املشرع اجلزائري مل ينص عليها  صراحة كما سبق ذكره و مل يعارضها 

و لكن يفهم ضمنيا أنه ال ميانع من األخذ بأحكام  لغى،من قانون األسرة امل 39رغم إلغائه للمادة

  .الرضاع مبا جاء يف الشريعة اإلسالمية

إنّ هذا احلق غري كايف، ينبغي تدعيمه حبق أديب آخر حىت تنمو شخصية الطفل يف أسرة 

تقوم على التراحم و العطف و االهتمام و هي ترعى طفلها، و املتمثل يف احلضانة، و هو ما  

  .ضحه فيما يليسأو

  حق الطفل يف احلضانة: الفرع الثاين

حاجة ماسة إىل يف  يكون عندمامصلحة الصغري تقتضي تربيته يف سن معينة إنّ 

.)2( احلضانة أي)1(األوىل هي الفترة املعرب عنها بوالية التربية  الرعاية واحلفظ والصيانة و

؛ و أيضا 99 :ص، القاهرة، بدون ذكر تاريخ الطبع، دار الفكر العريب ،تنظيم اإلسالم للمجتمع  /أبو زهرة  حممد اإلمام)1(

التشريع التشريع / ؛ و األستاذ حممد شوقي أمني404 :ص، القاهرة، دار الفكر العريباألحوال الشخصيـة، / مؤلفه

82º: ، دون ذكر تاريخ الطبع، صاإلسالمي لألحوال الشخصية و التكافل االجتماعي، املكتب املصري مسريكو

شرح قانون األحوال الشخصية السوري، اجلزء الثاين، لطالق و آثاره، املرجع السابق،/ و الدكتور عبد الرمحن الصابوين

.321:ص

 وذة من احلضن، مأخ - والفتح أشهر ،ة بفتح احلاء وكسرهـاحلضان"  :لغويا بأا احلضانة فيتعرعلى تفق كاد الفقه ي)2(

وحضنت  ،ه إىل صدره حتت جانبهإذا ضم فيقال حضن الطائر بيضه ،أو اجلنب ،أو ما بينهما ،أو العضدان و هو الصدر

127º: صمنجد الطالب، املرجع السابق،/ يراجع فؤاد إفرام البستاين".  نبهاج إىل األم طفلها إذا ضمته إىل صدرها أو

؛ و األستاذ  أمحد عبيد 209: ، ص1997العلمية، الطبعة األوىل، الشامل،  هيئة األحباثالقاموس العريب / و األداء

األحوال الشخصية يف الفقه و القضاء، اجلزء األول، الزواج و الطالق و آثارمها، مطبعة عصام، بغداد، سنة / الكبيسي

السنة و مذاهب قارنة بني مذاهب أهلالشريعة اإلسالمية دراسة م/ ؛  و األستاذ حممد حسني الذهيب378: ، ص1977

.416:، دون ذكر مكان الطبع، ص1968اجلعفرية، سنة 
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على النحو      من قانون األسرة 62احلضانة يف املادة عرف املشرع اجلزائريو لقد 

والسهر على محايته  ،والقيام بتربيته على دين أبيه ،وتعليمه ،احلضانة هي رعاية الولد:" اآليت

  ".حة و خلقا وحفظه ص

قد عرف  اجلزائري يالحظ أن املشرع اجلزائري من قانون األسرة 62املادة و بالرجوع إىل          

وظائفها، بأن وضح اجلوانب املتممة هلا، لكي  تعدادها، غري أنه وسع من خالل أهدافمن احلضانة 

تؤدي يف نظره املعىن احلقيقي للحضانة، و هذه اجلوانب متمثلة يف اجلانب اجلسماين و اجلانب 

  . املعنوي و اجلانب العقائدي، و أخريا اجلانب التربوي

فعلى و ما جيدر مالحظته، أنّ املشرع مل يلتزم الصمت يف تنظيم مسألة احلضانة، كما 

، بغرض )1(و إمنا أحسن صنعا عندما قننها يف مواد خاصة  –كما سبق بيانه  –بالنسبة للرضاعة 

توفري أكرب قدر ممكن من احلماية للمحضون و هو يف يد حاضنه، إذ أورد أحكاما بعضها جاء 

  .مفصال  و بعضها اآلخر جاء خمتصرا

وفقا  - ي الطفل كيفما تكون وضعيته أ -  العاجز برعايةاملؤهل فاحلضانة هي قيام احلاضن 

  .حىت يبلغ أشده ألحكام الشريعة اإلسالمية اخلاصة بكيفية الرعاية

، و توفري ما حيتاجه من مقومات لو تتطلب هذه املرحلة من الوالدين عناية خاصة بالطف

عىن جيب النمو البدنية و الروحية، فالطفل هو حباجة ماسة إىل من يرعاه و يسهر على مصاحله، مب

  .أن يعيش مع أشخاص قادرين على رعايته و درء الضرر عنه

  .، من قانون األسرة اجلزائري72إىل  62و هذه املواد اليت عاجلت موضوع احلضانة هي املواد من )1(
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األشخاص أحد  معأو  ،األبوين يف حالة قيام الزوجية معإالّ  حقّقال تت طفلتربية الإنّ 

  . أو وفاة أحدمها ،عند طالق األبوينطفل الاملؤهلني لتربية و رعاية 

إنّ مدار احلضانة هو مصلحة احملضون، فقد شرعت ألجله، فإىل جانب أا ال متارس إالّ 

، فإا دف إىل مراعاة مدى تأثري تلك الرعاية         )1(إذا كان احلاضن مستوفيا لكل الشروط 

جانبها النفسي و االجتماعي، وكذا معاجلة املشاكل املثارة و املؤثرة يف لى احملضون من و التربية ع

نفسية الطفل إذا ما أساء احلاضن كيف ما كانت مرتبته من احلواضن التوجيه و التأديب          

  .و الرعاية

و لقد سبقت الشريعة اإلسالمية غريها يف التنبيه إىل أمهية احلضانة و خطورا، و تأثريها 

على احملضون، عقليا و سلوكيا، و ال شك أنّ أمسى ألوان التربية، تربية الطفل يف أحضان والديه، 

ة احلضانة             ملا يناله من رعايتهما، و القيام مبا ينمي جسمه و عقله، و يزكّي نفسه، و نظرا ألمهي

و خطورا البالغة، فقد أوجبتها  الشريعة اإلسالمية على احلاضن أو من يقوم مقامه عند العجز أو 

املوت، ألن يف ترك احلضانة خاصة عند افتراق الزوجان ما يعرض الطفل للمخاطر اليت تعاين منها 

ليت يقوم ا األطفال ال سيما أطفال الكثري من املشاكل اتمعات، نتيجة االحنرافات املثرية ا

الشوارع، الذين تأثروا بسلوكيات منحرفة، نتيجة ملا ينشأ بني الزوجني من نزاعات و خصومات 

.)2(و تفكك، تعود بدورها على سلوك الطفل 

حلاضن و احلاضنة، و معىن ذلك، أنه جيب على احلاضن أن تتوفر فيه شروط، و قد تكون هذه الشروط مشتركة بني ا)1(

اخل، و قد تكون هذه الشروط خمتلفة بينهما، فبالنسبة  للحاضن يشترط فيه ... كسالمة العقل و البلوغ و حسن اخللق

احتاد الدين بينه و بني احملضون، أما بالنسبة  للحاضنة فقد اختلف الفقهاء حول احتاد الدين بينها و بني حمضوا، و جتنبا 

  .  بحث اكتفيت فقط بذكر بعض هذه الشروط دون التطرق إىل تفصيلهاللخروج عن موضوع ال

  املرجع السابق،   الفقه اإلسالمي،احلضانة و أثرها يف تنمية سلوك األطفال يف / الدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان)2(

.3: ص       
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الدة وولَدها فَرق اللَّه بينه من فَرق بين و: " و قد أكّد ذلك عليه الصالة و السالم يف قوله

ةاميالْق موي ةبالْأَح نيبى عن التفريق بني األم      . )1(" و فإذا كان الرسول صلى اهللا عليه و سلم

حياته،  إىل من يرعاه و يعتين به  يف املرحلة األوىل من و طفلها، فهذا يدل على مدى حاجة الطفل

عليه و يرمحه، و ال يتلقى عطف ي و، كما هو حباجة إىل من يشفق عليه )2(ذلك  عاجزا عنلكونه 

ذلك إالّ من أمه اليت حتمل هذه األخالق الفاضلة اليت أمر ا القرآن الكرمي و نادت ا السنة 

 .النبوية الشريفة

يت أشارت إىل بل أكثر من ذلك، تتأكد أمهية احلضانة من خالل نتائج بعض الدراسات ال

أنّ حرمان الطفل من حضانة أمه و رعاية أبيه، يؤدي إىل تعرض الطفل إىل الكثري من مظاهر اخللل 

.)3(يف منوه و تربيته و جيعله أكثر عرضة للضياع و اإلمهال 

فقد ألقى اإلسالم و تبعه يف ذلك املشرع مهمة حضانة الطفل على عاتق والديه،           

لية مشتركة بينهما، بل اعترب تربيته و تنشئته بصورة صحيحة أمانة يف أعناق و اعتربها مسؤو

والديه، و إلزامهما بأداء هذه األمانة خري أداء و احلفاظ عليها، ألما راعيا الطفل  و مسؤوالن    

    عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ فَكُلُّكُم أَالَ :" ...عنه، مصداقا لقول رسول اهللا عليه الصالة و السالم

هتيع4("  ر(.

.22401رواه مسند أمحد، احلديث رقم )1(

.61: ، ص1992حقوق الطفل و رعايته، الدار اجلماهريية، ليبيا، الطبعة األوىل، سنة / الدكتور عبد السالم الدوييب)2(

دراسة مقارنة  يف ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية   حقوق الطفل: "مقال بعنوان / الدكتور خملد الطراونة)3(

هـ، املوافق 1424، منشور مبجلة احلقوق، العدد الثاين، السنة السابعة و العشرون، ربيع اآلخر "و التشريعات األردنية 

.296و  295: ، جامعة الكويت، ص2003املوافق ليونيو 

.3408رواه صحيح مسلم، احلديث رقم )4(



104

الطفل أمانة عند والديه، و قلبه الطاهر : " و يف هذا الصدد، يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا

جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش و صورة، و هو قابل لكل ما نقش، و مائل لكل ما 

به أبواه، ميال به إليه، فإن عود اخلري و علمه نشأ عليه، و سعد يف الدنيا و اآلخرة و شاركه يف ثوا

و كل معلّم له و مؤدب، و إن عود الشر و أمهل إمهال البهائم شقي و هلك، و كل الوزر يف رقبة 

.)1("القيم عليه و الوايل له 

فاحلضانة مسؤولية األسرة اجتاه أطفاهلا، و خاصة األم اليت ينبغي عليها القيام بشؤوا، 

من التعرض للهالك، فمدار احلضانة  النفع و النفع ال  للمحافظة عليهم و إشباع حاجام محاية هلم

يتحقق إالّ عند أمه، ألا أكثر تعامال مع طفلها نظرا لبقائها معه و التصاهلا الدائم به إذا ما قرنت 

بعالقة األب معه الذي ال يراه إالّ يف آخر النهار النشغاله بالعمل طواله، لكن يثار تساؤل هل كل 

على عاتقها ؟، أو هل كل أم تدرك معاين التربية و التوجيه     ةاملسؤولية امللقا أم لطفل تدرك هذه

  . و مدى خطورا إذا ما قصرت يف العناية به؟

إنّ اجلواب على هذا التساؤل، حيتاج إىل التطرق إىل نقطة جد مهمة تكمل اهلدف من 

لتربية و التوجيه و مدى أثرها يف تقرير احلضانة و هو مصلحة الطفل، و تلك املتمثلة يف وسائل ا

  .نفسية الطفل ويف تكوين شخصيته

و لقد أثبتت : " و يقول األستاذ الدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادي يف هذا املضمار

نفسية للطفل ال يشبعها العلوم احلديثة صحة ما قرره اإلسالم بشأن حضانة الطفل، فاحلاجة ال

بأضرار بالغة حني ينفصل عن أمه خالل مخس سنوات األوىل من سوى أمه، و قد يصاب الطفل 

  يتأثر إجيابا و سلبا مبا يلقى من حنو أو قسوة منذ األشهر األوىل   الطفلعمره و لو لفترة قصرية، ف

  دراسة مقارنة  يف ضوء  أحكـام القانون الدويل حقوق الطفل،: " مقال  بعنوان/ الدكتور خملد الطراونـةأشار  إليه)1(

  /أشار  إليه الدكتور حممد زرمان؛ كما293و  292: ، املرجع السابق، ص"و الشريعة اإلسالمية و التشريعات األردنية      

.64: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص     
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.)1(حلياته تأثرا يصاحبه بقية عمره

إنّ موضوع التربية من املواضع اليت ال ميكن التقليل من أمهيتها، نظرا للنتائج اإلجيابية اليت 

تعود على الطفل إذا ما أحسن القائم على رعايته يف التربية، و جند املشرع و اقتداء بالشريعة 

ألخالق اإلسالمية حثّ على ضرورة االهتمام بالطفل و اإلحسان إليه و تقدمي له أمسى معاين ا

يف  36وتربيته تربية حسنة حىت ينشأ سوي السلوك معتدل الصفات، و هذا ما نصت عليه املادة 

التعاون على مصلحة األسرة و رعاية ... جيب على الزوجني: ّ من قانون األسرة بقوهلا 3الفقرة 

جب ، و أحسن املشرع عندما جعل من التربية و رعاية األوالد وا"األوالد و حسن تربيتهم 

  .مشترك بني الوالدين

ألنه يدرك متاما أنّ الطفل خملوق ضعيف و أنّ طبيعته تتصف باملرونة القابلة للتشكيل،     

و للتأثر بالبيئة احمليطة به، حيث تكون مجيع حواسه و ملكاته الذهنية يف حالة من االستعداد 

.)2(الستقبال كل ما يرد إليها  

تلك التوجيهات املتمثلة يف تعليم الطفل مبادئ األخالق        املقصودة هي  )3(و التربية 

و أصول الدين، و تأديبه باحلسىن إذا ما احنرفت سلوكه، و ميكن االستعانة بوسائل التربية مبا 

جاءت به الشريعة اإلسالمية، فإنّ من أحسن الطرق التربوية تلك اليت تعتمد على اإلقناع          

ق و التنبيه إىل التأديب السليم، و أما العقاب يكون آخر مرحلة يصل إليها و الترغيب و التشوي

ما هو إالّ تقوميا لسلوكات الطفل املعوجة و ال فالتأديب. )4(املريب بعد استنفاذ الطرق األخرى

جيوز أن يدخل يف باب التسلّط كما هو احلال عند بعض اآلباء و األمهات و ال تعسفا و ال انتقاما 

.)5(لطفلمن ا

  ، "حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، دراسة مقارنة / األستاذ الدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادي)1(

.72: املرجع السابق،  ص     

.64: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد زرمان)2(

أشار إليه األستاذ عبد ايد / يراجع  لسان العرب" الزيادة و النشأة  و التغذية و الرعاية و احملافظة : " و تعرف التربية لغة)3(

.35: ، ص2004التربية اإلسالمية لألوالد منهجا و هدفا و أسلوبا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، سنة / طعمة حليب

.48: تربية الطفل بني النظري و التطبيقي، املرجع السابق، ص/ األستاذ سعيد زيان)4(

  . تربية الطفل بني النظري و التطبيقي، املرجع و املوضع السابقان/ األستاذ سعيد زيان)5(
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تلعب األسرة دورا إجيابيا يف تربية األبناء  و لكن لن يتأتى ذلك إالّ ساس،  و على هذا األ 

إذا كانت بالفعل أسرة مطمئنة ألبنائها، لذلك التشدد و قسوة اآلباء يف معاملة األبناء و مراقبتهم 

 ، فقد أثبتت الدراسات النفسية أنّ جو األسرة أنفع لألوالد      )2(ضررها جسيم )1(املفرطة لألبناء 

.)3(و أفضل لتكوينهم ورعايتهم و غرس معىن العطف و التراحم يف نفوسهم

¡1997و لعل أهم أساليب التربية هو ما أوضحه ميثاق الطفل يف اإلسالم الذي صدر عن جامعة الدول العربية عام )1(

، بأن  بين جماالت اليت ميكن أن 2004ماي  23و اعتماده من قبل القمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس يف 

  :" من هذا امليثاق بقوهلا  23تتحقق فيها التربية احلسنة للطفل أذكر من بينها املادة 

للطفل احلق جتاه والديه أن  يقوما مبسؤوليتهما املشتركة عن إحسان تربيته تربية قومية و متوازنة، و عن منوه    -أ 

هذا احلق إىل كل من حيل حمل الوالدين من املسؤولني عن رعايته و القيام على  العقلي و البدين، و ينصرف

  .مصاحله، و تكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمامهما األساسي

و من أوليات التربية األساسية تعليمه قواعد اإلميان، و تدريبه على عبادة اهللا، و طاعته، و تأديبه بآداب  -ب 

خالق، و تعويده  على اجتناب احملرمات، و سائر سلوكيات و العادات السيئة و الضارة اإلسالم، و مكارم  األ

و البعد عن قرناء السوء، و توجيهه إىل الرياضـة املفيدة، و القراءة النافعة، و أن يكون الوالدان أو املسؤولون 

  .عن رعيته قدوة عملية  صاحلة له يف كل ذلك

حه هامشا من احلرية، وفقا لتطوره العمري، مبا يعمق شعوره باملسؤولية، متهيدا    و عليهم مراعاة التدرج يف من -ج 

  .لتحمله املسؤولية الكاملة عند بلوغه السن القانوين

من الضروري محاية الطفل و خاصة يف سن املراهقة من استثارة الغرائز اجلنسية، و االنفعال العاطفي عند التوعية  -د 

  :ع األحوالاجلنسية، و جيب يف مجي

  .استخدام األسلوب األمثل يف التعبري، و املالئم لكل مرحلة من مراحل منو الطفل العقلي و الوجداين - 1

  إدماج املعلومات اجلنسية بصورة مالئمة يف مواد العلوم املناسبة هلا كعلم األحياء، و العلوم الصحية،  - 2

.    لدينيةو العبادات و األحوال الشخصية، و التربية ا    

اقتران عرض مواد التوعية اجلنسية، بتعميق اآلداب السلوكية اإلسالمية املتصلة ذه الناحية، و بيان  - 3

  .احلالل و احلرام، و خماطر احنراف السلوك اجلنسي عن التعاليم اإلسالمية السامية

ات اليت تشجع على االحنراف، أو على و يف مجيع األحوال، ينبغي العمل على وقاية املراهقني من املمارس -هـ 

إثارة الغرائز الدنيا املخالفة للتعاليم الدينية و لقيم اتمع، و ذلك مبنع االختالط يف املدارس اإلعدادية و الثانوية، 

 و النوادي الرياضية، و تعيني مدربات للفتيات ا، و منع  ارتياد املراهقني من اجلنسني ألماكن الفساد و اللهو

  ".                     العابث، و تقرير عقوبات رادعة للمسؤولني عن تلك األماكن  يف حالة خمالفة ذلك 

.48: تربية الطفل بني النظري و التطبيقي، املرجع السابق، ص/ األستاذ سعيد زيان)2(

.100: محاية اجلنني يف الشريعـة و القانون،  دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص/ األستاذ علي الشيخ إبراهيم املبارك)3(
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و خالصة القول، أنّ تربية األطفال تربية صحيحة ليست واجبا وطنيا و إنسانيا فحسب، 

التربية صحيحة مـا  ، و )1(بل إا فريضة روحية مقدسة، و واجب شرعي ال ميكن لآلباء جتاهله 

يقول األستاذ وسيم حسـام الـدين      هي إالّ عملية بناء للقيم، ألنّ اهلدف األمسى من التربية كما

هو ضمان تنشئة أجيال من األطفال تتجسد فيهم صورة املستقبل الذي نريد، و هلـم  : " األمحد

يدا و تـدرك رسـالتها   القدرة على صنع ذلك املستقبل، أجيال تؤمن برا و تتمسك مببادئ عق

القومية  و ختلص لوطنها يف ثقة بنفسها و أمتها و تلتزم مببادئ احلق و اخلري تتطلّع فكرا و ممارسة 

.)2(" و سلوكا حنو املثل اإلنسانية العليا يف سلوكها الفردي و اجلماعي 

آخر وهو  لكن االهتمام جبانب التربية بالنسبة للطفل غري كايف، بل جيب أن يدعم حبق

ث و كل ما يتعلق باملال، و هو األمر الذي سوف أتطرق اعنايته من الناحية املالية كالنفقة و املري

  .املطلب التايليف إليه 

، "حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة مقارنة / الدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادياألستاذ )1(

.105: املرجع السابق،  ص

الشريعة اإلسالميـة و االتفاقيات الدوليـة، منشورات  يف ضوءالطفلمحاية حقوق /األستاذ وسيم حسام الدين األمحد)2(

.243: ، ص2009وت، سنة احلليب احلقوقية بري
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  حقوق الطفل املالية : املطلب الثاين

مل يغفل املشرع عن تنظيم احلقوق املالية للطفل، إذ خصها بنصوص دقيقة، و هذا إدراك 

منه ملدى أمهيتها يف حياة الطفل، الذي ال ميكنه أن ينمو و يستقر إالّ بوجود دعم مايل يساعده 

  .على ذلك

هلذا فاجلانب النفسي و العاطفي و االجتماعي للطفل غري كايف، بل ال بد أن يسعى األب 

  . إىل اإلنفاق عليه و كذا متكينه من حقه يف املرياث و من كل ما يقارا يف هذا املعىن

مرياث، و لقد تأثر املشرع مبوقف الشريعة اإلسالمية اليت قررت حقوقا للطفل من نفقة،

  .و وقف، و هذا ما أوضح يف الفروع التاليةوصية، هبة، 

)1(حق الطفل يف النفقة : الفرع األول

إنّ إعالة الطفل من أفضل القربات، و التفريط يف ذلك منقصة يف الدين و اخللق الكرمي، 

فال ينبغي على األب أن  ميسك عن اإلنفاق على أوالده متعمدا، و إمنا ينبغي عليه يئة هلم الغذاء 

  . سكن وامللبس و غريها من املستلزمات اليت حيتاجواو امل

  ، يراجع األسيـل القاموس العربـي الوسيط، املرجـع "مـا ينفق مـن الدراهم و غريهـا : " و تعرف النفقة لغـة)1(

.743: السابق، ص      
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و حلقها يف ذلك  فالنفقة على الطفل حق من حقوقه األساسية، قررته له الشريعة اإلسالمية

لقوله عز                )1(املشرع، فلقد فرضت الشريعة اإلسالمية على اآلباء النفقة على األوالد

.)2("و علَى الْمولُود لَه رِزقٌهن و كسوتهن بِاملَعروف : " و جلّ 

  .من قانون األسرة اجلزائري 80إىل  75أما املشرع فقد عاجل موضوع النفقة يف املواد من 

و النفقة الواجبة تكون يف حدود الكفاية و االحتياج و ال تكون بالتبذير، فعن عائشة 

إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شحيح ولَيس يعطينِي وولَدي ما رضي اهللا عنها أنّ هنداً قالت يا رسول اهللا 

خذي ما : " فقال هلا الرسول عليه الصالة و السالم  يعلَم ماله وهو الَما أَخذْت من  يكْفينِي إِالَّ

وفربِاملَع كلَدو و يككْف4(، ألن النفقة شرعت لدفع احلاجة، و احلاجة تدفع بالكفاية)3("ي(¡

و الفروع على جتب نفقة األصول على الفروع  : " من قانون  األسرة  77و هذا ما أكدته املادة 

  . ، فكل ما سد الكفاية دخل فيها... " االحتياجاألصول، حسب القدرة و 

من قانون  75و لقد أوجب املشرع اجلزائري النفقة على األب، و ذلك بصريح نص املادة 

جتب نفقة الولد على األب ما مل يكن له مال، فبالنسبة للذكور إىل سن : " األسرة اليت جاء نصها

  اإلناث إىل الدخول، و تستمر يف حالة ما إذا كان الولد عاجزا آلفة عقليـة أو بدنيـة الرشد و 

.56: حقوق الطفل بني الشريعـة و القانون الدويل، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسنني احملمـدي بوادي)1(

.231سورة البقرة، آية )2(

.4945رواه  البخاري، احلديث رقم )3(

/ ؛ و الدكتور حممد مسارة679: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/  األستاذ زكي الدين شعبان)4(

؛ و األستاذ الدكتور حممد 412: أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، املرجع السابق،  ص

268º: دراسة تارخيية و تشريعية و قضائية، املرجع السابق، ص أحكام األحوال الشخصية للمسلمني،/  كمال الدين إمام

35º: الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية، املرجع السابق، ص/ و األستاذ حممد مجال أبو سنينة

.145:حقوق الطفل، املرجع السابق، ص/ و الدكتور عصام أنور سليم 
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  ".باالستغناء عنها بالكسب أو مزاوال للدراسة و تسقط 

و قد أصاب املشرع اجلزائري عندما راعى حق الطفل يف النفقة و ما حيتاجه من 

مستلزمات النفقة من غذاء، و كسوة، و عالج، و مسكن و نفقات الدراسة و غري ذلك من 

كان عاجزا النفقات اليت حيتاجها الطفل يف حياته مما يعترب من الضروريات يف العرف و العادة مىت 

من  قانون األسرة اليت بينت مشتمالت  78عن اإلنفاق على نفسه، و هذا حسب ما ذكرته املادة 

الغذاء و الكسوة و العالج، و السكن أو أجرته، و ما يعترب من : تشمل النفقة: " النفقة بقوهلا

".الضروريات يف العرف و العادة 

من قانون األسرة، أنّ املشرع أوجب النفقة على األب،  75و ما يالحظ من استقراء املادة 

، فبمفهوم املخالفة إذا كان )1(مىت كان الطفل ليس له مال أي حمتاجا ال جيد ما ينفقه على نفسه 

أو الوقف، ففي مثل هذه )3(أو الوصية أو اهلبة)2(للطفل مال، كأن يكون كسبه عن طريق اإلرث

  . ب و إمنا ينفق على الطفل من ماله اخلاصالصور ال جتب النفقة على األ

فإنّ النفقة على الطفل جتب مىت كان هذا األخري عاجزا عن االنفاق إما  و مهما يكون،

  .لكونه فقريا، أو لصغر سنه، أو ألنّ به إعاقة، أو ملرض مزمن، أو مزاوال لدراسة

مصداقا أو يسارا و هذاو النفقة املقدرة شرعا بكفاية األب على قدر حال األب إعسارا 

  ، و هو مبدأ كرسه املشرع اجلزائري أيضا يف)4(" ال تكَلَّف  نفْس  إالَّ وسعها : " لقوله عز و جلّ

.50: تشريعات  الطفولة، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة  أمحد زيدان)1(

، املرجع"الطالق و آثاره " األحوال الشخصية السوري، اجلزء الثاين، شرح قانون / الدكتور عبد الرمحن الصابوين)2(

.335: السابق، ص

.384: شرح قانون األسرة اجلزائري يف الزواج و الطالق، اجلزء  األول، املرجع السابق، ص/ األستاذ فضيل سعد )3(

.231سورة البقرة، اآلية )4(



111

جتب نفقة األصول على الفروع و الفروع على األصول : " له من قانون األسرة بقو 77املادة 

، فال تسقط النفقة إالّ لعدم القدرة، فالقدرة هي شرط لوجودها إذ ال تسقط ... " القدرة حسب

و توفري )2(، و مفاد ذلك، أنّ  األب إذا كان موسرا ينبغي عليه اإلنفاق على الطفل )1(إالّ لعجز

  .النفقة كل ما حيتاجه من مشتمالت

فإن املشرع أوجب على األم النفقة على الطفل، إذا كانت أما إذا كان األب معسرا،

من قانون األسرة اليت تنص على           76موسرة و ثبت عجز األب عن النفقة، عمال باملادة 

ا كان ، و يدخل يف هذا أيضا ما إذ"جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك : " أنه

طبقا )4(، أما إذا كانت األم معسرة، فتجب النفقة على األقارب )3(األب غائبا أو مفقودا أو ميتا 

جتب نفقة األصول على الفروع و الفروع : " من قانون األسرة اليت تنص على ما يلي 77للمادة 

أنه يف  و معىن ذلك، ".على األصول حسب القدرة  و االحتياج  و درجة القرابة يف اإلرث 

حالة انعدام األب أو عجز الوالدين عن النفقة فإنّ ورثة األب مسؤولون على نفقة 

، و هو ما عبر عنـه )6("و علَى الوارِثُ مثْلُ ذَلك : " ، عمال بقوله تعاىل)5(األطفال 

  ". و درجة القرابة يف اإلرث : " ...  من قانون األسرة بعبارة 76املشرع يف املادة 

احلماية اجلنائية للطفل اىن عليه، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، الطبعة األوىل، / الدكتور حممد أمحد طه)1(

.204: ، ص1999سنة 

 حقوق الطفل دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية: " مقال بعنوان/ الدكتور خملد الطراونة )2(

حقوق الطفل، املرجع السابق،         / و الدكتور عصام أنور سليم؛ 309: ص ، املرجع السابق،"و التشريعات األردنية 

.145:ص

.54: ص ، املرجع السابق،"مدى احلماية القانونية للطفل يف قانون األسرة " مقال بعنوان/  كمال لدرعاألستاذ )3(

.29: ص املرجع السابق،حقوق الطفل و رعايته، / الدكتور عبد السالم الدوييب)4(

حقوق الطفل دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية : " مقال بعنوان/ الدكتور خملد الطراونة )5(

 يف ضوءالطفلمحاية حقوق /األستاذ وسيم حسام الدين األمحد ؛ و309: ص ، املرجع السابق،"و التشريعات األردنية 

.270: ص الشريعة اإلسالمية و االتفاقيات الدولية، املرجع السابق،

و قد فسرت هذه اآلية على أنّ الوارث مثل مع على والد الطفل من اإلنفاق على األم و القيام . 231سورة البقرة، اآلية )6(

،  و األول اختيار، يراجـع الدكتور حممد علـي وارث الصيب: حبقوقها و عدم اإلضرار ا و املراد به وارث األب و قيل

.150: ص صفوة التفاسري، اجلزء األول، املرجع السابق،/ الصابوين
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فالنفقة هلا أثر كبري على الطفل، إذ تساهم يف البناء النفسي له و استقراره األسري ملا يف 

.)1(الغري  االلتزام بتقدمي النفقة للطفل من صيانته عن املذلة و املهانة و سؤال

، ألنّ رفض من يتوىل رعاية الطفل )2(و عليه، فعدم اإلنفاق على الطفل يعين التخلي عنه 

بتقدمي مساعدة له رغم تواجده يف حالة خطر، و ذلك بتركه دون مأوى أو نفقة، من شأنه 

.)3(تعريض حياة الطفل للخطر، أو رمبا إىل ديد حياته باملوت 

يقوم مقامه عن واجبه اجتاه طفله يف محايته من األخطار اليت حتدق  و قد يغفل األب أو من

بالطفل من جراء اإلمساك عن النفقة، كما يفوته الثواب و األجر من اهللا تعاىل، و هلذا مسا اإلسالم 

 رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم يقول إذ. )4(بالنفقة على العيال حىت جعلها أفضل من النفقة يف سبيل اهللا

لَّمسو هلَيع" : ف هتابلَى دلُ عجالر قُهفني اريندو هاليلَى عع قُهفني ارينلُ دجالر قُهفنارٍ يينلُ دي أَفْض

 بِيلِ اللَّهي سف ابِهحلَى أَصع قُهفني اريندو بِيلِ اللَّهعلى العيال أي  و معىن هذا أنّ اإلنفاق ،)5(" س

  .األوالد مبا ينفعهم و يعينهم من األمور املوجبة ألعظم األجر و جزيل الثواب عند اهللا تعاىل

لكن قد حيدث و أن يعجز األب  عن اإلنفاق بسبب فقره، فال يستطيع إعالة أطفاله و ال 

بسبب تعرض  سد حاجيام، ألنّ الفقر إذا خيم على عائلة فيكون الصغار أكثر عرضة لألضرار

حقوقهم للخطر، حبيث مينع من حتقيق رفاهيتهم و حيرمهم من التمتع حبقوقهم كالتعليم و التدهور

.204: ص احلماية اجلنائية للطفل اىن عليه، املرجع السابق،/ الدكتور حممد أمحد طه)1(

يعاقب باحلبس من ستة : " منه بقوهلا 331طبقا للمادة و يف هذا الصدد يعاقب قانون العقوبـات يف حالة اإلمهال العائلي)2(

ج، كل من امتنع عمدا و ملدة جتاوز شهرين عن تقدمي .د 300000إىل  50000أشهر إىل ثـالث سنوات و بغرامة من 

حكم أو فروعه، و ذلك رغم صدور ... املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة املقررة عليه إىل

  ".ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم 

.7: ص  احلماية اجلنائية للطفل اىن عليه، املرجع السابق،/ الدكتور حممد أمحد طه)3(

.228: تربيـة األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرمحن العك)4(

.1660صحيح مسلم، احلديث رقم )5(
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الصحي و سوء التغذية، و أكثر من ذلك قد يتعرض الطفل الفقري إىل االستغالل و سوء املعاملة، 

كما يؤدي الفقر إىل تذبذب العالقة األسرية بل قد تتفكك لعدم قدرا على التصدي للمشاكل 

ن النامجة عنه، و مهما تكن أسباب الفقر فإنّ الضحية هو الطفل، و قد اعترف اإلعالن الصادر ع

يف كل يوم، يعاين ماليني األطفال من ويالت : " ذه احلقيقة حني قال1990قمة الطفولة لعام 

الفقر و األزمات االقتصادية، من اجلوع و التشرد و من األوبئة و األمية، و من تدهور البيئة،        

تقار إىل منو متواصل و يعانون مما يترتب على مشاكل املديونية اخلارجية من آثار خطرية و من االف

.)1(" يف العديد من البلدان النامية، و ال سيما أقل البلدان منوا 

و هناك مشكل ال يقل أمهية عن الفقر و املتمثل يف مسألة الديون اليت قد تكون األسرة 

و قد متس  تتخبط فيها فتصبح عاجزة عن التسديد و بالتايل عن األنفاق، مما يؤثر سلبا على الطفل،

¡)2(من جراء أعباء الديـون  الديون حىت املؤسسات الوطنية، فالدول  النامية كما هو معلوم تعاين

الفقر و من تعطيل مجيع القطاعات االقتصادية مما انعكست هذه األزمـة  من)3(اخلارجية 

  ع كل عام نتيجةاالقتصادية  علـى حقوق الطفل، إذ جند مئات اآلالف من النساء ميتن أثناء الوض

حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة / الدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادياألستاذأشار إليه)1(

مركز الطفل يف القانون الدويل /؛ و الدكتورة فاطمة شحاتة  أمحد زيدان134و 133: ،  املرجع السابق، ص"مقارنة 

.199: العام، املرجع السابق، ص

فإضافة إىل الديون اليت تكون سببا يف انتشار الفقر هناك أسباب أخرى منها أزمة احلكم و السياسة، املشكلة االقتصادية، )2(

  .جتماعية، و اآلفات األخالقيةفشل مشروعات التنمية الزراعية و استغالل املوارد الطبيعية، تدين مستوى اخلدمات اال

و السبب يف ذلك، يرجع إىل القروض اليت حتصل عليها الدول النامية من الدول املتطورة، و رضوخها إىل الشروط )3(

اليت انعكست سلبا على كافة القطاعات  WBو البنك الدويل   IMFالقاسية املفروضة عليها من الصندوق النقد الدويل

تماعية و أحدثت مشاكل كثرية كان ضحيتها اتمع و باألخص الطفل، و من هذه الشروط كما أشار االقتصادية و االج

خفض قيمة العملة احمللية، خفض اإلنفاق احلكومي على اخلدمات، إلغاء دعم الغذاء، : إليها الدكتور حممد سيد فهمي هي

تحكم يف األسعار من قبل احلكومات، و أخريا إلغاء ال -مما سبب يف فقر األسرة  -خفض رواتب العاملني بالدولة 

أطفال الشوارع،  مأساة حضارية يف األلفية الثالثة، / ، يراجع كتابه Globalisationو العوملة   Privatisationاخلصخصة 

.110: ، ص2000املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة 

.
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، كما )1(ت إىل زيادة عدد أحداث اجلاحنني و املتشردين نقص الرعاية الطبية الالئقة، كما أسهم

يعاين األطفال من نقص الغذاء و الرعاية الصحية و التعليم و املأوى و الكرامة اإلنسانية، فأطفال 

اليوم يعانون األمرين بسبب ديون دوهلم، ألنّ املبالغ اليت يدفعوا هي فرصتهم للنمو الطبيعي      

.)2(إخل ...و احلصول على التعليم و الثقافة

ض األطفال للخطر سواء على املستوى الدويل، حيث أثبتت و قد كشف تقرير عن تعر

مليون طفل  قبل أن  12تويف منهم 1978مليون طفل ولدوا عام 125اإلحصاءات أنّ ما بني 

يكملوا عامهم األول، و يرجع ذلك إىل الفقر الذي تعاين منه الدول اليت ينتمي هؤالء األطفال 

 العديد من األطفال من طغيان السلطة و إمهاهلم إليها، أو على املستوى الوطين حيث يعاين

حلقوقهم، و أخريا على املستوى األسري حيث يعاين األطفال من سوء املعاملة من قبل الوالدين  

.)3(و من سوء التغذية 

و اضطرارهم  مكما أثبتت الدراسة األمريكية تردى أحوال األطفال و سوء رعاية األسر هل

اختالطهم باملنحرفني و ارمني و هجر أسرهم و السري يف الشوارع، كما  للعمل يف سن مبكرة و

أم يعانون من املسكن غري املالئم، و ازدياد عدد أفراد األسرة و بالتايل تتدهور أحواهلم املعيشية   

و تتأثر ظروف عملهم و حيام و صحتهم بشدة، كما حيرمون من التغذية الكافية، و يعيشون 

ت، و ينامون يف الشوارع و األماكن العامة مما يؤدي إىل زيادة حاالت الوفاة بينهم    على الفضال

.)4(و كذلك االحنرافات السلوكية

.200: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/الدكتورة فاطمـة شحاتة أمحد زيدان)1(

حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة / الدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادياألستاذأشار إليه)2(

.134و 133: ،  املرجع السابق، ص"مقارنة 

.7: ص احلماية اجلنائية للطفل اىن عليه، املرجع السابق،/ الدكتور حممد أمحد طه)3(

.122: املرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية يف األلفية الثالثة،  /الدكتور حممد سيد فهميأشار إليها)4(
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و مهما يكن، من مشاكل و أزمات فينبغي أن ال نقحم الصغار فيها، كما ينبغي احلرص 

على محاية حقوقهم، و أن ال نرجع عدم القدرة على توفري حاجيات الطفل إىل األسباب املذكورة 

آنفا، و إمنا ينبغي أن ندرك أنّ  أوالدنا هم فلذات أكبادنا، و عماد ظهورنا و أمانة يف أعناقنا، 

ن راعى حق األمانة و مل يفرط فيها كان له الرضا من اهللا تعاىل، و لذا ينبغي على األب أن فم

يسعى إىل الكسب مهما كانت الظروف حىت يتمكن من اإلنفاق، خاصة و أنّ النفقة واجب على 

رِء إِثْما أَنْ يضيع كَفَى بِالْم: " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماألب، فإذا فرط يف ذلك، فهو آمث فقد قال 

 قُوتي ن1("م(.

و خالصة القول، كل ما أنفقه األب على بنيه فهو له به أجر، و اهللا قد عوض املنفق خريا، 

ن فَيقُولُ زِالَملَكَان ين ما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِالَّ : "رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّمفقد قال 

.)2("خر اللَّهم أَعط ممِسكًا تلَفًا أَحدهما اللَّهم أَعط منفقًا خلَفًا ويقُولُ اآل

و أخريا، فإنّ الطفل ال تتوقف حاجياته املالية على النفقة فقط، بل يكسب ماال ينتفع به 

  .   عن طريق املرياث مثال، و هو ما سوف أناقشه يف الفرع الثاين

.6547رواه مسند أمحد، احلديث رقم )1(

.1678صحيح مسلم، احلديث رقم )2(
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)1(حق الطفل يف املرياث : الفرع الثاين

إنّ املرياث هو انتقال امللكية من امليت إىل ورثته األحياء، سواء كان املتروك ماال عقارا أو 

  .القابلة لالنتقال بطريق اإلرث )2(منقوال، أو حقا من احلقوق الشرعية 

حقوق مالية أو غري  أما التركة فهي كل ما يتركه الشخص امليت، بعد موته من أموال و

.)3(مالية قابلة لالنتقال بطريق اإلرث 

و للتذكري، فإنّ املشرع مل يعرف املرياث و ال التركة و إمنا حتدث عن احلقوق املتعلقة ما 

تسري أحكام قانون : " من القانون املدين على أن 774يف املادة  يف قانون األسرة، كما نص

  ".األحوال الشخصية على تعيني الورثة و حتديد أنصبتهم يف املرياث و على انتقال أموال التركة 

كما اعترب املشرع أنه من طرق كسب امللكية قد يكون بسبب الوفاة و هو املرياث         

و لكن اإلرث خالفته إجبارية، و من مث ال يتوقف ثبوت و الوصية، ألنّ كليهما خالفة عن امليت، 

.)4(امللك فيه على إجياب و ال على قبول 

أما الوصية، فهي خالفة اختيارية يتوقف ثبوت امللك فيها على قبول املوصي له إالّ إذا 

ني كانت الوصية واجبة فإا تكون كاملرياث، و ال يشترط يف هذا التمليك األهلية، بل يثبت للجن

.)5(يف بطن أمه

.707:، يراجع األسيـل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، ص"تركة املتويف : "  و يعرف املرياث لغة)1(

  املواريث يف الشريعة  اإلسالمية فـي ضوء الكتاب و السنة، دار الصابوين، القاهرة، الطبعة / الدكتور حممد علي الصابوين)2(

  الوصية و املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، دراسة مقارنة / ؛ و الدكتور بن شويخ الرشيد27: ، ص2001السادسة، سنة      

.75: ، ص2008بني التشريعات العربية، دار اخللدونية، اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة      

  نون األسرة اجلزائري، دراسة مقارنة بني التشريعات العربية، املرجعالوصية و املرياث فـي  قا/ الدكتور بن شويخ الرشيد)3(

  .      و املوضع السابقان     

¡2008أحكام املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة / األستاذ فشار عطاء اهللا)4(

.12: ص

  .ملرياث يف قانون األسرة اجلزائري، املرجع و املوضع السابقانأحكام ا/ األستاذ فشار عطاء اهللا)5(
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و اجلنني هو الولد يف بطن أمه، و مسي به الستتاره به، أما احلمل فيشمل كل ما يف بطنها، 

و إِذَا أَنتم أَجِنةٌ في بطُون       : " ، و ذلك مصداقا لقوله تعاىل)1(و لو كان أكثر من جنني 

كُماته2(" أُم(.

إذن، فاجلنني هو الكائن البشري ذو األصل الترايب، الناتج عن عملية التلقيح الطبيعي أو 

.)3("الصناعي ما بقي طوال مدة احلمل 

و أمام الوضعية الطبيعية للجنني الذي يبقى يف بطن أمه لفترة حمددة، و خوفا من تقسيم 

، فإنّ اإلسالم حرص على احلق املايل له، إذ أعطاه )4(التركة بني الورثة أحياء و ضياع نصيبه منها

  .    نصيبه يف التركة مىت ولد حيا

و لتحقق من حياة الوارث أو وجود احلمل ينبغي أن تكون من وقت وفاة املورث و ليس 

.)5(من وقت افتتاح التركة

من  134و لكن، ال يستحق اجلنني املرياث إالّ إذا ولد حيا، و هو ما نصت عليه املادة 

  أو  )6(ال يرث احلمل إالّ إذا ولد حيا، و يعترب حيـا إذا استهل صارخا : " قانون األسرة بقوهلـا

منشور مبجلة احلقوق، ، "االستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية : "مقال بعنوان / حممد حيي احملاسنةالدكتوراألستاذ )1(

.435: جامعة الكويت، ص¡2004املوافق لسبتمرب¡1425العدد الثالث، السنة الثامنة و العشرون، شعبان

.31: سورة النجم، اآلية)2(

اجلـزء األول،  منشور مبجلة احلقوق، العدد ، "حلماية القانونية للجنني: " مقال بعنوان /الدكتور خالد أمحد حسن )3(

.242:جامعة الكويت، ص¡2007املوافق ليناير¡1428األول، حمرم

   و االتفاقيات الدولية، املرجع السابق، ةالشريعة اإلسالمي  يف ضوءالطفلمحاية حقوق /األستاذ وسيم حسام الدين األمحد)4(

.24: ص     

الوصية و املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، دراسة مقارنة بني التشريعات العربية، املرجع / الدكتور بن شويخ الرشيد)5(

.81: السابق، ص

مسي الصراخ من الصيب باالستهالل، و األصل و : " بقوله" استهل صارخا " األستاذ فشار عطاء اهللا عبارة و قد عرف )6(

ا اهلالل صاحوا عند والدته،  و اجتمعوا، و أراه بعضهم بعضا، فسمـي الصوت عند استهالل اهلالل فيه أنّ الناس إذا رأو

/ يراجع مؤلفه. استهالال، مثّ مسي الصوت من الصيب املولود استهالال، ألنه صوت عند وجود شيء جيتمع له، و يفرح به

.191: أحكام املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، املرجع السابق، ص
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و يأخذ نفس احلكم إذا عطس، أو تنفس و طال زمن التنفس، ،"بدت منه عالمة ظاهرة  باحلياة 

أو وجد منه دليل حياته، كحركة طويلة أو سعاله، أو تثاؤبه، و بالتايل يوقف له نصيبه من املرياث 

رسولُ اللَّه ، و هذا مصداقا لقول )1(من قانون األسرة 173وفقا ألحكام املادة ، حىت يولد حيا

لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عرِثَ: " صوو هلَيع لِّيص بِيلَّ الصهت2("  إِذَا اس(.

أما يف حالة عدم االستهالل أي إذا نزل اجلنني من بطن أمه ميتا، و مل تظهر عليه عالمة من 

ه ال مرياث له، ألنه متّ حجز نصيبه يف فإن¡)3(عالمات احلياة باملشاهدة أو بتقرير خربة طبية

  .املرياث على شرط والدته حيا

و مهما يكن، فإنه إذا مات املورث و كان ضمن الورثة محل، فاألوىل االنتظار حىت خيرج 

احلمل و يتبين حاله، ذكرا كان أو أنثى، حيا أو ميتا ليتبين استحقاقه و مقدار نصيبه، إالّ أنه قد 

تقسيم التركة قبل خروج احلمل، فهنا تقسم التركة بال خالف و يعزل للحمل  يطلب الورثة

.)4(نصيبه

إنّ احلمل من مجلة الورثة، فال بد من رعاية حقه،   : " و يقول السرخسي يف هذا الصدد

.)5(و حفظ مرياثه حىت ينفصل، فإذا انفصل حيا أخذه، و إذا انفصل ميتا رد إىل باقي الورثة

يوقف من التركة للحمل األكثر من حظ ابن واحد أو : " من قانون األسرة على النحو التايل 173و جيري نص املادة )1(

بنت واحدة إذا كان احلمل يشارك الورثـة أو حيجبهم حجب نقصان، فإنّ كان حيجبهم حجب حرمان يوقف الكل    

  ".و ال تقسم التركة إىل أن تضع احلامل محلها 

.2740ابن ماجة، احلديث رقم سنن)2(

الوصية و املرياث فـي قانون األسرة اجلزائري، دراسة  مقارنة ببعض التشريعات العربية، / الدكتور بن شويخ الرشيد)3(

.94: املرجع السابق، ص

ة، املرجع السابق،       محاية اجلنني يف الشريعة اإلسالمية و القانون، دراسة مقارن/ األستاذ علي الشيخ إبراهيم املبارك)4(

.147: ص

.119:احلماية القانونية للجنني بني الفقه اإلسالمي و القانون  الوضعي، املرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح حممد أقزمي)5(



119

إذا مات الرجل و ترك زوجته حبلى فإن املال : "  كما يقول القرطيب رضي اهللا عنه أيضا

مل يرض الورثة بتأخري قسمة التركة إىل حني والدته يوقف له أوفر يوقف حىت يتبني ما تضع، فإذا 

.)1(النصيبني على تقدير أنه ذكر أو أنثى 

و أخريا، ففي توريث احلمل يراعي األصلح و األنفع له، وهلذا الشريعة اإلسالمية قررت 

مستقبلية إالّ أنّ  حقوق املالية للجنني يف بطن أمه، أي قبل ميالده، فاحلمل و إن كانت حياته 

الشريعة قد حفظت حقه من املرياث إذا مات له قريب و هو ال يزال محال، و ال خالف يف أصل 

.)2(إرثه

و لكن، مل يتوقف هذا االهتمام قبل والدة الطفل فقط، و إمنا تواصل حىت بعد والدته، إذ 

126ذلك بأن أقره يف املواد من أخذ املشرع مبا ورد يف الشريعة اإلسالمية من مسألة املرياث، و 

  . من قانون األسرة 183إىل 

اإلرث باتفاق الفقهاء، و تصان له حقوقه، و تثبت  يف و هذا يعين أنّ الطفل يثبت له حقه

.)3(الوالية عليه للمحافظة عليه و على أمواله

لقوله          فلقد أوجبت الشريعة اإلسالمية السمحاء توريث األطفال ذكورا و إناثا 

  للّرِجالِ نصيب مما ترك الوالدان و اَألقْربونَ، و للنساِء نصيب مما ترك الوالدان         : " تعاىل

يكُم اُهللا في يوص: " كما قال عز من قائل.))4"و اَألقْربونَ، مما قَلَّ منه  أَو كَثُر نصيبا مفْروضا 

.))5"أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظ اُألنثَيينِ 

.119:احلماية القانونية للجنني بني الفقه  اإلسالمي و القانون  الوضعي، املرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح حممد أقزمي )1(

  محاية اجلنني فـي الشريعة اإلسالمية و القانون، دراسة مقارنـة، املرجع السابـق، / األستاذ علي الشيخ إبراهيم املبارك)2(

.147: ص     

.163:صاحلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، / الدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان)3(

.7:ةسورة النساء، اآلي)4(

.11: سورة النساء، اآلية)5(
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.)1(و هلذا جند أنّ الفقهاء قد اتفقوا على أنّ األبناء هم الوارثون ألبيهم، ألم أقوى عصبة 

و أحسن ما فعل املشرع عندما تقيد حرفيا مبا جاء يف الشريعة اإلسالمية، من أن قرر 

إىل مال لينفق منه عليه، و ليجد من يقوم على للطفل احلق يف املرياث، مدركا بذلك مدى حاجته 

رعايته زادا ينفقون منه على إشباع متطلبات الطفل من مأكل و ملبس و تعليم و عالج، حىت ينشأ 

  .صاحلا

كل ذلك، من أجل أن ينشأ الطفل مكرما معززا مزودا ببعض احلقوق املالية تقيه الذل      

.)2(ناس وى إليهو الشعور باحلرمان و جتعل أفئدة من ال

فاألطفال نتيجة لضعف بنيتهم و إدراكهم و عجزهم عن الكسب و حدهم فقد يكونون    

و ذلك حلاجتهم للمال لإلنفاق على متطلبات ¡)3(أحق يف احلصول على املال املورث من الكبار

.)4(احلياة

دراسة مقارنة  يف ضوء  أحكام القانون الدويل و الشريعة الطفل،حقوق : "مقال  بعنوان/ الدكتور خملد الطراونة)1(

حقوق الطفل بني / ؛ و الدكتور حسنني احملمدي بوادي312: ، املرجع السابق، ص"اإلسالمية و التشريعات األردنية 

.69:الشريعة و القانون الدويل، املرجع السابق، ص

، "حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة مقارنة / ياألستاذ لدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلاد )2(

.136: املرجع السابق، ص

دراسة مقارنة  يف ضوء  أحكام القانون الدويل و الشريعة حقوق الطفل،: "مقال  بعنوان/ الدكتور خملد الطراونة)3(

حقوق الطفل بني / ؛ و الدكتور حسنني احملمدي بوادي313: ، املرجع  السابق، ص"اإلسالمية و التشريعات األردنية 

  .     الشريعة و القانون الدويل، املرجع و املوضع السابقان

، "حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة مقارنة / األستاذ الدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادي )4(

.136: املرجع السابق،  ص



121

هنا، أنّ الشريعة اإلسالمية و تبعها يف ذلك املشرع أعطا نصيب الطفل الصغري و املالحظ 

من مرياث أبيه مساويا لنصيب الكبري، فلم يفرقا بني اجلنني يف بطن أمه، و الطفل بعد الوالدة      

و الوريث الكبري بل جعل األنصبة واحدة مىت استحقها الوريث و مىت توافرت حاالت و أسباب 

  .اإلرث

فالطفل يبقى نصيبه حمفوظا من قبل وصيه أو وليه إىل أن يبلغ سن الرشد، أو ينفق عليه 

باملعروف، و يتنوع نصيب الطفل يف املرياث بني كونه ذكرا أو أنثى، و حسب عالقته بامليت،     

من قانون  183إىل  126و قد عمد املشرع إىل شرح مسائل املرياث بالتفصيل يف املواد من 

.األسرة

الذي حرمته  يو هناك نقطة أخرى، أوردا الشريعة اإلسالمية خبصوص الطفل غري الشرع  

بعة، و ذلك ألنّ الزنا مل يعتربه الشرع طريقا مشروعا التصال من املرياث، و هذا باتفاق األئمة األر

الرجل باملرأة، لكن  ميكن أن يرث من أمه لثبوت التوارث ينب ولد الزنا و بني أمه و قرابتها، ألنّ 

.)1(صلته بأمه مؤكّدة ال جمال للشك فيها 

و تبعه يف ذلك  و خالصة القول، فإنّ املرياث حق من حقوق الطفل اليت شرعها اإلسالم

املشرع، بل توقف التركة كلها إىل حني والدته للتفريق بني الذكر و األنثى يف كيفية    

.)2(االستحقاق

و إذا كان الطفل له حق يف املرياث، فهناك حقوق أخرى هلا اتصال وثيق به ألا ذات 

  : سوف أتطرق إليه يف ما يلي طابع مايل، و هي تلك املتمثلة يف الوصية و الوقف و اهلبة و هذا ما

دراسة مقارنة  يف ضوء  أحكام القانون الدويل و الشريعة حقوق الطفل،: "مقال  بعنوان/ الدكتور خملد الطراونة)1(

.322: ، املرجع السابق، ص"اإلسالمية و التشريعات األردنية 

161º:صاحلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة  اإلسالمية، املرجع السابق، / الدكتور عبد املطلب  عبد الرزاق محدان)2(

الشريعة اإلسالميـة و االتفاقيات الدوليـة، املرجع   يف ضوءالطفلمحاية حقوق /و األستاذ وسيم حسام الدين األمحد

.23: ص السابق،
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يعترب التصرف القانوين مصدرا مولدا للحقوق، كما يعترب سببا يؤدي إىل نقل احلقوق     

و تعديلها و انقضائها، فمن حيث إنشاء احلقوق يالحظ أنّ التصرف القانوين يعترب مصدرا مباشرا 

ية لنشوء احلق، فقد يقوم التصرف القانوين على إرادة واحدة، أي التصرف باإلرادة املنفردة كالوص

  . و الوقف، وقد يقوم التصرف القانوين على أساس اتفاق إرادتني مثل عقد اهلبة

الوصية متليك : " من قانون األسرة بقوله 184قد عرفها املشرع يف املادة )1(فأما الوصية

، و الوصية مشروعة بالكتاب و السنة، ففي الكتاب "مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع 

كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم املَوت إِنْ ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ و اَألقْربِني : " اىليظهر قوله تع

لُوندبي ينلَى الذع ها إِثْممفَإِن هعما سمدعب لَهدب نفَم ،نيقتلَى الْما عقح وفرعإِنَّ بِالْم ه يعماَهللا س

 يملاهللا عنهما )2("ع قَالَ، أما من السنة، فعن أبن عمر رضي  هلَيلَّى اللَّهم عص ولَ اللَّهسر         

و لَّمنِ إِالَّ : "سيلَتلَي بِيتي يهف يوصأَنْ ي رِيدٌء ييش مٍ لَهلسرِئٍ مام قا حو مكْتم هتيصوةٌ وب         

هدن3("  ع(.

فما يالحظ أنّ الوصية إذا كانت تنشأ يف حياة املتصرف إالّ أنّ نفاذها و ترتيب آثارها 

يبقى معلقا على وفاة املوصى، و من هنا كانت الوصية بطبيعتها تصرفا مضافا إىل ما بعد املوت، 

.)4(حيث إنّ آثار الوصية ال تسري إالّ بعد وفاة املوصي 

و مهما يكن، فإنّ املوصي له يستفيد من الوصية سواء كان بالغا أو طفال  و حىت محال، إذ 

تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا،  : " مـن قانون األسرة بقوله 187نص املشرع يف املادة 

.785: ، يراجع األسيـل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، ص"ما يوصى به : " و تعرف الوصية لغة)1(

.180و  179:سورة البقرة، اآلية)2(

.3074رواه صحيح مسلم احلديث رقم )3(

لوضعي، املرجع السابق،           احلماية القانونية للجنني بني الفقه  اإلسالمي و القانون  ا/ الدكتور مفتاح حممد أقزمي )4(

.130و  129:ص
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و يالحظ هنا أنّ املشرع مل يوضح ما ". و إذا ولد توائم يستحقوا بالتساوي و لو اختلف اجلنس 

.)2(و إمنا اشترط فقط والدته حيا )1(إذا كان اجلنني موجودا أثناء الوصية أم ال يشترط ذلك 

اجلنني له حق يف الوصية، ألنّ الوصية تشبه املرياث حيث إنّ إذن، يفهم من هذه املادة أنّ 

.)3(امللك فيها يثبت باخلالفة، و اجلنني يصلح خليفة يف اإلرث فكذلك يف الوصية

و خالصة القول، أنّ الوصية إذا تثبت للجنني فإا تثبت للطفل أيضا، فإذا أوصى شخص 

، فإنه جيب على وليه أو وصيه أن حيافظ على املال )4(للطفل شيء من املال و مل يكن وارثا

.)5(املوصى له به، و يتوىل وليه نيابة عنه حيازة ذلك 

الوقف حبس املال : " من قانون األسرة 213فقد عرفه املشرع يف املادة )6(و أما الوقف

، و الوقف تصرف وحيـد الطرف، و هو "عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد و التصدق 

يف حني اشترط مجهور الفقهاء من احلنفية و احلنابلة و الشافعية أن يكون اجلنني موجودا وقت الوصية، إالّ أنّ املالكية مل )1(

يراجع . ح عندهم الوصية حلمل يكون يف املستقبل و لو مل يكن للموصي ولد حني الوصية أو محليشترطوا ذلك إذ تص

محاية اجلنني يف الشريعة اإلسالمية و القانون، دراسة مقارنة، املرجع السابق،         / األستاذ علي الشيخ إبراهيم املبارك

.161و  160: ص

املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، دراسة  مقارنة ببعض التشريعات العربية، املرجع الوصية و / الدكتور بن شويخ الرشيد)2(

.26:السابق، ص

، منشور مبجلة البحوث الفقهية "حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي : " مقال بعنوان/ األستاذ عبد اهللا بن حممد معصر)3(

، اململكة العربية السعودية،     1995هـ املوافق لسبتمرب  1416املعاصرة، السنة السابعة، العدد السادس و العشرون، 

.35:ص

من  189كما تصح أن تكون الوصية للطفل الوارث لكن ال يستفيد منها إالّ إذا أجازها الورثة، و هذا حسب املادة )4(

  ".ال وصية لوارث إالّ إذا أجازها الورثة بعد وفاة املوصي : " قانون األسرة بقوهلا

.56:املرجع السابق، ص ا ،"مدى احلماية القانونية للطفل يف قانون األسرة اجلزائري " مقال بعنوان/ ألستاذ كمال لدرعا)5(

، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع "ما حيبسه الشخص من أرض أو بناء يف سبيل اهللا : " و يعرف الوقف لغة)6(

.791:السابق، ص
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ة املنفردة، فالوقف ال يتوقف على إرادة غري الواقف أو إجازته، و صحة الوقف    من أفعال اإلراد

.)1(و ثبوت االستحقاق فيه يتمان بإجياب الواقف دون قبول املوقوف له 

هذا و قد ذهب مجهور الفقهاء إىل صحة الوقف على األوالد و الذرية املوجودة منهم        

، إالّ أنّ هناك اختالف بني الفقهاء يف )2(املوجود منهم اجلننيو من سيولد فيما بعد و يدخل يف 

  .ما يتعلق بالوقف بالنسبة للجنني

فالشافعية و احلنفية و احلنابلة مل جييزوا صحة الوقف علي اجلنني إالّ بعد انفصاله، ألنه  

.)4(، أما املالكية فريون صحة الوقف على اجلنني)3(ليس له أهلية التملك

من قانون األسرة، أنه تأثّر برأي  213بالنسبة للمشرع، فيستشف ضمنيا من املادة أما 

ويتضح ذلك من                مهما كانت وضعية الشخص،املالكية، أي أنه جعل الوقف صحيحا 

تطلق على " ألي شخص " ، فكلمة ..."الوقف حبس املال عن التملك ألي شخص: " عبارة

  . ى الطفل أو البالغاجلنني كما قد تطلق عل

  .وأخري، اعترب املشرع الوقف حقا مقررا للطفل بقوة القانون

احلماية القانونية للجنني بني الفقه  اإلسالمي و القانون  الوضعي، املرجع السابق،           / الدكتور مفتاح حممد أقزمي )1(

.130و  129:ص

محاية اجلنني يف الشريعة اإلسالمية و القانون، دراسة مقارنة، املرجع السابق،       / األستاذ علي الشيخ إبراهيم املبارك)2(

.164: ص

األستاذ ؛  و 38:، املرجع السابق، ص"حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي : " مقال بعنوان/ األستاذ عبد اهللا بن حممد معصر)3(

.165: محاية اجلنني  يف الشريعة اإلسالمية و القانون، دراسة مقارنة، املرجع  السابق، ص/ م املباركعلي  الشيخ إبراهي

.، املرجع و املوضع السابقان"حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي : " مقال بعنوان/ األستاذ عبد اهللا بن حممد معصر)4(
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  .اهلبة متليك بال عوض: " من قانون األسرة 202فقد عرفها املشرع يف املادة )1(و أما اهلبة 

،      " طو جيوز للواهب أن يشترط على املوهوب له القيام بالتزام يتوقف متامها على اجناز الشر

.)2(باإلجياب و القبول اهلبة  تنعقدو 

و الطفل ال يتوفر إالّ على أهلية ناقصة، فهل هذا يعين حرمانه من اهلبة مع أا من 

.)3(النافعة له نفعا حمضا التصرفات

و لقد ناقش الفقه مسألة اهلبة بالنسبة للجنني، و اختلفت أيضا آراءهم يف صحتها أو عدم 

صحتها، و يرى مجهور الفقهاء ماعدا املالكية أن اجلنني ال تصح له اهلبة، ألنّ اهلبة متليك يف 

.)4(احلال، و اجلنني ال ميلك بنفسه، و ال يستطيع قبض اهلبة 

أما املذهب املالكي، فقد أجاز اهلبة للجنني، فللواهب أن يهب ماله للجنني، و يوقف مال 

املوهوب، فإن ولد اجلنني حيا كان املوهوب له، و لو مات بعد والدته حيا انتقل املال لورثته،     

.)5(ملك الواهب و إن ولد اجلنني ميتا اعتربت اهلبة كأن مل تكن، و بقي املال املوهوب على

، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع"الشيء املوهوب " ،  أو "العطية تعطى بال عوض : " و تعرف اهلبة لغة)1(

.757:السابق، ص

احليازة، و مراعاة أحكام باإلجياب و القبول، و تتم اهلبة  تنعقد: ّ من قانون األسرة بقوهلا 206و هذا ما نصت عليه املادة )2(

  ".و إذا اختل أحد القيود السابقة بطلت اهلبة . قانون التوثيق يف العقارات و اإلجراءات اخلاصة يف املنقوالت

.36:، املرجع السابق، ص"حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي : " مقال بعنوان/ األستاذ عبد اهللا بن حممد معصر)3(

.37و  36:، املرجع السابق، ص"حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي:" مقال بعنوان/ حممد معصراألستاذ عبد اهللا بن )4(

الدكتور ؛ و 37:، املرجع السابق، ص"حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي : " مقال بعنوان/ األستاذ عبد اهللا بن حممد معصر)5(

.134:سالمي و القانون  الوضعي، املرجع السابق، ص احلماية القانونية للجنني بني الفقه  اإل/ مفتاح حممد أقزمي
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إىل موقف املشرع اجلزائري فإنه بالنسبة للهبة نص صراحة على إجازا بالنسبة و بالرجوع

، و هنا "تصح اهلبة للحمل بشرط أن يولد حيا : " من قانون األسرة بقوله 209املادة للجنني يف 

و إذا كانت اهلبة تصح للجنني بقوة القانون، فمن باب أوىل يظهر تأثر املشرع برأي املالكية، 

  .  الطفل أحق ا أيضا

و كما هو معلوم، أنّ الطفل ليس له أهلية كاملة، إذ ال يستطيع قبول اهلبة  لنقص أهليته،  

ون يك: " من قانون األسرة بقوله 87املادة و منه يتوىل وصيه أو وليه ذلك نيابة عنه، و قد نصت 

و منه جيوز اهلبة للطفل و تنعقد ..." الويل وليا على أوالده القصر، و بعد وفاته حتل األم حمله قانونا

  . بقبول وصيه أو وليه

و مبا أنّ الشرع جييز والية مالية عامة، فإنّ الطفل يستفيد من الشيء املوهوب له و من مثّ 

توهب للطفل باعتبار أنّ شخصيته متتد إىل ما  فإنّ الوصي على الطفل له احلق يف قبول اهلبات اليت

.)1(هو نافع نفعا حمضا سواء يف ذلك ما يتوقف على القبول و ما ال يتوقف عليه

وخالصة القول، فإنّ الطفل يف حاجة ماسة إىل محاية حقه و يف صيانة ممتلكاته، فذمته    

املالية ال تقل أمهية عن الذمة املالية للبالغ، لذا وجب محايته من استغالل الغري للطفل للحصول على 

ى مزايا مالية اضطرارية منتهزا ضعفه و عدم خربته فيحمله على تصرفات ضارة به،  و حيصل عل

مزايا ال تتناسب مع ما قدر له، و ما كان يتاح له احلصول عليه لو كان يتعامل مع شخص          

  علـى الويل أن : " مـن قانون األسرة بقوله 88، و هذا ما نص عليه املشرع فـي املادة )2(بالغ 

الدكتور ؛  و 37:، املرجع السابق، ص"اإلسالمي حقوق اجلنني يف الفقه: " مقال بعنوان/ األستاذ عبد اهللا بن حممد معصر)1(

.135و  134:صاحلماية القانونية للجنني بني الفقه  اإلسالمي و القانون  الوضعي، املرجع السابق، / مفتاح حممد أقزمي

.235: ص احلماية اجلنائية للطفل اىن عليه، املرجع السابق،/ الدكتور حممد أمحد طه)2(
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القاصر تصرف الرجل احلريص و يكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون      يتصرف يف أموال

و لذلك يعد الويل أو الوصي نائبا قانونيا عن الطفل، و دف نيابته إىل صيانة ثروة ... ". العام 

.)1("القاصر و استثمارها، يف التصرفات اليت تعود باخلري و املنفعة على الطفل 

شده، جيد ما يعتمد عليه يف مواجهة متطلبات احلياة و احتياجاا، كل أالطفل و ملا يبلغ 

ذلك من أجل أن يوفر هلذا الطفل الضعيف ما يضمن مستقبله ماديا ليعيش حياة مطمئنة، خاصة 

إذا شب و هو ميلك شخصية قوية و مستقرة متكّنه من حسن التصرف، و هو األمر الذي سوف 

  .أحتدث عنه يف املطلب الثالث

.150:حقوق الطفل، املرجع السابق، ص/ الدكتور عصام أنور سليم )1(
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  حق الطفل يف االستقرار: املطلب الثالث

مل تقف الشريعة اإلسالمية عند احلقوق املالية، و إمنا امتدت أحكامها لتكفل للطفل أن 

موجهة، ألنها تدرك أنّ الطفل يعيش يف استقرار، و أمن، حب،  تقدير، جناح و سلطة ضابطة 

  .بقدر ما هو حباجة إىل رعاية مالية فهو حباجة أيضا إىل رعاية نفسية

و الوسط الذي يهيأ له هذه االحتياجات، هو األسرة ألنها تشكل سلوك الطفل و تكوين 

.)1(اجتاهاته و شخصيته و حتدد عالقته باتمع اخلارجي 

و الطفل باعتباره كائن اجتماعي ال ميكنه العيش بعيدا عن أسرته، كما ال ميكنه أن يعزل 

عن ما حييط ببيئته، و ال أن حيرم من تنمية مهاراته و قدراته، بل ينبغي متكينه من التعبري عن 

اللعب و الترفيه و كذا توفري له اجلو بإتاحة له فرصة وجدانه و عن ميوله و رغباته، و ذلك 

  .املناسب لتكوين شخصية قوية و متماسكة باإلحسان و التفهم

و عليه، و حىت يتحقق ذلك، ال بد من مراعاة جانب االستقرار النفسي للطفل املتمثل يف 

  .حقه يف اللعب و حقه يف معاملة حسنة، و هو ما سأتناوله يف الفرعيني التاليني

.229: املرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية يف األلفية الثالثة، / الدكتور حممد سيد فهمي)1(
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  حق الطفل يف اللّعب: الفرع األول

يعترب اللّعب وسيلة تربوية تساعد على تنمية مهارات الطفل االجتماعية، و تدريب قدراته 

و التجريب،      على التعاطف الوجداين، و زيادة منوه العقلي من حيث االستكشاف و التحليل 

و فهم اخلربات الذاتية، و حتسني النمو البدين له، و ذلك عن طريق شغل أوقات فراغه بالوسائل    

.)1(و األساليب التربوية السليمة 

و مما ال شك فيه أنّ اللّعب يؤثر على منو الشخصية و جناحها، فهو كالنمو متاما، إذ ينمي 

ذاكرة الطفل و إرادته و تفكريه و شخصيته، فاللعب شيء ضروري للطفل و إبعاده عن ذلك 

  . يؤدي إىل إصابته بالعقم الفكري

)2(و نفسيا هاما جدا كما يعد اللّعب يف املنظور العلمي احلديث نشاطا جسميا و عقليا 

.)3(بالنسبة للطفل 

و املشرع و إن كان مل يتحدث عن هذا احلق يف نص خاص، إالّ أنه أشار إليه بطريقة غري 

جيب على الزوجني، : " من قانون األسرة عندما نص على أنه 36مباشرة و بشكل إمجايل يف املادة 

  ، فاملشرع هنا حيمل اآلباء مسؤولية"التعاون على مصلحة األسرة و رعاية األوالد و حسن تربيتهم 

.264: املرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية يف األلفية الثالثة، / الدكتور حممد سيد فهمي)1(

.300:مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)2(

احليوانات األقدر على التعلّم هي : " العلماء مبقارنة سلوك احليوانات و تقريبها إىل سلوك األطفال بأنّو قد توصل بعض )3(

 تدي إالّ بغرائزها املوروثة فإنها ال تعرف اللعب، فصغارها تسلك تلك اليت تكون أقدر على اللّعب، و أما تلك اليت ال

و على الرغم من أنّ هناك بعض صغار احليوانات اليت متارس اللّعب كالقطط و القردة، إالّ .  مسلك الكبار من أول أمرها

عبد اهلادي     ، يراجع "ه يف أساليبه أنه ال يوجد بينها مجيعا  من يشبه صغار اإلنسان يف حرية لعبه، و دوام رغبته و تفنن

¡102، العدد "مبجلة التربية " منشور " اللعب عند األطفال و معناه العلمي التربوي : " مقال بعنوان/ و فتحية حممد

.51: ص حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق،/ الدكتور حممد زرمان، أشار إليه 137: ، ص1992سبتمرب 
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األوالد و رعايتهم رعاية تسهم يف تكوين شخصيتهم و يف استقامة سلوكهم، و ال يتأتى  تربية

ذلك إالّ إذا أدرك اآلباء أمهية هذه املسؤولية و اعترف باحلقوق املسطرة للطفل عموما، و على 

  .رأسها حق الطفل يف اللّعب

افظون عليهم، كما فالرعاية ذات مفهوم واسع، فاآلباء يراعوا أطفاهلم و يصوم و حي 

يراعوا طموحهم و رغبام، و بالتايل السهر و احلرص على تلبيتها و توفري الوسائل لتحقيقها و ال 

  .        ينبغي منعهم من ذلك

خاصة و أنّ مرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين و إعداد، و من خالهلا تتشكل العادات     

التقاليد و األمناط السلوكية، و بقدر ما تنجح األمم و تنمو امليول، و تتفتح القدرات، و تكتسب 

و الشعوب يف رعاية أطفاهلا، و إشباع حجام املادية و النفسية و االجتماعية، و تربيتهم على 

القيم و املثل العليا، و األخالق الفاضلة بقدر ما تتكون أجيال جديدة قوية البنيان، متوازنة نفسيا  

.)1(لعمل و اخللق و اإلبداعو اجتماعيا قادرة على ا

و اللّعب يف حياة الطفل هو النشاط الذي يتناسب مع إمكاناته و استعداداته يف مراحل 

عمره األوىل، و قد أكّد اإلسالم على حق الطفل يف ممارسة اللعب و اللهو، و الدليل على ذلك ما 

كان يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم عندما كان يترك احلسن و احلسني  يصعدان على ظهره 

  . هو ساجد فال يقوم من سجوده إالّ بعد أن يرتال من فوق ظهره الكرمي و

   صلى اهللا عليه وسلّمدخلت على النيب : " كما كان يالعبهما، فعن جابر رضي اهللا عنه قال

و على ظهره احلسن و احلسني و هو      ) أي على يديه و ركبتيه ( و هو ميشي على أربعة 

.)2(" و نعم احلمالن أنتما  نعم اجلمل مجلكما،: " يقول

، "اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إىل األمام أم إىل الوراء : "مقال بعنوان / لدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلاديااألستاذ )1(

.145و  144:املرجع السابق، ص

/ أشار إليه الدكتور حممد زرمان. 104احلديث رقم . رواه جابر بن عبد اهللا من كتاب أحاديث أيب حممد بن حيان)2(

.59و  58: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص
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فيتبين من خالل هذه املواقف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، أنه كان يهدف إىل   

        تأكيد مدى أمهية اللّعب يف حياة الطفل، و تبيان الدور الذي يلعبه يف نضج الطفل نفسيا  

و اجتماعيا، و كذا يف تدريبه على مهارات األخذ و العطاء، و يف اكتسابه ملعايري السلوك 

، و هذا ما عبر عليه الصالة و السالم يف       )1(االجتماعي، و يف ذلك تفريغ رغباته املكبوتة 

.)2(" عرامةُ الصبِي يف صغره زِيادةً يف عقْله يف كبره : " قوله

الذين توصلوا إىل أنه بواسطة اللّعب يزداد الطفل )3(و قد أكّد هذه األمهية أيضا، العلماء 

معرفة بيئته اليت يعيش فيها يوما بعد يوم، حيث يتيح له اللّعب مهارات االكتشاف و جتميع 

م و املالبس،    األشياء، و من خالل أدوات اللّعب يعرف األشكال املختلفة، و األلوان و األحجا

و يف الكثري من األحيان حيصل الطفل على معلومات من خالل اللّعب ال يستطيع احلصول عليها 

  .من مصادر أخرى

إنّ اللّعب يهيأ للطفل فرصة فريدة : " لدكتور عبد العزيز خميمراو يف هذا الصدد يقول

و يضيف قائال كما . للتحرر من الواقع املليء بااللتزامات و القيود و اإلحباط و األوامر و النواهي

يهيئ له فرصة اكتساب معارف جديدة و يتمثل ذلك يف اكتشاف الطفل للعالقات السببية بني 

   ما يقوم به و ما يترتب عليه من نتائج، فضال عن أنه يسمح له  بالتخلص الفعل ورد الفعل، أو بني

إىل حق الطفل يف اللّعب و الترفيه فنص على 7من املبدأ  3يف الفقرة  1959كما أشار اإلعالن العاملي حلقوق الطفل لعام )1(

ا حنو أهداف التعليم ذاته، و على اتمع     جيب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب و اللهو الذين جيب أن يوجهه: " أنه

  ". و السلطات العامة السعي لتسيري التمتع ذا احلق 

تعترف الدول األطراف : " على أنه 1الفقرة  31حيث نصت يف املادة .1989و كذلك  أقرته اتفاقية حقوق الطفل لعام     

أنشطة االستجمام املناسب لسنه و املشاركة حبرية يف احلياة  حبق الطفل يف الراحة و وقت الفراغ و مزاولة األلعاب و

حتترم : " من املادة ذاا، ما ينبغي على الدول األطراف القيام به يف هذا الشأن بقوهلا 2وتوضح الفقرة ". الثقافية و الفنون 

تشجع على توفري فرص مالئمة        الدول األطراف و تعزز حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية و الفنية و 

  ".و متساوية للنشاط الثقايف و الفين و االستجمامي و أنشطة أوقات الفراغ 

حقوق / رواه الترميذي يف نوادره، و املقصود بعرامة الصيب لعبه و حيويته و كثرة حركته، أشار إليه الدكتور حممد زرمان)2(

.59:ابق، صالطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع الس

.52و  51: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد زرمان)3(
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.)1(" و لو مؤقتا من الصراعات اليت يعانيها 

كما أنّ اللّعب سواء احلر أو املوجه هو تدريب على التعامل مع اآلخرين و بداية ممارسة  

املشاركة، فاللّعب يدرب الطفل على القواعد األسرية و االجتماعية و يعده لدوره يف املستقبل 

بوصفه شخصا بالغا، و يف األلعاب اجلماعية ومشاركة اآلباء الطفل يف ألعابه يتعلم كيف حيدد 

.)2(مكانه بالنسبة لآلخرين يف إطار اهلياكل احملددة و املتسلسلة يف اتمع

إذن، الطفل حباجة إىل تسلية يف مراحل حياته، و عليه فغياب وسائل الترفيهية املنظمة 

داخل البيت جتعل منه شخصا معقدا، منطويا نظرا لكبت رغباته و ميوله و عدم تفريغها يف أوقات 

دفع به إىل البحث عن بديل خارج البيت، إذ يقضي الطفل معظم أوقات ترفيهه يف فراغه، كما ت

الشوارع فينخرط و يتجمع مع أنداده و رمبا مع املنحرفني الذين قد يؤثرون عليه للمشاركة يف 

فاالستجمام و االستمتاع بكافة صوره، هو عامل تربوي فعال يف تشكيل ¡)3(نشاطات احنرافية 

.)4(يف سنوات الطفولةشخصية اإلنسان 

و إذا كان اللّعب هو الوسيلة املثلى اليت متّكن الطفل من حترير طاقته احليوية الفائضة، فإنه 

  ، لكن )5(ال ميكن معارضة األطفال يف لعبهم و كل مـن يعارض ذلك، إمنا يعارض احلياة عندهم 

،  "حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة مقارنة / لدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلاديااألستاذ )1(

، املرجع السابق،   "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إىل األمام أم إىل الوراء : "؛ و مقاله بعنوان 102: املرجع السابق، ص

.156و  155:ص

.301و300: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ د زيدانالدكتورة فاطمة شحاتة أمح)2(

¡1997عوامل جنوح األحداث يف اجلزائر، دراسة ميدانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة / الدكتور علي مانع)3(

.123: ص

  و االتفاقيات الدولية، املرجع السابق، ةالشريعة اإلسالمي يف ضوءالطفلمحاية حقوق /األستاذ وسيم حسام الدين األمحد)4(

.38 :ص

.52: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد زرمان)5(
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بشرط أن تكون تلك األلعاب و كذلك وسائل اللعب مما هو جائز اللّعب به و غري ممنوع، فهناك 

ألنها ممنوعة شرعا، وكذلك بعض ... كاملالكمة و النرد و الرهان من األلعاب ما هي حمرمة 

األلعاب اخلطرية كتفجري القنابل و املسدسات املطاطية اليت تتسبب يف إحلاق عاهات باألطفال 

.)1(كفقدان البصر، و قد تؤدي إىل مضاعفات خطرية على صحة األطفال كاحلساسية و فقر الدم

و أخلص مما تقدم، أنّ اللّعب و الترفيه من احلاجيات البشرية األساسية و خاصة بالنسبة 

لألطفال، كما أنّ اللّعب نزعة نفسية و جسدية البد من تلبيتها و تغذيتها و إقحامها يف مجيع 

مستويات التكوين، لذلك جيب على األسرة و أجهزة الدولة املختصة أن تسعى إىل توفري 

، فينبغي على الدولة أن حترص على توفري وسائل )2(اليت تضمن متتع الطفل ذا احلق  اإلمكانات

اللّعب اخلالية من مواد كيمياء حىت حنمي الطفل صحيا، و كذا وسائل اللّعب الترفيهية اخلالية من 

 العنف و سوء األخالق، كاملسدسات املطاطية و ألعاب الفيديو، و غريها من وسائل الترفيه اليت

تؤثر من بعيد أو قريب يف شخصية الطفل و صحته، و ينبغي على األسرة أن تسعى إىل توفري 

املستلزمات اليت تضمن متتع الطفل ذا احلق، و أن متتنع عن شراء األلعاب اليت فيها خطورة على 

صحة الطفل، و على تكوين شخصيته، فشخصية الطفل ال بد أن تكون سوية ال عدوانية أو 

فاستقامة شخصية الطفل مرهونة باملعاملة احلسنة اليت يتلقاها يف حياته، و ملعرفة أسس  منحرفة،

  .هذه املعاملة، سوف أتطرق إىل توضيحها يف الفرع الثاين

أنّ العديد " هناك إحصائيات أشار إليها بروفسور مصطفى خياط يف طب األطفال و رئيس اهليئة الوطنية لترقية الصحة )1(

من األلعاب اليت تتداول يف السوق حتتوي على مواد كيميائية من شأا أن ختلّف مضاعفات خطرية على صحة األطفال يف 

ولياء الذي تسبب يف العنف لـدى أطفاهلم بشرائهم هلذه املسدسات      ظل غياب تام للرقابة، و كذا البعد التربوي لأل

مقال ". باملائة من حاالت العمى لدى األطفال يف اجلزائر 13و اخلناجر املطاطية، و يؤكد أنّ هذه األلعاب اخلطرية يف 

¡2010سبتمرب  12بتاريخ " ق الشرو" ،نشر يف جريدة "الرصاص املطاطي يقود عشرات إىل املستشفى يوم العيد :" بعنوان

.14: ص

.302: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)2(
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  حق الطفل يف املعاملة احلسنة  :الفرع الثاين

إنّ إصالح األسرة و تقوميها هي األساس يف منح الطفل كافة حقوقه، فاألسرة املستقرة هي 

اليت يترعرع أطفاهلا يف جو من احملبة و اهلدوء، أما األسرة املتوترة تترك آثارها على شخصية الطفل 

ه و الرجل املستقبلية، و إنّ االضطرابات السلوكية و األمراض النفسية اليت تصيب الطفل يف حداثت

يف مستقبله تكون نتيجة املعاملة اخلاطئة لألبوين، كاملشاكل الزوجية، اليت ختلق اجلو العائلي املتوتر، 

.)1(الذي يسلب الطفل األمن النفسي 

و يقول أحد العلماء إنّ اطمئنان الطفل الشخصي و األساسي حيتاج دائما إىل متاسك 

.)2(سجام االثنني يف مواجهة مسؤوليات احلياة العالقة بني الوالدين و حيتاج إىل ان

إنّ االهتمام بالطفل و مبستقبله هو ضمان مستقبل شعب بأسره، ألنّ الطفولة هي صانعة 

، و هلذا على الدولة أن تكفل محاية الطفولة، و توفر )3(املستقبل، و أنّ أطفال اليوم هم رجال الغد

.)4(شخصيتهمهلم الظروف املناسبة لتنمية ملكام و 

و حسن املعاملة هي سلوك إنساين يعتمد على التوجيه و التشجيع و التعامل املتوازن مع 

، كما تعتمد على اللني و الرفق ال على القسوة )5(الطفل كونه كائنا حيس و يشعر و ينفعل و يتأثر

و الغلظة، أي على الترغيب ال الترهيب يف توجيه و تنشئة الطفل نفسيا و خلقيا و اجتماعيا،     

  فَبِما رحمة من اهللاَِ لنت لَهم و لَو كُنت فَظًا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضوا : " و يتضح ذلك من قوله تعاىل

.55:حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار اخلزرجي)1(

¡1980مشاكل اآلباء يف تربية األبناء، املؤسسة العربيـة للدراسة و النشر، بريوت، بدون طبعـة، سنة / الدكتور سبوك)2(

.44: ص     

.121: املرجع السابق، ص أطفال الشوارع، مأساة حضارية يف األلفية الثالثة، / الدكتور حممد سيد فهميأشار إليها)3(

حتظى األسرة حبماية : " بقوهلا 1996من الدستور لسنة  58و قد اعترفت الدولة ذا الواجب امللقى على عاتقها يف املادة )4(

  ".الدولة و اتمع 

.71:حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص/ زرجيالدكتور عروبة جبار اخل)5(
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نَّ اهللاََ من حولك فَأعف عنهم و استغفر لَهم و شاوِرهم في اَألمرِ، فَإٍذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اهللاَِ إِ

 نيلّكواملُت بحفهذه اآلية تشري إىل أنّ القسوة و الغلظة  و العنف ليسوا من السلوك احلسن )1("ي ،

يف التعامل مع الناس، و خصوصا مع الطفل الذي ينبغي على القائم على رعايته أن ينبذ كل سلوك 

سيء يصدر منه، و أن ال يلجأ إىل أسلوب القسوة و العنف و اجلفاء يف توجيه و تربية الطفل ملا 

من خماطر و نتائج سلبية تعود على نفسية الطفل و شخصيته فتحوله إىل فرد غري نافع يف  ينتج عنه

  . اتمع

فاألوالد يشبون و يتكيفون على حسب ما وجدوا و عاشوا، فإذا أنبتوا يف يبئة تسودها 

وهلم، الرمحة و العطف و احلنان، شبوا و أخالقهم هادئة كرمية عالية تفيض حبا و حنانا على من ح

و الكراهية و إذا نشأ يف بيئة طابعها القسوة و الشدة و العنف، شب األوالد و يف طبائعهم العنف

، و كذا يسبب هلم االضطراب النفسي و قد يعرضهم )2(و النفور ملن خيالطهم و يعاشرهم 

.)3(للجنون

ملا يف ذلك من و هلذا حرصت الشريعة اإلسالمية على ضمان حسن تنشئة الصغري اجتماعيا 

ضمان حلسن تكيفه مع اتمع الذي يعيش فيه، و ما يستتبعه ذلك من حسن سلوكياته داخل 

، فحملت األسرة و املربني مسؤولية )4(اجلماعة، و بالتايل يصبح فردا نافعا يف اتمع اإلسالمي 

وسائل التربية و حسن كبرية يف تربية األوالد و تعليمهم و توجيههم و تأديبهم، و بينت أساليب 

  . املعاملة

.159سورة آل عمران، اآلية )1(

.229: ص تربية األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق،/ الشيخ خالد عبد الرمحن العك)2(

قانون الطفولة اجلاحنة و املعاملة اجلنائية لألحداث، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون / الدكتور حممود سليمان موسى)3(

.179: ، ص2006طبعة، سنة 

.209: ص احلماية اجلنائية للطفل اىن عليه، املرجع السابق،/ الدكتور حممد أمحد طه)4(
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و حمبب لدى الطفل و ال سيما يف مراحل منوه فمثال التقليد و احملاكاة أسلوب مقبول 

األوىل، إذ يكتسب الطفل ألوانا من السلوك جتعله يبتعد عن كثري من العادات و الصفات املنبـوذة 

، و خري تقليد و قدوة هو رسولنا الكرمي عليه الصالة و السالم الـذي قال فيه       )1(اجتماعيا 

في رسولِ اهللاَِ إِسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجوا اَهللا و اَلْيوم اَآلخر و ذَكَر لَقَد كَانَ لَكُم : " عز و جلّ

َ كَثريا  ، فالرسول عليه الصالة         )3(" و إِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ : " ، و أيضا قوله تعاىل)2("اَهللا

و السالم هو القدوة املثلى، و املعلم األول للمسلمني، فمن باب أوىل أن يكون الوالدان خري قدوة 

  .    لألبناء

كما أنّ حسن املعاملة هي أن ال يعامل الطفل بسوء، و أن ال يتعرض إىل اعتداء، من قبل 

االعتداء املقصود هنا قد يكون اعتداء عاطفي أو جنسي أسرته، و باخلصوص من قبل الوالدين، و 

لحق بالطفل على يد أحد والديه أو ذويه، و هو ال ينجم أو جسدي، فاالعتداء اجلسدي الذي ي

بالضرورة عن رغبة متعمدة يف إحلاق األذى بالطفل، بل إنه يف معظم احلاالت ناتج عن أساليب 

4(ت إىل إحلاق الضرر بالطفلتربوية قاسية، أو عقوبة بدنية صارمة أد(.

.70:حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار اخلزرجي)1(

.21:سورة األحزاب، اآلية )2(

.4:سورة القلم، اآلية )3(

أشكال أخرى من سوء  احلكيم أمحد اخلزاميعبد و كثريا ما يرافق االعتداء اجلسدي علـى  الطفل كما يقول األستاذ  )4(

املعاملة، و من أمثلة املؤسفة و الشائعة على ذلك ضرب أحد الوالدين  لطفله بقبضة اليد، أو بأداة ما يف الوقت  ينهال عليه 

 من اإلهانات و الشتائم، و يف هذه احلالة، يعترب الطفل ضحية اعتداء جسدي، و عاطفي يف آن واحد، و يضيف مبينا

و  يشمل االعتداء  البدين على الطفل الرضوض، و الكسور، و اجلروع و اخلدوش،   : " عالمات االعتداء اجلسمي قائال

و القطع، و العض، و أية إصابة بدنية أخرى، و يعترب اعتداء كذلك  كل عنف ميارسه أحد والدي الطفل، أو ذوويه إذا 

فكل هذه ... اة، أو بقبضة اليد و اللطم و احلرق، و الصفع، تسبب يف أذى جسدي للطفل، و يشمل ذلك ضربه بأد

عبد احلكيم يراجع األستاذ ". املمارسات و إن مل تسفر عن جروح أو كسور بدنية ظاهرة و لكنها تعترب اعتداء حبد ذاا 

.44: ، ص2004املرجع الشامل يف حقوق الطفل، مكتبة ابن سينا، القاهرة، بدون طبعة، سنة / أمحد اخلزامي
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أما االعتداء العاطفي، فإنه ميس عاطفة الطفل و صحته النفسية، مما جيعله حيس بعدم أمهية 

قيمته الذاتية، و يشمل هذا االعتداء الشتم و التحقري، و الترهيب، و العزل، و اإلذالل، و الرفض، 

.)1(و التدليل املفرط، و السخرية، و النقد الالذع، و التجاهل

االعتداء اجلنسي، هو استخدام الطفل إلشباع الرغبات اجلنسية لبالغ أو مراهق، و هو أما 

يشمل تعريض الطفل ألي نشاط، أو سلوك جنسي، و يتضمن غالبا التحرش اجلنسي بالطفل من 

.)2(قبيل مالمسته، أو محله على مالمسة املتحرش جنسيا

اخلاص باألطفال  .W.E.M للصحة و التعليمو يف هذا الصدد، يشري تقرير للمركز الوطين

  يزيـد على مليونأشار فيه  إىل ما 1978يف أمريكا و الذي عرض على مؤمتر األمم املتحدة عام 

طفل يساء معاملتهم سنويا و يعانون من اإلمهال و االستغالل، كما أشارت إحصائيات يف روسيا  

البدين من قبل الوالدين    ءيتعرضون سنويا لإليذاعاما  14مليون من سن أقل من  6إىل أنّ حوايل 

2000باملائة منهم ميتون من أثر االعتداء عليهم بالضرب، فضال عن انتحار  %10و أنّ ما يعادل 

.)3(طفل سنويا 

فإنه ال ينبغي على الوالدين أو أحدمها إفراغ و جتنبا لتعرض الطفل لكافة أنواع التهديد، 

  و سخطهما نتيجة لظروف قاسيـة كيفما كانت نوعيتها علـى األطفال، بل ينبغـي  هماغضب

.34:حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار اخلزرجي)1(

.41:حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار اخلزرجي)2(

231º: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ أشار إليه كل من الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان )3(

.82: ص احلماية اجلنائية للطفل اىن عليه، املرجع السابق،/ و الدكتور حممد أمحد طه
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الصادقة، حىت  يتعود )1(بة و العاطفة تعويضها بالتقرب إىل الطفل لفهمه و إمداده باملشاعر و احمل

األبناء على كل ما هو مجيل وحسن و نافع هلم و للناس، و يفعلونه و يدعون الناس إىل فعله، كما 

يكرهون كلّ ما هو قبيح و منفر و ضار للفرد و اتمع، مث يتجنبونه و يدعون الناس إىل جتنبه     

.)2(و االبتعاد عنه 

و تتمثل املعاملة احلسنة أيضا يف املساواة بني األبناء، فاملساواة بني اإلخوة حق من بني 

احلقوق اليت كفلها اإلسالم للطفل حفاظا على شخصيته من االهتزاز، و حثّ على ضرورة توفري 

  أو أحدمها  العدل بني أفراد األسرة، فحذّر من التمييز يف احملبة بني األبناء، إذ ال ينبغي على اآلبـاء

، و إمنا ينبغي )3(أن يوجهوا حبهم و عطفهم لطفل دون اآلخر، و ال أن مييزوا بني الذكر و األنثى

  . أن حيصل كل األبناء على املعاملة نفسها سواء يف املعاملة النفسية أو املادية

و نفس النهج سار عليه املشرع، إذ جنـده حني تقريـره للحقوق مل يفرق بني الذكـر

و األنثى، و ال بني الفقري و الغين، و إمنا حتدث عن هذه احلقوق بصفة عامة و جمردة كما هو 

اجلنني يتمتع باحلقوق اليت حيددها : " ... من القانون املدين اليت تنص على أنّ 25احلال يف املادة 

سنة مبا فيها املعاملة احلسنة، ، كما أنه حثّ على تربية األوالد تربية ح"القانون بشرط أن يولد حيا 

  .فالعدل من املبادئ السامية اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها ألنه من أهم عوامل االستقرار النفسي

كما ألنّ العاطفة  تدفع بالطفل إىل فعل األشياء اليت يتعاطف معها و تدفعه إىل ترك األشياء اليت يكرهها  بدافع داخلي، )1(

باالرتياح و اللذة، و هلذا جيب أن يهتم اآلباء بتكوين العاطفة عند آبائهم، عاطفة احملبة حنو األسرة و حنو ه يشعر جتعل

اتمع و حنو اإلنسانية و حنو الدين و حنو األخالق، و أن  يكونوا عندهم إىل جانب ذلك عاطفة  الكراهة و األفكار 

تربية األبناء يف / انية، و السلوك البغيض، يراجع الشيخ خالد عبد الرمحن العكاهلدامة و االجتاهات اخلبيثة و النزعات العدو

.226: ص ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق،

  .تربية األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع و املوضع السابقان/ الشيخ خالد عبد الرمحن العك)2(

ر و األنثى سائدا عند العرب يف اجلاهلية، بل أكثر من ذلك، كانوا يقدمون و لقد كان هذا التفضيل و التمييز بني الذك )3(

على وأد البنات و دفنهن أحياء يف التراب، و ملا جاء اإلسالم حرم هذه العادة، و مل يعد هلا وجود يف عصرنا احلايل        

، و أيضا "الْموؤدةُ سئلَت، بِأَي  ذَنبٍ قُتلَت و  إِذَا : " 9و  8و يتضح ذلك من  قوله تعاىل يف سورة التكويـر، اآليتان 

و إِذَا بشر أَحدهم بِأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا و هو كَظيم، يتوارى  : " 59و  58قوله عز و جلّ يف سورة النحل، اآليتان 

 ِسكُهمأَي ،بِه رشا بوِء مس نمِ مالقَو نهمسدي أَم ونلَى هكُ’ عحا ياَء مابِ، أَالَ سرونَ يفِ التم".
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دور فعال ، ملا هلا من)1(كما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعدل حىت يف القبلة

 وسلَّم علَيه اللَّهم صلَّى النبِي أَتى رضي اهللا عنها قَالَت عائشةَ عنيف بناء شخصية الطفل، حلديث 

ابِيرا فَقَالَ أَعولَ يسر لُ اللَّهقَبانَ أَتيبالص اللَّه ا فَوم ملُهقَبولُ فَقَالَ نسر لَّى اللَّهاللَّهم ص هلَيع لَّمسو 

.)2(الرحمةَ قَلْبِك من نزع وجلَّ عز اللَّه أَنَّ أَملك ما

و أخريا، فإنّ املعاملة احلسنة توفّر لألطفال جوا سليما لنموهم الصحي والعقلي، ألنّ  

الطفل منذ اللحظة األوىل يتأثر بأمه و بأبيه و احمليطني به، و هلذه العالقة بني الطفل و أمه و أبيه    

، و على )3(مح شخصيته و أفراد أسرته تأثري بليغ و أمهية قصوى يف رعايته و تربيته و حتديد مال

للطفل احلق بأن يعامل معاملة حسنة، و أن يكون له )4(هذا األساس، فقد كفال اإلسالم و املشرع 

قدر مساو لباقي إخوته يف احلب و احلنان و العطاء و الرعاية، حىت ال يولد يف نفسه مشاعر احلسد 

  . يكرب األوالدو الكراهية و العدوانية، و ال يسبب يف قطع األرحام عندما 

إنّ للقبلة دورا فعاال يف حتريك مشاعر الطفل و عاطفته، كما أنّ هلا دورا كبريا يف تسكني ثورانه و غضبه، باإلضافة إىل   )1(

الشعور باالرتباط الوثيق يف تشييد عالقة احلب بني الكبري للصغري، فهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل و يشرح 

.خريا السنة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع األطفالأو يزيد من تفاعله مع من حوله، مث هي أوال و نفسه،

.126: ص تربية األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق،/ الشيخ خالد عبد الرمحن العكيراجع

.23156مسند أمحد، احلديث رقم  )2(

.59: ص املرجع السابق،حقوق الطفل و رعايته، / الدوييب مالدكتور عبد السال )3(

من اتفاقية حقوق الطفل على املعاملة احلسنة اليت  ينبغي أن  يعامل ا الطفل مهما " أ " يف الفقرة  37هذا، و تنص املادة  )4(

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه مـن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو : " كان جنسه و انتمائه بقوهلا  أنه

لسجن مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن الالإنسانية أو املهنية، و ال تفرض عقوبة اإلعدام أو ا

يف حني أنّ املشرع قد أقر حقوق الطفل و منها حقه يف معاملة حسنة ". مثاين عشرة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم 

احلفاظ عليه جسديا و نفسيا  قبل االنضمام  إىل هذه االتفاقية، و هذا يعين أنه تأثّر بالشريعة اإلسالمية يف العناية بالطفل و

  .و جنسيا و تربويا
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و لكن، هذا احلق الذي كفله املشرع للطفل مل حيطه بسياج  من احلماية، إذ مل يشدد من 

عقوبة كل من يتعدى على الطفل، ومل يبين اإلجراءات الضرورية لتجسيد هذا احلق، و إن كان 

كل شخص الذي يعرض حياة الطفل للخطر هناك بعض املواد يف قانون العقوبات اليت تعاقب 

منه، اليت حتدد عقوبة رمزية أي غري مشددة  3الفقرة  330عموما بعقوبات متفاوتة مثل املادة 

ج، فهي .د5000إىل   500على أحد الوالدين مقدرة باحلبس من شهرين إىل سنة و بغرامة من 

  .  ية و الرعايةعقوبة ال تتناسب مع جسامة اإلساءة و التقصري يف الترب

أحد الوالدين الذي يعرض صحة أوالده أو ... يعاقب : " إذ عبر املشرع عن ذلك بقوله

واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثال 

راف سيئا هلم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو ال يقوم باإلش

،  "الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته األبوية عليهم أومل يقض بإسقاطها

وكما أنّ هناك بعض املواد اليت تقرر عقوبات حسب درجة خطورة التعدي على الطفل القاصر 

الذي تعرض إىل أعمال العنف أو األذى أو اإلمهال، و أدى هذا العنف إىل مرض أو عجز بنوعيه 

من   272و  271و  270و  269فقد أو بتر أحد األعضاء أو أية عاهة مستدمية، يف املواد ك

  .قانون العقوبات

و لكن، رغم وجود هذه النصوص إالّ أنها تبقى جمرد نصوص، ألنّ الواقع يفرز حياة  

بعض األطفال الذين يعانون ويالت التهميش و القسوة و اإلمهال، و ال يوجد من حيميهم أو 

يدافعون عنهم ألنّ  شكواهم ال تصل إىل القاضي الذي يعاقب اجلاين، فالطفل يبقى جمين عليه دون 

حماكمة اجلاين، لعدم قدرته على رفع شكوى ضد من أذاه، إما ال يسمع مبعاناته ألنه قد حيبس 

د من يعوله داخل املرتل أثناء اإلساءة إليه، أو ألنه قد يطرد خارجه فيهيم يف الشوارع و ال يوج

  .فيصبح ضحية إمهال و قسوة و تشرد، و هو ما أريد التحدث عنه يف املبحث الثاين
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حق الطفل يف احملافظة على نفسه : املبحث الثاين

حتدثت يف املبحث األول، عن محاية الطفل من اإلمهال بشىت أنواعه، و توصلت من خالله 

إىل أنّ الطفل ينبغي أن منكنه  من حقه يف احلماية من األذى البدين و النفسي و اجلنسي و اإلمهال، 

ظة على أما يف هذا املبحث، فسوف أتطرق إىل دراسة الوسائل و السبل اليت ميكن من خالهلا احملاف

شخصية الطفل و مبادئه و ذلك حبمايته من األخطار اليت تواجهه  يف حياته، و درء كل فعل قد 

  . يؤدي إىل ايار هذه الشخصية فيصبح شخصا منحرفا غري مفيد للمجتمع

و وسائل احملافظة تقتضي يف البداية معاجلة نقطة أكثر خطورة و املتمثّلة يف الوضع الذي 

يعيشه الطفل يف الشارع إذا ما أقبل على هجر البيت بسبب من أسباب التشرد، و كذا البحث عن  

  . الوسائل اليت ينبغي إتباعها إلنقاذه من اخلطر

يوم ميرون بأسوأ الظروف وأخطر النتائج اليت و مما يدعو للتحصر، أنّ بعض أطفالنا ال

يتخبط فيها من جراء املشاكل اليت يواجهها إذا ما وجدوا أنفسهم يف الشارع أو يف دار األيتام أو 

  .أو يف بيوت أساءت رعايتهم و تربيتهم ،"بدار املسعفني " ما يعرب عنه 

، و كذا إجياد حلول و هو األمر، الذي أوضحه من خالل حتليل أسباب تشرد الطفل

إلخراجه من بؤرة اخلطر، و ذلك بوقايته قبل احنرافه، و إجياد وسط عائلي بديل يكفل له العيش 

املستقر و يعوضه عن النقص الذي يعانيه من حنان و رعاية و شفقة، و ذلك من خالل املطالب 

. التالية
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)1(حق الطفل يف محايته من التشرد: املطلب األول

شخصية الطفل و تنمو منوا طبيعيا كامال ينبغي أن ينشأ يف أسرة تراعي تترعرعلكي

اجلانب النفسي للطفل و توفر الطمأنينة و احلنان له، و ختلق له جو من السعادة و التفاهم، لكن قد 

حيدث و أن حيرم الطفل من هذه االمتيازات األسرية فال ينمو منوا طبيعيا و ال يعيش عيشة 

  . اء، فيصبح طفال غري عادي، غري سوي يف سلوكه و يف أخالقه و يف شخصيتهالسعد

و ذلك نظرا ألنّ البيئة اليت يعيش فيها الطفل غري مؤهلة لذلك، فهي تفتقر إىل الرعاية     

و احملافظة عليه مما أثّرت على سلوكه و تصرفاته، كما أنّ العوامل االقتصادية و االجتماعية من 

لعوامل اليت تؤثر على شخصية الطفل فتؤدي إىل احنرافه، فإجرام الصغار كما يقول األسباب و ا

.)2(أحد الباحثني  يصنعه الكبار، و الطفل املنحرف هو يف الغالب ضحية وسط اجتماعي سيء 

و أولئك األطفال احملرمون من حقوق التنشئة السوية و احلقوق األساسية لإلنسان، يطلق 

  . شوارع، فغالبا ما يكون الطفل ضحية لظروفه االجتماعية و البيئة اليت حتيط بهعليهم أطفال ال

فطفل الشارع، هو الطفل حتمت عليه الظروف أن جيد نفسه مشردا، حبيث  يظل فترات 

طويلة أثناء اليوم يف الطريق العام سواء كان يزاول أعماال هامشية كمسح زجاج السيارات عند 

توقفها يف إشارات املرور، أو مجع القمامة الستخراج غذائه منها، أو بيع سلعة تافهة، أو يتسول، 

  خيالط رفاق السوء، أو يرتكب أعماال عدوانية على املارة أو املرافق العامة،  فإذا حلّ الليل فإنه أو 

،  يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع    "أصبح بدون مأوى " و هو مفرد تشرد، أي : يعرف التشرد لغة)1(

.167:السابق، ص

.10: ، ص1992قانون األحداث اجلاحنني، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنة / الدكتور حسن اجلوخدار)2(
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فليس له يف الغالب مأوى حمدد         ... غالبا ما يبيت يف جانب الطريق أو يف إحدى احلدائق العامة

.)1(و مستقر أو منتظم يلجأ إليه للمبيت 

وما هو من مل تكن له وسيلة مشروعة للتعيش، و مل يكن صاحب حرفة فالطفل املشرد عم

.)2(أو صناعة 

من  196د إالّ يف مادة واحدة فقط، و هي املادة و لألسف فإنّ املشرع مل ينص على التشر

يعد متشردا، و يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر، كل من ليس له : " قانون العقوبات بقوله

حمل إقامة ثابت و ال وسائل تعيش و ال ميارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل، أو 

  ".يكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل، أو يكون قد رفض عمال بأجر عرض عليه 

فالسؤال املطروح خبصوص هذه املادة، هل ينطبق التشرد الذي قصده املشرع على كل 

شخص بغض النظر عن سنه، أي هل يشمل حكم املادة السابق ذكرها، الشخص البالغ و الصغري 

  معا ؟، أم قصرها على البالغ وحده؟ 

 فيه املشرع، املتشرد فالشق األول، يعترب: إنّ التمعن يف هذا النص، يقتضي حتليله إىل شقني

هو كل من توافرت فيه حاالت التشرد، املتمثلة يف انعدام حمل إقامة ثابت و انعدام وسائل تعيش، 

فهو بذلك يعمم التشرد على كل شخص سواء كان بالغا أو صغريا، و منه فالطفل يندرج ضمن 

صوله على قوة يومه أو أية املتشردين إذا كان يعيش يف الشارع لعدم وجود مأوى له أو لعدم ح

  . وسيلة أخرى تكون مصدر عيشه

قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و خمتارات من الدراسات و األحباث املتعلقة / الدكتور عبد اهللا مفتاح)1(

.102و  101: بالطفولة، املرجع السابق، ص

.79:، ص1997جرائم و تشرد األحداث، املكتبة القانونية، القاهرة، بدون طبعة، سنة / األستاذ عادل صادق)2(
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أما الشق الثاين، فيخص فيه املشرع الفئة املتشردة اليت تأىب ممارسة عمل معني رغم قدرا 

عمال بأجر عليه، أو تكون قد عجزت عن إثبات أنها قدمت طلبا للعمل، أو تكون قد رفضت 

عرض عليها، فاعتبار الطفل متشردا كونه ال ميارس مهنة فهذه مسألة نسبية و مستبعدة، فالطفل 

الذي مل يبلغ السن القانوين للعمل، ليس مطالبا مبمارسة عمل معني لعدم اعتماده على نفسه فهو 

كان أحيانا قد  ال يزال قاصرا صغريا و حتت رعاية شخص يتوىل شؤونه و تربيته و إعالته، و إن

جند الطفل مضطرا إىل العمل يف سن مبكرة إما لظروف اقتصادية كالفقر أو لفشله يف الدراسة 

حرفة، أو لسد حاجاته و رغباته األساسية أو ألي سبب من     فيكون العمل بديال لتعلم مهنة أو

.)1(األسباب 

  .قد يدفعه إىل االحنرافو هنا قد يواجه الطفل معامالت قاسية من أرباب العمل، مما 

و مهما يكن من أمر، فإنّ الطفل املتشرد يظهر أكثر يف الشق األول مما ينبغي التركيز عليه 

فيه عند ) التوسع ( يف هذا املطلب، أما الشق الثاين فيتعلق بعمالة األطفال الذي أفضل البحث 

  . الفصل األول من الباب الثاين التطرق إىل حق الطفل يف محايته يف العمل يف املبحث الثاين من

و على العموم، فتشرد الطفل و إقامته يف الشارع، يرجع سببه إىل انعدام حمل إقامة له       

  .و إىل انعدام وسائل تعيش، و للتوضيح أكثر سوف أتطرق إىل تفصيلها يف الفروع اآلتية

احنراف األحداث، دراسة فقهية يف ضوء علم اإلجرام      /  زين الدينالدكتور منتصر سعيد محودة و األستاذ بالل أمني)1(

.179:، ص2008و العقاب و الشريعة اإلسالمية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة 



145

  انعدام حمل إقامة ثابت: الفرع األول

 ،اليت تم بالتنشئة االجتماعية السليمة لألبناء يهف ،تعد األسرة النواة األوىل اليت يعيش فيها الطفل

  .ويعد االستقرار األسرى أحد مالمح األسرة املتكاملة اليت تضمن توفري بيئة سوية حلياة األبناء

لكن من جانب آخر، األسرة تتأثر و تؤثر باتمع احمليط ا، فتلك التغريات االجتماعية أو 

سية دولية كانت أو حملية، تؤثر على األسرة و دورها و عالقتها االقتصادية أو الثقافية أو السيا

  . إليهممنط التنشئة اليت تنقله  وباألبناء 

فما من شك، أنّ السنني األوىل من الطفولة هي األساس الذي تبىن عليه شخصية الفرد يف 

االنفعالية، فتنشئة الطفل املستقبل و حتدد تصرفاته و منط سلوكه و اهتماماته العقلية و اجتاهاته 

نفسيا و رعايته يف املرحلة األوىل من حياته هلا أثر بالغ يف تارخيه السلوكي فيما بعد، فإذا مل تراع 

تلك العوامل و األسس اليت تبين شخصية الطفل فإا ستؤدي به إىل مسالك خطرة ال يستطيع 

.)1(االنفكاك عنها يف املستقبل

أطفال الشوارع هي شكل من أشكال اإلساءة ملعاملة األطفال،      و لعل انتشار ظاهرة 

و هي تعترب من أهم مشكالت اتمع اليت ظهرت بشدة يف وقتنا احلايل، نتيجة لعدة ظروف 

.لذي سأناقشه فيما يليو هو األمر ا. اجتماعية كتصدع األسرة و مشكل السكن

  التصدع األسري : أوال

لبيئة العائلية تلعب دورا هاما يف صنع شخصية الطفل و خاصة يف كما هو مؤكّد، أنّ ا

السنني األوىل من حياته كما سبق بيانه، فلقد أثبتت الدراسات املتخصصة يف البحث عن ظاهرة 

  التشرد، أنّ معظم األطفال  املشردين منحدرين من أسر متصدعـة و غري مستقرة، اليت تكثر فيها 

محاية األحداث املخالفني للقانون و املعرضني خلطر االحنراف، دراسـة مقارنة، املؤسسـة / الدكتور علي حممد جعفر)1(

.65: ، ص2004اجلامعية للدراسات، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
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اخلالفات بني الزوجني، أو يكون أحد األبوين منحرفا أو كالمها، أو يكون هناك إسراف يف اللني 

يل الطفل أو يف الصرامة و القسوة عليه و عدم االهتمام الوالدين أو أحدمها به، أو بسبب و تدل

تفكك األسرة كغياب أحد الوالدين بسبب الوفاة أو الطالق أو السجن، أو هجر العائلة، فالبيت 

    و بالتايل إىل  )1(املتداعي اجتماعيا يعد من العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل تشرد األطفال 

.)2(احنرافهم 

فإذا ما حرم الطفل من رعاية والديه و توجيهام و حمبتهم، يشعر أنه غري مرغوب فيه،     

، فهو ال يشعر باألمن و االستقرار يف حياته االجتماعية مما )3(و يصبح سيئ التوافق معنويا و نفسيا

قلق عامل قاتل لنشاط اإلنسان          تنعكس على حياته النفسية فيصبح قلقا يف عالقته بالناس، و ال

، كما يؤدي إىل عدم احترامه ملشاعر )4(و حيويته يف احلياة و هو من عوامل فشل اإلنسان فيها 

الناس و إحساسام األدبية و اإلنسانية، و عدم مراعاته ملصلحة اجلماعة بوجه عام و مصلحة 

مراعاة هذه املعايري االجتماعية، يعترب  األفراد الذين جتمعهم حياة مشتركة بوجه خاص، فعدم

، و عدم تأقلمه مع الناس، مما يؤدي إىل فشله يف )5(احنرافا عن السلوك االجتماعي و شذوذا فيه 

  .احلياة االجتماعية ألنه يشعر بعدم رضا الناس به، فيلجأ إىل العزلة ومنه إىل االحنراف

ه، أو لبعدهم عنه إما لرتاع أو شجار      فالطفل الذي ال حيس بالعطف و األمان من والدي

و غريه فيشعر بالوحدة، قد ينمو و لديه سلوكا عدوانيا ينتقل تدرجييا خارج إطار األسرة و يعـد 

.10: قانون األحداث اجلاحنني، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسن اجلوخدار)1(

هو كل فعل ارتكب من قبل احلدث و يعد خمالفا للقواعد القانونية اجلنائية نتيجة عوامل : " و يعرف االحنراف اصطالحا)2(

، الدكتور منتصر سعيد محودة و األستاذ  بالل أمني زين "بيئية  و نفسية و ذهنية  و عضوية أدت الرتكابه هذا الفعل 

.99: املرجع السابق، صضوء علم اإلجرام و العقاب و الشريعة اإلسالمية، دراسة فقهية يف احنراف األحداث، / الدين

.165: تربيـة األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرمحن العك)3(

.223: تربيـة األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرمحن العك)4(

.222: تربيـة األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرمحن العك)5(
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، تظهر لديه ميول و رغبات مضادة للمجتمع بشكل خطري حبيث يصبح عرضة )1(منحرفا

.)2(للمالحقة و اإلجراءات 

فاملختصني يف التربية، و علم النفس، و علم اإلجرام و الذين قاموا بدراسات مكثفة من 

أجل إمكانية وجود عالقة بني احنراف األحداث و البيئة العائلية عندما تتصدع أو تنحل بسبب 

أنّ األطفال الذين  )3(الطالق، أو موت أحد الوالدين أو كالمها، و توصلوا من خالل النتائج 

ن عن أمهام يف السنوات الثالثة أو األربعة األوىل من حيام يفتقرون إىل العطف و احلنان يفصلو

.)4(و منه يكونون أكثر قابلية لالحنراف

فالطفل املتشرد هو كل طفل من أسرة تصدعت أو تفكّكت، يعاين من مجلة ضغوط نفسية 

شارع مصريه، حيث ال يتوفر أي من و جسدية و اجتماعية و مل يستطع التكيف معها فأصبح ال

.)5(سبل  البقاء أو النمو أو احلماية الطبيعية و حيث يعاين كل أصناف انتهاكات حقوق الطفل

دراسة فقهية يف ضوء علم اإلجرام       احنراف األحداث،/ الدكتور منتصر سعيد مخودة و الباحث بالل أمني زين الدين)1(

.175: املرجع السابق، صو العقاب و الشريعة اإلسالمية، 

)2(Paul Tappan Juvenile delinquency ( 1940), P.30.محاية األحداث  / أشار إليه الدكتور علي حممد جعفر

اجلامعية للدراسات، بريوت، الطبعة األوىل، سنة  املخالفني للقانون و املعرضني خلطر االحنراف، دراسة مقارنة، املؤسسة

.11: ، ص2004

و لقد أجريت بعض الدراسات يف بعض دول العامل للكشف عن أسباب احنراف األحداث، فتوصلوا إىل أنّ االنتماء إىل  )3(

من األطفال املنحرفني باملقارنة   %60أسرة متصدعة له عالقة جبنوح األحداث،  ففي الواليات املتحدة األمريكية حوايل  

من األطفال غري املنحرفني، لكن بالنسبة إىل اجلزائر النتائج  أقل من نتائج الدراسة يف الواليات املتحدة  %34لـ 

الدكتور أشار إليها .من غري املنحرفني كانوا من عائالت متصدعة%22من املنحرفني و  %26األمريكية فتبني أنّ هناك  

كما أوضحت بعض الدراسات . 45: عوامل جنوح األحداث يف اجلزائر، دراسة ميدانية، املرجع السابق، ص/ مانع علي

اخلاصة أنّ  تصدع العائلة بسبب الطالق أو التفريق أو اهلجر يكون تأثريه على السلوك اإلجرامي لألبناء أقوى من تأثري 

دروس يف علم اإلجرام، دار النهضة العربية، بريوت، / السعيد رمضانيراجع الدكتور عمر . التصدع الذي يرجع إىل الوفاة

.110: ، ص1972بدون طبعة، سنة 

.45و  44: عوامل جنوح األحداث يف اجلزائر، دراسة ميدانية، املرجع السابق، ص/ الدكتور علي مانع)4(

.23: املرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية يف األلفية الثالثة، / الدكتور حممد سيد فهمي)5(
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  مشكل السكن: ثانيا

إنّ املسكن من العناصر البيئية اليت تساهم يف استقرار النفسي و االجتماعي للطفل، فله 

احلق يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن و سالم و كرامة، أي أن يستقر مع أسرته يف مسكن 

  .م، فحق السكن واجب أساسي من واجبات الدولةمالئ

و مالئمة املسكن تقتضي كونه صاحلا للسكن، حيمي األسرة من الربد و الرطوبة و احلر    

،  كما يعترب ستارا عن أعني الناس، و مأمنا على أمتعة البيت و حوائجه وقت )1(و الريح و املطر

.)2(االستراحة و النوم 

كما تقتضي مالئمة املسكن، أن يكون يف موقع يتيح إمكانية االستفادة من خدمات 

، و بعيدا )3(الرعاية الصحية و املدارس و مراكز رعاية األطفال و غري ذلك من املرافق االجتماعية 

  .عن املواقع امللوثة

الجتماعي و كما هو معلوم، أنّ اختيار املسكن يرجع أساسه إىل املستوى االقتصادي و ا

فهي تعاين من  فالواقع يبين أنّ هناك عدد معترب من األسر اليت تفتقر إىل سكن مالئم، للوالدين،

يف ظل مشكل السكن، و تعيش إما يف الشارع أو يف بيوت قصديرية أو مساكن عشوائية، 

  .ظروف سكنية تنعدم فيها أو تقل احلدود الدنيا للسالمة الصحية

أصبحت مشكلة تعاين منها الكثري من الدول و على رأسها اجلزائر، إنّ عشوائية املساكن 

  التـي انتشرت فيها هذه الظاهرة و بشكل متزايد، مما وجدت السلطة نفسهـا عاجزة عن توفري 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلقوق احملمية، اجلزء / األستاذ الدكتور يوسف علوان و الدكتور حممد خليل املوسى)1(

.350:، ص2007الثاين، دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنة 

.85: املرجع السابق، ص الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية،/ حممد مجال أبو سنينة األستاذ)2(

القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلقوق احملمية، اجلزء / األستاذ الدكتور يوسف علوان و الدكتور حممد خليل املوسى)3(

  . املرجع و املوضع السابقان الثاين،
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سكنات مالئمة هلذه األسر، و بالتايل القضاء على هذه املساكن العشوائية، و ليس هذا فحسب، 

إمنا عجزت أيضا عن التصدي لآلفات االجتماعية اليت نتجت بسبب إقامة بعض األسر يف و 

   .مساكن عشوائية متدنية، منها تفشي ظواهر التطرف و اللصوص و املنحرفني و أطفال الشوارع

فاملسكن غري املالئم، له تأثري بليغ على حياة األطفال، فباإلضافة إىل حرمام من حقهم يف 

حقهم يف الصحة و حقهم يف التغذية و غريها من احلقوق، فهم يعانون أيضا من  الراحة و

.)1(االضطرابات النفسية و العقلية 

كما أنّ تنقل األسرة بني أكثر من مسكن حيد من سلطة التوجيه و الرقابة املفروض  

.)2(استقر يف مسكن واحد طفلممارستها على الصغري لو أنّ ال

الطفل لفقد حمل إقامته املستقر، نتيجة وفاة األب أو األم أو كليهما أو قد يتعرض و 

انفصاهلما أو حبسهما لفترة تطول أو تقصر، و يكون من نتيجة ذلك فقدان الوسط الذي تعوده 

فيجد ¡)3(الطفل و وقوع خلل ما يف حميط العالقات االجتماعية أو االقتصادية أو احلالة النفسية له

  .ارع مشردانفسه يف الش

إىل مضايقات و ديدات و إكراه  تتعرضف و قد تطرد أسرة الطفل من املسكن املؤجر

  باإلخالء من قبل صاحب املرتل، أو من السلطة املختصة و املنفذة لقرار الطرد، فتجد نفسهـا يف 

البيئات العشوائية يتأثرون و بشدة من التدهور أنّ األطفال عموما الذين يقيمون يف : " فقد تبين من خالل الدراسات)1(

البيئي، فهم على وعي كبري مبا حييط م من ظروف بيئية متدهورة و متدنية، و يعانون من اإلحساس بالتلوث و الضوضاء 

 يعيها و يتضررون من انعدام النظافة و العيش وسط القمامة و يفتقدون إىل اآلمان و احلماية، فهذه املشاكل البيئية اليت

األطفال جتعلهم  رافضني لبيئتهم و عاجزين عن  التكيف معها مما يؤدي حتما إىل تكوين فئة ساخطة و غري متكيفة تراعي 

/ حممد سيد فهمي أشار إليها الدكتور".مصاحلها الضيقة اليت تتعارض مع املصاحل العامة و من مث دد اتمع و تؤثر عليه 

.124و  123: املرجع السابق، صية يف األلفية الثالثة، أطفال الشوارع، مأساة حضار

.74:جرائم و تشرد األحداث، املرجع السابق، ص/ األستاذ عادل صادق)2(

.75و  74:جرائم و تشرد األحداث، املرجع السابق، ص/ األستاذ عادل صادق )3(
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من احلماية القانونية الشارع، دون أن تعطى هلـا فرص للبحث عن مأوى آخر، و ال االستفادة 

، و قد تعجز عن إجياد مسكن )1(أو غريها من أنواع احلماية أو إتاحة إمكانية احلصول عليها 

بديل، إما لقلة املساكن و إما لعدم قدرة األب على تسديد بدل اإلجيار، فتضطر األسرة لإلقامة يف 

  .الشارع مع أطفاهلا

تنعكس سلبياا على حياة األطفال، فهم  إذن، مهما تعددت أسباب مشكل السكن فإنها

يفتقدون إىل احلماية و األمان، زيادة على ذلك قلقهم املستمر يف فقدان هذه البيوت رغم تدا، 

  .و تتشتت عائلته إن كان له عائلة، فيصبح الشارع مأوى له

ل دوا حمو مهما كانت النتائج املترتبة عن ذلك، فإنّ األطفال دائما هم الضحية، فإذا فق

إقامتهم سواء كان مستقرا أو غري مستقر، أصبحوا مشردين، فيعتاد األطفال على املبيت يف 

 الطرقات، أو يف املنازل املنهارة أو املبيت يف حمطات السكك احلديدية أو احلدائق العامة و غريها

حرف من األماكن اليت ال تصلح أن تكون مسكنا هلم، ضف إىل ذلك يصبحون ضحية لسلوك من

  .خاصة مع انتشار التدخني و املخدرات و السرقة و انتشار االعتداء اجلنسي

التعيشانعدام وسائل: الفرع الثاين

ليس كل األطفال يتمتعون باحلياة السعيدة، و يعيشون دون عناء و ال مشقة، و متوفرة 

ن حرموا من أدىن لديهم كل االحتياجات و ضروريات احلياة اليومية، بل هناك بعض األطفال م

إخل، هؤالء األطفال ... وسائل العيش، فولدوا يف األسرة و هم حيتاجون إىل غذاء و لباس و مأوى

و نتيجة هلذه الظروف الصعبة وجدوا أنفسهم يف الشارع دون آمان و دون محاية، فهم من 

  . انعدمت لديهم وسائل التعيش فأصبحوا من املتشردين

القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلقوق احملمية، اجلزء / األستاذ الدكتور يوسف علوان و الدكتور حممد خليل املوسى)1(

.350:صاملرجع السابق، الثاين، 
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و يرجع سبب انعدام وسائل التعيش إىل تلك الظروف االقتصادية و االجتماعية اليت تعاين 

انعدام أو إىل املدينة، بسبب مشكل السكن، أو التمدرس،منها األسرة كالفقر و اهلجرة من الريف 

  .سعيا وراء الرزق الوفري و دخل مادي سريع و كبريالعمل، 

ظاهرة الفقر و احلاجة مرتبطة أساسا بنوع عمل اآلباء، فقد يكون دخل األب مرتفع إنّ 

منخفض، حبيث ال  يستطيع من خالله توفري مجيع احتياجات األطفال و رغبام، و قد يكون دخله

يستطيع من خالله توفري مجيع احتياجات األطفال خاصة إذا كان عدد أفراد العائلة متزايد، و منه 

يكون الطفل حباجة إىل غذاء و كساء و ألعاب للترفيه و غريها من االحتياجات الضرورية اليت ال 

سبل أخرى إلشباع رغباته، ميكن للصغري االستغناء عنها، هذه احلاجة قد تدفع به إىل البحث عن 

  . فال جيد أمامه إالّ اللجوء إىل السرقة و منه االختالط باألشرار و املنحرفني فيصري منحرفا

فالفقر يؤثر يف كل مظاهر احلياة العائلية مبا فيها السكن، التربية الصحية و االستقرار 

  .العائلي

سلبية على الطفل سواء كان مع  كما أنّ اهلجرة أو التنقل من مكان إىل آخر، هلا آثار

عائلته أو منفردا كعدم التكيف مع احلياة احلضرية، باإلضافة إىل ذلك فإنّ األوالد الذين يتنقلون 

من املناطق الريفية إىل احلضرية هم أكثر اختالطا باجلاحنني احلضريني و بالتايل تكون هلم فرص 

  . التنقل باستمرار اعتربا عاملني إجراميني و عليه، فاهلجرة و. أكثر و إغراءات أكثر للجنوح

إىل جانب أنّ األسرة ملا اجر إىل املدينة  تترك جمتمعها األصلي بعاداته و تقاليده و ثقافته 

و تذهب إىل جمتمع جديد له عادات و  تقاليد و ثقافات متعددة و خمتلفة، األمر الذي يؤدي إىل 

التقاليد و الثقافات، و وسط هذا التنافس و الصراع ينشأ التنازع و التضارب بني هذه العادات و 

  .الطفل احلدث يف جو من الضغوط اخلارجية  و الداخلية بتفضيل أحد اجلانبني على اآلخر
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فهل ينحاز إىل عادات و تقاليد أسرته اليت ولد فيها أو ينحاز إىل تلك الثقافة اجلديدة املليئة 

من سينما و تلفاز و راديو و إنترنت و صحبة أصدقاء جدد قد  باملغريات و وسائل اللهو و املرح

ال يكونوا على قدر االحترام الواجب أو األدب الالزم، و هو يف صراع داخلي فإذا حتلل من سلطة 

أبويه و خرج اعترب يف نظر اتمع عاقا ذو أسلوب و سلوك غري مقبولني، و إذا فر من اجلانب 

ة و اليأس و االكتئاب من عدم إشباع رغباته، و كلتا احلالتني عد األمر اآلخر انتابته مشاعر اخليب

.)1(عاملي مهيأ لالحنراف

فأطفال الشوارع ينتمون يف الغالب إىل أسر منخفضة الدخل و إىل انعدام وسائل العيش، 

دم، أو مما جيعل الوالدين يدفعون أبنائهم إىل التجارة يف بعض السلع اهلامشية طوال اليوم ملساع

ممارسة أعمال التسول، الذي يؤدي إىل استغالل األطفال يف أعمال حتط من كرامة اإلنسان أو يف 

  . أعمال إجرامية

هو التقدم بطلب اإلحسان من الغري بغية احلصول على مساعدة جمانية دون )2(و التسول 

.)3(تقدمي أي شيء مقابلها تكون له قيمة تذكر 

بل ذكر حكم املتسول مباشرة يف  )4(مل يتطرق إىل تعريف التسول  و نالحظ أنّ املشرع

يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر كل من اعتاد على : " من قانون العقوبات بقوله 195املادة 

ممارسة التسول يف أي مكان كان، و ذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه احلصول 

   ".قة مشروعة أخرى عليها بالعمل أو بأية طري

احنراف األحداث، دراسة فقهية يف ضوء علم اإلجرام     / الدكتور منتصر سعيد محودة و األستاذ بالل أمني زين الدين)1(

.171و170:و العقاب و الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص

.166:الوسيط، املرجع السابق، ص،  يراجع األسيل القاموس العريب "استعطى : " يعرف التسول لغة)2(

.67:جرائم و تشرد األحداث، املرجع السابق، ص/ األستاذ عادل صادق)3(

لسنة  12الفقرة الثانية من قانون رقم  96عكس ما ذهب إليه املشرع املصري الذي تطرق إىل تعريفه يف املادة على)4(

يعترب : " بشأن األحداث، بقوله 1974لسنة  31من قانون رقم 2بإصدار قانون الطفل املصري و املقابلة للمادة  1996

إذا وجد متسوال، و يعد من أعمال التسول عرض سلع   - 1: الطفل معرضا لالحنراف يف أي من احلاالت اآلتية من بينها 

".أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب لوانية و غري ذلك مما ال يصلح موردا جديا للعيش 
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ليل هذا النص، يتبين أنّ املشرع اعترب التسول عادة و ليس القيام به أحيانا أو و بتح 

، وعليه فإنّ الشخص املتسول هو "اعتاد " مصادفة، و يتضح ذلك من خالل استعماله لفظ 

الشخص الذي اختذ من مهنة التسول غري املشروعة حرفة و جعلها عادة و مارسها بالفعل          

يف أي مكان كان، مما يفهم أيضا من أنّ املشرع عمم التسول على مجيع األماكن و مل و باستمرار 

خيصصه يف موقع حمدد، و هذا يعين أنه اعترب التسول قائما مىت وقع يف األماكن العمومية            

  ".يف أي مكان كان : " و يف األماكن  اخلاصة، و يظهر من قوله

املشرع مل يوضح ما إذا كان هذا التسول ظاهرا أو مستترا،  كما يالحظ هنا أيضا، أنّ 

فالطفل املتسول هو الذي يستعطي إحسان الناس بأي وسيلة كانت بطريقة عالنية و مباشرة 

إخل، و قد يتستر بإخفاء التسول حىت ال يثري الشكوك، فالطفل ...كطلبه كسوة أو غذاء أو نقودا

ية قد خيفي التسول بإلقاء نفسه على حافة الطريق لكي يضغط املصاب مثال بعاهة أو حبالة مرض

على نفسية املارة و يستعطفهم من أجل مساعدته ماديا، و قد يبيع أنواع من اللبان و احللويات 

البسيطة يف وسائل النقل العام أو الشوارع مقابل مبالغ زهيدة ال تصلح ألن تكون موردا جديا 

يسأل الناس عالنيا أو خفيتا، فهو يف نظر القانون متسوال،  ، و سواء كان الطفل)1(للعيش 

فالضابط املشترك بني كافة صور التسول أا مما ال يصلح موردا جديا للعيش، فكل هذه األعمال 

، و ال تسد إالّ قوة يومه و قد )2(اليت ميارسها هؤالء األطفال ال تصلح إلحيائهم حياة هانئة كرمية 

فأي عمل يأتيه الطفل و ال يعتربه موردا حقيقيا للكسب   ود القليلة اليت مجعوها، ال تكفيه تلك النق

.)3(و يتخذ منه وسيلة له يعترب من قبيل التسول

املعاملة اجلنائية و االجتماعية لألطفال، دراسة متعمقة يف قانون الطفل املصري / الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي)1(

.31: ، ص2003مقارنة بقانون األحداث اإلمارايت، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة 

ال، دراسة متعمقة يف قانون الطفل املصري املعاملة اجلنائية و االجتماعية لألطف/ الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي)2(

.29: صاملرجع السابق، مقارنة بقانون األحداث اإلمارايت، 

¡1996لسنة  12و القانون رقم  1974لسنة  31جرائم و تشرد األطفال يف ظل القانون رقم / األستاذ عادل صادق)3(

.70: ، ص1997اموعة املتحدة للطباعة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 
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جعلهما املشرع خمالفة و حدد هلما و خالصة القول، ملا قيل خبصوص التسول و التشرد، 

عقوبة مقدرة باحلبس من شهر إىل ستة أشهر، لكنه استثىن هذه العقوبة بالنسبة لألطفال الذين مل 

196ملادة  عاما وجعلها متمثلة فقط يف تدابري احلماية أو التهذيب، و ذلك مبوجب ا 18يبلغوا 

195فيما خيص املخالفات املنصوص عليها يف املادتني : " مكرر من قانون العقوبات بقوله

املذكورة أعاله، ال يتخذ ضد األحداث الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة إالّ تدابري احلماية أو   196و 

ال جيوز يف : " اليت تقولزائية من قانون اإلجراءات اجل 444و هذا  النص تقابله املادة ". التهذيب 

مواد اجلنايات و اجلنح أن يتخذ ضد احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عشرة إالّ تدبري أو أكثر من تدابري 

.)1(... " احلماية أو  التهذيب 

قد يبدو ألول وهلة، أنّ املشرع خص التدابري احلماية أو  التهذيب اليت تقرر بالنسبة الطفل 

446يف مواد اجلنايات و اجلنح فقط دون املخالفات، لكن بالرجوع إىل املادة 18الذي مل يبلغ 

لثامنة حيال احلدث الذي مل يبلغ  ا: " من قانون اإلجراءات اجلزائية فإنه حتدث عن ذلك بقوله

فإذا كانت املخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن ... عشرة يف قضايا املخالفات على حمكمة املخالفات

غري أنه ال . للحدث أو تقضي بعقوبة الغرامة املنصوص عليها قانونا التوبيخ البسيطتقضي مبجرد 

 عن ذلك، جيوز يف حق احلدث غري البالغ من العمر ثالث عشرة سوى التوبيخ، و للمحكمة فضال

إذا ما رأت يف صاحل احلدث اختاذ تدبري مناسب، أن ترسل امللف بعد نطقها باحلكم إىل قاضي 

  .. ". األحداث الذي له سلطة وضع احلدث حتت نظام اإلفراج املراقب 

مواد اجلنايات و اجلنح أن ال جيوز يف : " من قانون اإلجراءات اجلزائية بقوله444و قد حدد املشرع هذه التدابري يف املادة )1(

  :يتخذ ضد احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عشرة إالّ تدبري أو أكثر من تدابري احلماية أو  التهذيب اآليت بياا

  .تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة – 1

  .تطبيق نظام اإلفراج عنه مع وضعه حتت املراقبة – 2

  .منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين املهين مؤهلة هلذا الغرضوضعه يف  – 3

  .وضعه مبؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك – 4

  .وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة – 5

  .وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األحداث ارمني يف سن الدراسة – 6

غري أنه جيوز أن يتخذ كذلك يف شأن احلدث الذي يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تدبري يرمي إىل وضعه يف مؤسسة       

  ... ".عامة للتهذيب حتت املراقبة أو للتربية اإلصالحية
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ال توقع ضده إالّ تدابري احلماية أو  18إذن، فالطفل املتسول و املتشرد و الذي مل يبلغ  

فتقرر عقوبة احلبس كما هو مقرر يف قانون العقوبات    18أما إذا كان يبلغ أكثر من  التهذيب،

  . و  قانون اإلجراءات اجلزائية

إنّ موقف املشرع يف إخضاع الطفل املتسول أو املتشرد و الذي مل يبلغ الثامنة عشرة إىل 

لصغر هذا الطفل و مدى تدهور تدابري احلماية أو التهذيب، يعترب موقفا حسنا، ألنّ فيه مراعاة 

حالته النفسية إذا ما زج يف السجن، و محايته من االحنراف و االنزالق حنو اآلفات، و كذلك 

  . إنقاذه من األخطار لرمبا يصبح رجال صاحلا و نافعا يف اتمع

و لكن، رغم وجود هذه التدابري للحماية أو التهذيب، و رغم اهتمام املشرع  مبنع حاالت 

لتشرد و التسول، إالّ أنها تعترب محاية  غري كافية، إذ ينبغي استئصال التشرد من  جذوره، و ذلك ا

بتمكني مجيع األسر كيفما كان مستواها بوسائل معيشية متساوية، و متتيعها بكافة حقوقها        

ء على الطبقية      و حرياا على قدم املساواة مع باقي الطبقات األسرية األخرى، حىت يتم القضا

و بالتايل القضاء على الفقر و احلاجة و املعاناة، و ال يتأتى ذلك، إالّ برفع مستوى األسرة              

و العناية حبالتها باعتبارها خلية اتمع األساسيةّ، و كذلك بإنشاء املساكن الصحية البسيطة 

اإلقامة فيه مع أسرته بدال من إقامته يف  بأسعار ممكنة للطبقات الفقرية حىت يتمكّن الطفل من

  . الشارع أو يف البيوت العشوائية

هذا إذا كان الطفل يعيش مع والديه أو أحدمها، لكن يثار مشكل آخر إذا ما كان الطفل 

منعدم اآلباء، فمن يرعاه و من يتوىل شؤونه؟، فحتما سوف يتم البحث له عن أسرة بديلة و هي 

  .اجلتها يف املطلب الثاينالنقطة اليت أود مع
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حق الطفل يف إجياد له وسط عائلي بديل: املطلب الثاين

إنّ األسرة كما سبق بيانه، هي الوحدة اليت تكفل االستمرار البيولوجي للمجتمع، و من 

، و حىت يترعرع الطفل يف )1(خالهلا ينتقل املرياث الثقايف للجماعة بأكملها من جيل إىل جيل 

مستوى معيشي مناسب، ال بد من يئة اجلو العائلي املناسب للطفل، و ال يتأتى ذلك إالّ إذا 

اجتمع مشل أفرادها، و ال ميكن فصل الطفل عن والديه إالّ يف حالة انفصال الوالدين أو            

.)2(وفاما 

حيظى به كل طفل، إذ ليس كل أسرة تقوم  كما أنّ توفري جو عائلي املناسب للطفل، ال

و يف حالة حرمان  ،بالتربية الصحيحة، و ليس كل طفل يعيش يف كنف والديه، و بناء على ذلك

الطفل من بيئة عائلية طبيعية ينبغي البحث له عن بيئة عائلية بديلة لتعويضه عن وسطه العائلي 

أما مسألة التبين فال بد من . رعاية األطفالاملفقود كاحلضانة أو الكفالة أو املؤسسات اخلاصة ب

  .مناقشتها على ضوء ما جاء يف الشريعة اإلسالمية و القانون

إنّ األخذ باألسر البديلة يعين توفري العطف و احلنان األسري للطفل، الذي حالت ظروفه 

االجتماعية         دون أن ينشأ يف أسرته الطبيعية، فضال عن تربيته تربية سليمة، أي توفري الرعاية

  .و النفسية و الصحية و املهنية لألطفال، و ذلك ما سأوضحه يف الفرعني التاليني

، املرجع "اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إىل  األمام  أم إىل الوراء / " األستاذ الدكتور عبد العزيز خميمر مقال بعنوان)1(

.145:السابق، ص

إىل ضرورة عدم فصل الطفل عن والديه كمبدأ عام لكنها وسعت من أسباب اتفاقية حقوق الطفلأشارت و للتذكري)2(

تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه   : " بقوهلا 1الفقرة  9االنفصال و ذلك ما يتضح من خالل املادة 

ر قضائية، وفقا للقوانني و اإلجراءات املعمول على كره منهما، إالّ عندما تقرر السلطات املختصة، رهنا بإجراء إعادة نظ

حالـة إساءة ا، إنّ هذا الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى، و قد يلزم مثل هـذا القرار يف حالة معينة مثل 

  ".فل و يتعني اختاذ قرار بشأن حمل اقامة الط الوالدين معاملة الطفل أو إمهاهلما له، أو عندما يعيش الوالدين منفصلني
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)1(حترمي نظام التبنـي :الفرع األول

،      "مينع التبني شرعا و قانونا : " من قانون األسرة اجلزائري 46يقول املشرع يف املادة 

و بناء على هذا النص، مينع على األب أن يتخذ أي طفل إبنا له، ألنه ليس من صلبه، فاإلبن 

احلقيقي هو الذي ولد من صلب الرجل، فال جيوز أن ينسبه إليه، و ال أن يسجله بلقبه سواء أمام 

ة أو مبوجب حكم قضائي، و كل تصرف خمالف لذلك، ميكن أن يعرض فاعله ضابط احلالة املدني

إىل اامه بالزور و معاقبته مبقتضى قانون العقوبات، و يتضح موقف املشرع مسايرا ملوقف الشريعة 

  .اإلسالمية اليت متنع التبني و جتعله من احملرمات

رب يف اجلاهلية و صدر اإلسالم، فقد و كان التبني يعترب نظاما اجتماعيا معروفا لدى الع

زيد بن " ما كنا ندعو : تبنى النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل البعثة زيد بن حارثة، قال ابن عمر

، و قد ظل نظام التبين قائما يتوارث به حىت نزول قول اهللا       )2(إالّ زيد بن حممد " حارثة 

بناَءكُم، ذَلكُم قَولُكُم بأَفْواهكُم، و اُهللا يقُولُ احلَق و هو يهدي و ما جعلَ أَدعياَءكُم أَ: " تعاىل

ملَ تعلَموا َآباَءهم فَإِخوانكُم في الدينِ              السبِيلَ، أَدعوهم آلبائهِم هو أَقْسطُ عند اهللا فَإِنْ

 يكُمالوم 3(" و(.

  و حرم األخذ به و منع بنـاء )4(ل هذه اآلية الكرمية، أبطل اإلسالم نظام التبني فمن خال

.152:،  يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، ص"اختذه ابنا له : " يعرف التبني لغة، مفرد تبنى)1(

.512: صفوة التفاسري، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص/ حممد علي الصابوين الدكتورأشار إليه )2(

.5و  4: سورة األحزاب، اآليتان)3(

يف حني تعترف اتفاقية حقوق الطفل بنظام التبني و ال متانع يف األخذ به، و إن كانت قد تركت مشروعية إقراره و عدم )4(

  : " بقوهلا 20يف االتفاقية، و هذا ما جاء يف نص املادة  إجازته، للقانون الوطين لكل دولة طرفا

للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة  من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على مصاحله الفضلى، بالبقاء يف    - 1

  .تلك البيئة، احلق يف محاية و مساعدة خاصتني توفرمها الدولة

  .، رعاية بديلة ملثل هذا الطفلوفقا لقوانينها الوطنيةتضمن الدول األطراف،  - 2

، أو عند التبني ميكن أن تشمل هذه الرعاية، يف مجلة أمور، احلضانة، أو الكفالة الواردة يف القانون اإلسالمي، أو - 3

ول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب الضرورة اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال، و عند النظر يف احلل

  ".الستصواب االستمرارية  يف تربية الطفل و اخللفية الطفل اإلثنية و الدينية و الثقافية و اللغوية 

.
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، دون أن يكون الطفل )2(، ألنّ املتبني خيلع على الطفل املتبنى إمسه و يلْحقه بنسبه )1(النسب عليه

، فيكون له كل احلقوق و عليه كل االلتزامات اليت تقوم بني األب    )3(املتبنى من صلبه يف احلقيقة 

، فحفظ األنساب )4(و اإلبن من حيث النسب و النفقة و الوالية و احلضانة و الطاعة و املرياث 

ادعى إِلَى منِ : " هقولبالنبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم من مقاصد الشريعة اإلسالمية، و هذا ما أكّده 

امرح هلَيةُ عنفَالْج لَمعي وهو رِ أَبِيهنِ: " ، و قوله أيضا عليه الصالة و السالم )5("  غَيى معا ادي أَبف 

.)6( "حرام  علَيه فَالْجنةُ أَبِيه غَير اإلسالَمِ

تلحق األضرار مبن فقد األضرار النامجة عنه، من خالل و لعلّ احلكمة من حترمي التبني تظهر 

¡)7(يقع عليه التبني، إذ يضيع نسبه إذا كان معروف األب و األم، كما يفتقر إىل العطف و احلنان 

و من جانب آخر، يتيح  للمتبين و هو شخص أجنيب عمن تبناه و أجنيب عن أسرته و زوجتـه أن 

ء مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة و ضياع خيتلط م و أن يطلّع على عورات النسا

  للقيم و األخالق و ايار ألسرة من قام بالتبين، كما قد يلجأ الرجل إىل التبني و يتخذ إبنا له حىت

  يرث ماله و حيرم إخوته أو غريهم من أصحاب احلق يف املرياث شرعا، و باملقابل يتحمل األقارب

قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائـق و خمتارات من الدراسات و األحباث املتعلقة / تاحالدكتور عبد اهللا مف)1(

.147: بالطفولة، املرجع السابق، ص

احلماية القانونية لألطفال  يف إطار مشروع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق : " مقال بعنوان/ الدكتور حممد السعيد الدقاق)2(

، منشور بكتاب حقوق اإلنسان، الد الثاين، دراسات حول الوثائق العاملية و اإلقليميـة، إعداد الدكتور حممد "الطفل 

الدقاق، و الدكتور عبد العظيم وزير، دار املاليني، بريوت، الطبعة األوىل، سنة  شريف بيوين، و الدكتور حممد السعيد

.340: ، ص1989

.282: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)3(

حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية و املواثيق / األستاذ الدكتور هاليل عبد اهللا أمحد و الدكتور خالد حممد القاضي)4(

.134: ، ص2006الدولية و التشريعات الوطنية، دار الطالئع، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 

.3982صحيح البخاري، احلديث رقم )5(

.19566مسند أمحد، احلديث رقم )6(

النفسية من أحواهلم و وضعهم حيث  ماملتبنني ظهر منه معاناو لقد أجرت إحدى احملطات األمريكية حتقيقا مع عدد من )7(

يرون أنفسهم غرباء عمن تبنوهم، و كثريا ما كانوا يطالبون بالكشف عن آبائهم احلقيقيني و منهم من ابتعد بعد كربه عن 

.237: األسرة اليت تبنته و أصبح يبحث يف السجالت املدنية عن حقيقته، ص
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نهم ال تربطهم به صلة قرابة، و أخريا، فإنّ  أضرار التبني تلحق حبق اهللا  و حق النفقة على أجنيب ع

اتمع يف أنه حيل ما حرمه اهللا و حيرم ما أحلّه، فهو من ناحية، يبيح للمتبين االختالط باألجنبيات 

ما و كشف عوران عليه، و من ناحية أخرى، حيرم ما أحله اهللا إذ يصبح الشخص املتبىن حمر

.)1(لنساء أجنبيات عنه، و حيرم عليه بالتايل الزواج بإحداهن و هن حالل له يف الواقع 

فالتبين اصطناع و افتعال يناقض حقائق القرابات و يهدد أحكامها الشرعية، هلذا متّ حترميه   

.)2(ملنع اختالط األنساب و محاية رابطة الدم من االفتعال و التزييف 

و أخريا، إذا كان نظام التبني حمظورا قطعا، فإنّ ترك الطفل دون رعاية و تربية يعد إهدارا 

حلقه، فمن غري املتصور أن يترك دون اهتمام و ال رعاية، لذا حرصت الشريعة  اإلسالمية و تبعها 

قوق يف ذلك املشرع اجلزائري على ضرورة احملافظة على هذا النشء الضعيف، و ذلك بأن كفال ح

الرعاية االجتماعية لألطفال بكافة صورها، و لكافة فئات األطفال، كاأليتام و اللقطاء و املعوزيني 

، و منه جاء دور األسرة البديلة يف االهتمام بالطفل الربيء اليت )3(و ذوي االحتياجات اخلاصة 

. ة و املشرع اجلزائريتتقارب يف مفهومها و يف مهامها بالكفالة اليت حثت عليها الشريعة اإلسالمي

  .و هي النقطة اليت سوف أشري إليها يف الفرع املوايل، مربزة من خالله نظام الكفالة

حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية و املواثيق / األستاذ الدكتور هاليل عبد اهللا أمحد و الدكتور خالد حممد القاضي)1(

.136و  135: السابق، صالدولية و التشريعات الوطنية، املرجع 

، "حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة مقارنة  / األستاذ الدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادي)2(

.145: املرجع السابق، ص

 الشريعة اإلسالمية و االتفاقيات الدولية، املرجع السابق، يف ضوءالطفلمحاية حقوق /األستاذ وسيم حسام الدين األمحد)3(

.39 :ص
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)1(إجازة نظام الكفالة  :الفرع الثاين

إذا كان املشرع قد منع نظام التبني كما سبق بيانه فإنه من جانب آخر قد أقر بنظام آخر 

الكفالة : " من قانون األسرة اجلزائري بقوله 116ذلك من خالل املادة   حو هو الكفالة، و يتض

التزام على وجه التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام األب بابنه و تتم بعقد 

، أي أن تكون الكفالة إما مبوجب حكم قضائي أو إما أمام املوثق، كما يشترط الرضا إذا "شرعي 

من قانون األسرة اجلزائري  117املادة  ما جاء يف كان للطفل املكفول أبوان، و ذلك حسب 

  ".له أبوان من  رضاالكفالة أمام احملكمة، أو أمام املوثق و أن تتم بجيب أن تكون : " بقوله

و املالحظ هنا، أنّ املشرع قد بىن الكفالة على التراضي بني الكافل و والد املكفول،       

نهما بني الكافل و والد املكفول، لكنه قصر الرضا و هذا شرط ضروري حىت ال حيدث نزاع بي

على األبوين فقط و مل يعطينا احلل يف حالة انعدامهما، فهل هذه املادة ختص فيئة معينة من األطفال 

فقط؟، و هل نستغين عن الرضا و نقر بالكفالة ؟، أو نقر بالكفالة و نفوض جهة أخرى حتل حمل 

  .  ح الكفالة لشخص تتوافر فيه قدرة التكفل باملكفول؟األب يف حالة انعدامه، فترخص مبن

فمن غري املعقول، أن يترك املشرع نظام الكفالة من دون تنظيم، فبالرجوع إىل املادة 

  السالفة الذكر، جنده قد خصصها لفئة معينة من األطفال الذين هم حتت رعاية أبويهم، فاألب إذا 

فهو تصرف جائز من الناحية )2(آخر يتكفل به  كان حيا و أراد أن يسلم إبنه إىل شخص

  القانونية، لكن من جانب آخر، مل يهمل الفئة املتبقية من األطفال الذين شاءت األقدار أن يفقدوا 

،  يراجـع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع "انفق على الشخص و قام بأمره : " تعرف الكفالة لغة، مفرد كفل)1(

، ويقول سبحانه و تعاىل يف سورة يوسف    ..."و كَفَلَها زكَرِيا : " ... و قد أشار اهللا تعاىل قوله.600:السابق، ص

يراجع الدكتور حممد علي . ، و املقصود بزعيم ضامن و كفيل"و لمن جاَء به حملُ بعري و أَنا به زعيم : " 72اآلية 

.62: الثالث، املرجع السابق، ص صفوة التفاسري، اجلزء/ الصابوين

قد  تلجأ بعض األسر إىل تسليم أحد أبنائها إىل أسرة أخرى تثق ا لكي تتكفل به و تسهر على رعايتـه و االهتمام به،    )2(

ن نتيجة لظروف حتيط باألسرة األخرية، كأن تكون الزوجة عقيمة، أو ليس هلا جنس متنوع من األبناء، مثال هلا ذكور دو

إناث أو العكس، أو تكون األسرة األوىل  فقرية و مل يقدر األب على حتمل تكاليف اإلنفاق على األبناء، فيضطر إىل منح 

.أحدمها إىل أسرة معينة لكي تتكفل به
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أبويهم أو ختلى عنهم أبويهم، فأصبحوا أطفاال مشردين أو لقطاء، فهذه الفئة من األطفال حتتاج 

و رعاية و توجيه، و حىت يتحقق ذلك، ينبغي إجياد أسرة بديلة حتل حمل أسرة إىل حنان و حمبة 

طبيعية معدومة، و هذه األسرة البديلة اليت تريد مبحض إرادا أن تشرف على رعاية طفل حباجة 

إىل رعاية، ال ميكنها ذلك إالّ إذا رخص هلا، و هذا الترخيص حتصل عليه  من  السلطات املعنية،       

تمثلة يف مديرية الصحة اليت تعىن باألطفال احملرومني من األبويني، إذ ال ترخص بالكفالة إالّ و امل

أن يكونا طاليب الكفالة زوجان، و أن يكون للكافل مرتب شهري مستقر، و أن : بشروط أمهها

يكون هلما مسكن مالئم و متوفر على كل مستلزماته، و غري مصابان بأمراض خطرية، فالتراضي 

  .قق محاية أكرب للمكفول و يضمن رعايته و تربيتهحي

من قانون األسرة اجلزائري، جند أنّ  116املادة لكن من جانب آخر، و بالرجوع إىل 

املشرع جعل من الكفالة التزام إرادي شخصي يقتصر فقط على الزوج وحده أي األب، و يتضح 

، و هذا غري صحيح، ألنّ التربية و الرعاية ... "قيام األب بابنه... الكفالة التزام" من العبارة 

  .للطفل املكفول تكون مشتركة بني الزوجني

و عليه، فإذا أخذنا بألفاظ العبارة فسوف نتيح الفرصة لكل رجل أعزب أن يكون كافال، 

و هذا يتناىف مع الواقع، فالرجل األعزب حباجة إىل من يتوىل شؤونه اليومية من طبخ و غسيل 

ف يستطيع أن يكون كافال يراعى الطفل املكفول و يسهر على تربيته؟، فمصلحة ونظافة، فكي

  .الطفل هي الفضلى

إذن، هناك غموض حول هذه املادة، و هلذا ال بأس من إعادة صياغتها على النحو            

ألبوينام الكفالة التزام على وجه التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيا: " التايل

  ". و تتم بعقد شرعي  بابنهما

يتعين : " من قانون احلالة املدنية اليت تنص 67و هذا املبدأ كرسه املشرع أيضا يف املادة 

على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إىل ضابط احلالة املدنية التابع ملكان العثور عليه، 
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و إذا لن تكن له رغبة يف التكفل بالطفل جيب أن يسلمه إىل ضابط احلالة املدنية مع األلبسة       

مما يفهم أنّ " على كل شخص " ، فاملشرع هنا استعمل عبارة "و األمتعة األخرى املوجودة معه 

دنية،     أي شخص كان، و عثر على طفل حديث الوالدة جيب عليه أن يصرح به إىل ضابط احلالة امل

و إذا رغب يف التكفل به جاز له ذلك، فاملشرع ال ميانع إذا كان الشخص امللتقط ذكرا أو أنثى، 

متزوجا أو غري متزوج، و هو موقف دار حوله الغموض و اإلام أيضا، ألنه يطرح  نفس 

و غري  من قانون األسرة  اليت سبق حتليلها، فالشخص الذكر 116املادة  اإلشكال الذي طرح يف 

املتزوج ال يستطيع العناية بالطفل، إالّ إذا كان يعيش مع أسرته كوالدته أو أخويه، فالعربة بالكفالة 

  .هو حتقيق مصلحة الطفل مثلها مثل احلضانة

و خالصة القول، أنه و أمام هذا الغموض و عدم انسجام النصني، فباإلضافة إىل املالحظة 

من قانون األسرة،  ميكن إعطاء نفس املالحظة خبصوص  116اليت أشرت إليها خبصوص املادة 

من قانون احلالة املدنية، فالكافل ينبغي عليه أن يكون متزوجا، و إن مل يكن كذلك،  67املادة 

فيشترط أن تكون له أسرة مكونة من نساء سواء األم أو األخت، حىت تتحقق الرعاية املستمرة           

، نظرا ةإذا كان الكافل امرأة فال فرق إذا كانت متزوجة أو غري متزوجو التوجيه السليم، أما 

  . لقدرا على رعاية املكفول و احملافظة عليه

خاصة، و أنّ شرط القدرة ينبغي أن يتوافر يف الكافل، حىت يتمكن من رعاية الولد املكفول 

تغذية ونظافة و راحة و توجيه   و القيام بكافة شؤونه و متطلباته اليومية و احتياجاته املستمرة من

و تأديب، و ال يتأتى ذلك إالّ إذا كان الشخص الكافل أهال لذلك، و هذا ما أكده املشرع يف 

للقيام  أهال، عاقال )1(يشترط أن يكون الكافل مسلما : " من قانون األسرة بقوله 118املادة 

  ". بشؤون املكفول و قادرا على رعايته 
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و نالحظ هنا أنّ املشرع قد اشترط يف الكافل اإلسالم، حىت يترىب املكفول على دين الكافل و هو بطبيعة احلال اإلسالم، )1(

:      من قانون األسرة عندما اشترط تربية احملضون على دين أبيه بقوله 62و هو نفس املوقف الذي أقره املشرع يف املادة 

  ... ". مه و القيام بتربيته على دين أبيه احلضانة هي رعاية الولد و تعلي" 

و املكفول قد يكون معلوم النسب و قد يكون جمهول النسب، و قد أشار املشرع إىل ذلك 

، "جمهول النسب أو معلوم النسب الولد املكفول إما أن يكون : " من قانون األسرة 119يف املادة 

  . أي إما يكون لقيطا أو يكون له أبوان أصليان

جيب أن حيتفظ : " من قانون األسرة اليت تنص على ما يلي 120املادة الرجوع إىل و ب

64جمهول النسب تطبق عليه املادة الولد املكفول بنسبه األصلي إن كان معلوم النسب و إن كان 

، فباستقراء هذا النص، جند املشرع يؤكّد على منع التبين، و هو نفس "من قانون احلالة املدنية 

من نفس القانون السالفة الذكر، إذ أوجب على ضرورة احتفاظ  46ف الذي اختذه يف املادة املوق

الطفل املكفول بنسبه األصلي إن كان نسبه معلوم،  أما إن كان ال يعرف له نسب، فإنه مينع على 

  .من يكفله منح نسبه إليه، ألنّ يف هذه احلالة نكون أمام التبين الذي هو حمرم شرعا و قانونا

و عليه، فالشخص الوحيد املكلف بإعطاء أمساء إىل األطفال اللقطاء و األطفال املولودين 

من قانون احلالة املدنية اليت        64من أبوين جمهولني هو ضابط احلالة املدنية عمال باملادة 

املولودين من يعطي ضابط احلالة املدنية نفسه األمساء إىل األطفال اللقطاء و األطفال : " ... تقضي

أبوين جمهولني و الذين مل ينسب هلم املصرح أية أمساء، يعني الطفل مبجموعة من األمساء يتخذ 

  ".  آخرها كلقب عائلي 

و اللقيط هو املولود الذي تركه أهله بعد والدته خوفا من مة أو ختلصا من نفقة أو فرارا من 

أو متّ خطفه مث تراجع اخلاطف عن فعلته  ،)1(هم ظروف قاهرة أجربوا فيها على التخلي عن ولد

  . فتركه يف الشارع
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.223:ص¡، املرجع السابق"حقوق الطفل يف حميط األسرة : " مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد اهللا سعيد)1(

و لقد أوصى اإلسالم باإلحسان إىل الضعفاء، و اللقيط كائن حيتاج ملن يرعاه و يلتقطه لذا 

كان التقاطه فرض كفاية على من يراه من الناس أما إذا رآه أحد البشر حتول إىل فرض عني خشية 

.)2(" و من أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس مجِِيعا : " لقوله تعاىل. )1(من الضرر و اهلالك

فالكفالة هي حتقيق الرعاية للطفل املكفول و يئة جو عائلي بديل عن عائلته األصلية اليت 

.)3(قد يكون الطفل حمروما منها كلية أو نظرا لظروف طارئة 

و لقد أهتم اإلسالم باألسرة و كفالته لعوامل استقرارها كما أهتم باألسرة البديلة اليت 

  . تأوي اللقطاء و األيتام

يتيم هو من فقد أحد والديه أو كليهما، و بالتايل فقد احلنان و العطف، و العائل الذي و ال

ألنه حباجة أيضا إىل شفقة  يليب حاجاته، و يضمن له عيشا كرميا، و نفس الشيء بالنسبة للقيط، 

ظة و هلذا فهو يأخذ حكم اليتيم من حيث العناية به و رعايته و توجيهه و احملاف و عطف و تربية،

عليه، و إن كان خيتلفان من حيث الوضعية إالّ أما يشتركان يف كوما مكفولني، و هلذا تنطبق 

  .عليهما نفس أحكام الكفالة

و حىت يعوض اليتيم عن كل هذه النقائص، اهتمت الشريعة اإلسالمية ذه الفيئة احملتاجة  

ى إكرام الولد املكفول، و تعويضه من األطفال اهتماما خاصا، فحثّت يف الكثري من اآليات عل

  .مشاعر األبوة و األمومة احلانية اليت فقدها
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النظام القانوين حلقوق الطفل، دار املكتبة القانونية، مصر، بدون / الدكتور مصطفى احلبشيالدكتور حسن حممد هند و)1(

.19: ، ص2007طبعة، سنة 

.34سورة املائدة  اآلية )2(

.283: مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)3(

فأوجبت على األسرة البديلة معاملة املكفول كيفما كانت وضعيته، بالعطف و اإلنفاق 

عليه و تربيته و العناية به دون أن تلحقه بنسبها فال يكون إبنا شرعيا و ال تثبت له أحكام     

.)2(حبيث ال يكون له حقوق األبناء يف حكم الشرع فال نسب و ال مرياث ، )1(البنوة 

يف الكثري من و مساعدته، أي كفالته و رعايته املكفول  اإلحسان إىلولقد حثّ اهللا تعاىل على 

،       و )4("  ، و أَما السائلَ فَالَ  تنهر)3(فَأَما اليتيِم فَالَ تقْهر : "  قوله تعاىل اآليات  أذكر منها

أَنا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنة هكَذَا وأَشار بِالسبابة  و"  :صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّمقول النيب 

، فاهللا سبحانه و تعاىل جعل لألطفال جمهويل النسب حقوقا )5(" والْوسطَى وفَرج بينهما شيئًا 

من حق  كبقية األطفال معلومي النسب باستثناء اآلثار اليت تتفرع عن النسب مثل املرياث فهو

دون تفريق    اإلبن الشرعي وحده، و أمرنا مبعاملتهم كمعاملة غريهم من األطفال الشرعيني 

، أي إن مل يعرف لواحد )6("موالكُمفي الدينِ و فَإِخوانكُم فَإِنْ لَّم تعلَموا أَباَءهم  : "فقال

.)7(منهم أبا دعا أخا يف الدين أو موىل 

محاية اجلنني يف الشريعة اإلسالمية و القانون، دراسة مقارنة، املرجع السابق،       / األستاذ علي الشيخ إبراهيم املبارك)1(

.145: ص

دراسة  مقارنة  يف ضوء  أحكام  القانون الدويل و الشريعة حقوق الطفل،: "مقال  بعنوان/ الدكتور خملد الطراونة)2(

.220: ، املرجع السابق، ص"اإلسالمية و  التشريعات األردنية 

و يف هذا الصدد ذكر اهللا تعاىل يف حمكم  ترتيله الصفات الذميمة اليت يتصف  ا بعض الناس يف معاملتهم للطفل اليتيم )3(

..."أَرأَيت الذي يكَذب بِالدينِ، فَذَلك الذي يدع اليتيِم: " بقوله 2و  1بقوله يف سورة املاعون اآلية  ،  و املقصود                                        

أي ذلك الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا جبفوة و غلظة، و يقهره و يهينه و يظلمه و ال يعطيه حقه، يراجع " يدع اليتيم " بـ 

.609: صفوة التفاسري، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص/ ور حممد علي الصابوينالدكت

.10و  9: سورة الضحى، اآليتان)4(

.4892صحيح البخاري، احلديث رقم )5(
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.5:سورة األحزاب اآلية)6(

أمر تعاىل برد أنساب األدعياء إىل : و املقصود باملوىل، أي الويل يف الدين، فهو أخ يف الدين و واليته، و يقول ابن كثري)7(

الدكتور حممد علي آبائهم إن عرفوا، فإن مل يعرفوا فهم إخوانكم يف الدين و مواليكم، عوضا عما فام من نسب، يراجع 

.512: صفوة التفاسري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص/ الصابوين

و جند املشرع يضمن حقوق الطفل املكفول و يعامله نفس معاملة الطفل من الصلب من 

حيث ضمان حقوقه يف النسب إذا كان معلوما و يف النفقة و اإليواء و اإلسم و املنحة العائلية             

من  121ادة ، و مجيع حقوقه املادية و املعنوية، و يف هذا الصدد  يقول املشرع يف امل)1(و الدراسية 

ختول الكفالة الكافل الوالية القانونية و مجيع املنح العائلية و الدراسية  اليت : " قانون األسرة بقوله

".يتمتع ا الولد األصلي 

فالكافل يعترب الويل القانوين للمكفول، فهو يف مرتبة الويل الشرعي يتمتع بكافة 

ظة على مصاحل املكفول املختلفة و أن يتصرف يف الصالحيات املخولة لألب أو الوصي يف احملاف

، حبيث ميكنه إدارة حقوق الولد املكفول املكتسبة كاإلرث        )2(أمواله تصرف الرجل احلريص 

من قانون األسرة            122و الوصية و اهلبة، نيابة عنه و لصاحله، و ذلك مبقتضى املادة 

  ". كفول املكتسبة من اإلرث، أو اهلبة لصاحل الولد املكفول الولد امليدير الكافل أموال : " بقوله

 لإلرث أو اهلبةو املالحظ يف هذا النص، أنّ املشرع اقتصر إدارة أموال املكفول بالنسبة 

فقط، و مل يدرج الوصية و الوقف ضمن هذه احلقوق، و هذا يعترب قصورا من املشرع كان ينبغي 

قف يعتربان حقان مكتسبان أيضا، و منه ميكن اقتراح بإضافة عليه تداركه، ألنّ الوصية و الو

يدير الكافل : " من قانون األسرة حبيث تكون على النحو التايل 122الوصية و الوقف إىل املادة 

    ،"لصاحل الولد املكفول  و الوقفالوصية الولد املكفول املكتسبة من اإلرث، أو اهلبة أوأموال 

الولد املكفول املكتسبة و عليه ينبغي التأكيد على مدى مسؤولية الكافل يف احملافظة على  أموال 

   .كيفما كان نوعها و بالطرق املشروعة
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، املرجع السابق،      "مدى احلماية القانونية للطفل يف قانون األسرة اجلزائري : " مقال بعنوان/ األستاذ كمال لدرع)1(

.58: ص

على الويل أن :" من قانون األسرة بقوله 88و لقد أوجب املشرع على الويل احلرص على أموال القاصر، مبوجب املادة )2(

  ".يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل احلريص و يكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام 

و مل يتوقف املشرع عند تسيري أموال املكفول من قبل الكافل فحسب، و إمنا أجاز له 

من قانون األسرة اليت تنص على  123املادة التربع أو اإليصاء للمكفول من ماله، وذلك مبوجب 

للمكفول مباله يف حدود الثلث، و إن أوصى أو تربع بأكثر جيوز للكافل أن يوصي أو يتربع : " أنه

". ذلك، بطل ما زاد على الثلث إالّ إذا أجازه الورثة من 

إذن، أصاب املشرع عندما أبدى اهتمامه بالولد املكفول الذي ليس له مال ينفق منه عليه، 

بأن يتوىل الكافل اإلنفاق عليه و رعايته معنويا و ماديا، لكن مل يوفق عندما حصر هذا التربع يف 

الوصية مع حكم اهلبة رغم أما غري متساويان من حيث حدود الثلث، خاصة ملا أخلط حكم 

اآلثار، ذلك أنّ اهلبة ليس هلا مقدار معني فالواهب يتربع مباله دون قيود، و هذا بناء على املادة 

جيوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينا أو منفعة، : " من قانون األسرة بنصها 205

النسبة للوصية فيجب أن تكون يف حدود الثلث، و هو شرط وضعته كل ، أما ب"أو دينا لدى الغري 

تكون : " من قانون األسرة بنصها 185من الشريعة اإلسالمية و املشرع اجلزائري بقوله يف املادة 

  ".الوصية يف حدود ثلث التركة، و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة 

فاحلالة : أو إيصاء الكافل للولد املكفول إالّ يف حالتنيو عليه، ال ينبغي تقييد مقدار تربع 

األوىل، إذا كان األمر يتعلق بوصية، و احلالة الثانية إذا كانت اهلبة يف مرض املوت أو احلاالت 

اهلبة يف : " من قانون األسرة بقوهلا 204املخيفة فإا تأخذ حكم الوصية، و هذا بناء على املادة 

.، فما عدا هذه احلاالت ال جيوز تقييد التربعات"ت املخيفة تعترب وصية مرض املوت أو احلاال

من قانون األسرة على النحو         123و بناء على ذلك، ميكن إعادة صياغة املادة 

، وهنا إذا كنا أمام وصية نطبق املادة " للمكفول مبالهجيوز للكافل أن يوصي أو يتربع : "  التايل

  . من قانون األسرة 205نطبق املادة ألسرة، و إذا كنا أمام هبة من قانون ا 185
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الشريعة و ذا تتحقق محاية للمكفول و تتأكد مدى توافر نية اإلحسان إليه، خاصة و أنّ 

:   اإلسالمية حثت على إعطاء اليتيم شيئا من التركة مع أنه من غري الورثة، يقول سبحانه و تعاىل

قسمةَ أُولُوا الْقُربى و الْيتامى و الْمساكني فَارزقُوهم منه و قُولًوا لَهم قَوالٌ    و إِذاَ حضر الْ" 

  .، فاآلية الكرمية قد قدمت اليتيم على املسكني نظرا حلاجته إىل كافل ينفق عليه)1(" معروفًا 

إذا كان أو املساس به أو إساءة التصرف فيه،  املكفولى اإلسالم عن أكل مال و باملقابل 

فيجب احملافظة على  ماله و أن يرد الكافل املال إليه حني بلوغه سن الرشد   للولد املكفول مال، 

و الَ تقْربوا مالَ اليتيِمِ إِالَّ بِالتي : " و ال يأكل منه شيئا إالّ باملعروف، و هذا ما جاء  يف قوله تعاىل

أَح يه هدلُغَ أَشبى يتح ،نلُوا : " ، و قوله تعاىل أيضا)2(" سدبتالَ ت و مالَهوى أَمامتوا الْيآت و

، و قوله أيضا جلّ )3(" الْخبِيثَ بِالْطَيبِ و الَ تأْكُلوا أَموالَهم إِىلَ أَموالكُم إِنه كَانَ حوبا كَبِِريا 

¡)4(" نَّ الْذيِن يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا و سيصلَونَ سعريا إِ:" شأنه

أما يف السنة فقد بين رسول اهللا عليه الصالة و السالم فضل من يقوم على يتيم فريبيه و ينفق عليه 

أَنا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنة هكَذَا  و: " ة  و السالم أنه قالفقد روى سهل بن سعد عنه عليه الصال

ير بيت في خ: " ، كما قال عليه الصالة و السالم)5("  وأَشار بِالسبابة والْوسطَى وفَرج بينهما شيئًا

و هإِلَي نسحتيِم يي يهف تيني بملاملُس  هاُء إِلَيسيمٍ يتي يهف تيني بملي املُسف تيب ر6(" ش(.

و النتيجة املستخلصة مما سبق ذكره، أنّ اإلسالم و املشرع اجلزائري قد كفال للطفل 

املكفول سواء أكان معلوم النسب أم جمهول النسب حقوقا مادية و معنوية، و محل أفراد اتمع 

مسؤولية القيام على كفالته نفسيا و اجتماعيا و صحيا و مهنيا، و محاية أمواله من الضياع حىت 

  أ  سويا،  عفيف  النفس، و  حىت  ال يضيع  يف  متاهات  احلياة، و يكرب و نفسه تطفح بالعقد ينش

فينبغي¡)7(و  االضطرابات  اليت  تدفعه إىل االنتقام من اتمع الذي أذلّه و أهانه، و مل حيم ضعفه 

.8:اآليةسورة النساء، )1(

.152:اآليةسورة األنعام، )2(

.3:اآليةالنساء،سورة  )3(

.10:اآليةسورة النساء، )4(

.4892صحيح البخاري، احلديث رقم )5(
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.1213، احلديث رقم10سنن ابن ماجة اجلزء )6(

.95: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد زرمان)7(

، و ذلك بتعويض أسرته الطبيعية بأسرة بديلة مؤهلة )1(محايته من التشرد و احلاجة و االحنراف 

املكفول أحق باإلنفاق لعدم قدرته على الكسب و حاجته للتربية و تنشئة جيل الغد، و ذلك ألنّ 

  .للمال لإلنفاق على متطلبات احلياة

بعدما انتهيت من الباب األول املتعلق باحلقوق اليت تكون فيها األسرة مسئولة عن و أخريا،

متكني الطفل من التمتع ا، سوف أتعرض يف الباب التاين إىل أهم احلقوق اليت ينبغي للدولة أن 

لك من أجل استكمال شخصيته، ذمتنحها لكل طفل جزائري مع متكينه من االستفادة منها و كل 

.        إعداد جيل قوي العزمية على حتمل املسؤولية كاملةو من أجل 



170

، "حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دراسة مقارنة / األستاذ لدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلادي)1(

.145: املرجع السابق، ص

  حقوق الطفل إزاء دولته : اب الثاينالب

إنّ االهتمام بالطفل يعين االهتمام جبيل املستقبل و جيل حيمي األمة و يتحمل مسؤوليتها، 

و ال يقتصر االهتمام به على األسرة وحدها و إنما تنتقل أيضا إىل الدولة اليت حتّل حمل األسرة يف 

م وجود متكني الطفل من احلقوق املتبقية و تكمل ما مل تستطع األسرة القيام به نظرا لعد

اإلمكانيات من جهة، و لعدم متتعها بالسلطة اليت ختوهلا سن القوانني املقررة حلقوق الطفل، و كذا 

  . توفري الوسائل الكفيلة لتجسيد هذه حقوق يف الواقع من جهة أخرى

فإضافة إىل احلقوق اليت متّ ذكرها يف الباب األول فإنّ احلقوق األخرى املتبقية تتطلّب 

  .ولة بشكل واسع لتسهيل على الطفل التمتع اتدخل الد

فحق الطفل يف التعليم و الثقافة يقعان حتت مسؤولية الدولة ألنها هي اليت تقوم بإنشاء 

املدارس و الثانويات و املكتبات و توفري الكتب املدرسية و الكتب العامة، و إتاحة الفرصة لكل 

شجيعه على العلم و املعرفة يف حدود ضوابط توجه طفل يف التعليم جبعله جماين و إلزامي، و ت

  .سلوكه حنو مستقبل زاهر

و قد خيفق هذا الطفل يف دراسته ألسباب أسرية و اجتماعية و اقتصادية، فيضطر إىل 

الدخول إىل سوق العمل يف سن مبكرة فيتعرض إىل خماطر و تلحق به عدة أضرار، فتدخل الدولة 
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الطفل من كافة أوجه االستغالل االقتصادي و االجتماعي، أي يف يف هذه احلالة واجب حلماية 

  .    جمال التشغيل بإصدار قوانني تلزم املستخدم احترام قوانني العمل

و لضمان سالمة الطفل اجلسدية جيب الوقوف عند أهم األسباب اليت تضر بصحة الطفل  

الطفل صحيا يعين محايته و هو و تؤدي إىل وفاته أو إصابته بأمراض خطرية و معدية، فحماية 

جنني و بعد والدته بإتباع أسس الرعاية الصحية من تطعيم و غذاء صحي و توفري األدوية الالزمة 

  .للعالج و العيش يف بيئة صحية

كما جيب محاية الطفل صحيا مبكافحة الدولة للمخدرات و املؤثرات العقلية و قمع 

 ما، و اإلسراع إىل فرض تدابري و إجراءات وقائية قبل وقوع االستعمال و االجتار غري املشروعني

  .      الطفل يف تناوهلا

كل هذه النقاط سأحاول التحدث عنها يف فصلني، أتناول يف الفصل األول، حلق الطفل يف 

  .ضمان مستقبله، و أتعرض يف الفصل الثاين، حلق الطفل يف سالمته اجلسدية
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  الطفل يف ضمان مستقبلهحق : الفصل األول

يضمن مستقبل الطفل من خالل متكينه من التعليم ليتحصل على العلم و الثقافة،            

و و ليتحرر عقله من ظالم اجلهل، و يدفعه إىل أبواب املعرفة، و يساعده على اإلبداع 

  .اكتساب املهارات

العمل املشروع و غري املضر بصحته      كما يضمن مستقبل الطفل من خالل متكينه من 

ا لتعويده على االعتماد على نفسه و عدم اتكاله على ذو النافع له للكسب و االسترزاق، و ك

  .غريه

ا أحاطه بسياج من احلماية                ذو لكن، ال يكون مستقبل الطفل مضمونا إالّ إ 

  .صة بتوفريها و تكريسها على أرض الواقعو تنظيمات قانونية تتوىل الدولة أو اجلهات املخت

و عليه، فبالنسبة حلق الطفل يف العلم، و حىت يتزود الطفل باملعرفة و الثقافة، و يتمكّن من  

ي تلعبه يف التحصيل املعريف ذالتعليم اجليد، ينبغي أن تكون املنظومة التربوية مدركة للدور ال

  . ذلكافة شرائح التالمي



172

اتمع يقاس مبدى اهتمامها و تطويرها لنظامها التربوي مبا يتالءم مع فتطور الدولة و 

ا على املؤسسات التربوية الرمسية و اخلاصة أن تسعى إىل تطوير ذمستجدات العصر و معطياته، ل

و املنظومة التعليمية ابتداء من رياض األطفال إىل سائر املؤسسات التعليمية، من املدارس االبتدائية 

  . ات و الثانوياتاملتوسط

و تعد مرحلة الطفولة املبكرة من أفضل املراحل العمرية للتعلّم و اإلبداع يف جماالت املتنوعة 

و لذلك  ينبغي على املنظومة التربوية و رياض  األطفال تدريب األطفال علـى اكتساب املهارات 

.)1(سهم يف املستقبل احلسية و االجتماعية و املعرفية مبا يساعدهم على االعتماد على أنف

و يعد التعليم هو الوسيلة اليت يتم من خالهلا توصيل األساليب و القيم الثقافية إىل الناس، 

كما يساعد على النمو الثقايف و التنمية االجتماعية، فهو يعمل على تزويد األطفال مبهارات  و 

املعلومات من مصادر متعددة و نقدها و خربات متكّنهم من تعليم أنفسهم عن طريق احلصول على 

  .اختيار الصاحل منها، كما يعمل على إثراء معلومات األطفال و تشجيعهم على تنمية مواهبهم

و حىت يتدرب الطفل على كيفية االعتماد على نفسه، أما بالنسبة حلق الطفل يف العمل 

ي على اهليئة املستخدمة أن تسهر ينبغي أن يشتغل العامل القاصر وفقا لشروط قانونية، كما ينبغ

  .على تطبيق قانون العمل كما أراده املشرع

فحق العمل كقاعدة عامة هو حق مقرر لكل شخص باختيار نوع العمل و صاحب العمل 

الذي يعمل لديه، إالّ أنّ هناك استثناء من القاعدة، هو أنّ املشرع خص عمال القصر ببعض القيود 

النظام قانون العمل من ، حلمايتهم من خماطر العمل، كما جعل قواعد فرضها على أرباب العمل

  .العام، ال جيوز االتفاق على خمالفتها
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تثقيف الطفل بني املكتبة و املتحف، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة  / الدكتور حممد السيد حالوة)1(

.7: ، ص2002سنة 

ولة من قبل املشرع ذالتطور التكنولوجي، و رغم اجلهود املبو رغم التقدم العلمي، و 

إلرساء حقوق الطفل، خاصة تلك املتعلقة بوضع قواعد قانونية صارمة حلماية الطفل يف جمال 

ه القوانني ذأن االهتمام بالطفل، مل يرق إىل األهداف املرجوة، بسبب عدم تكريس ه العمل، إالّ

  .و احترامها من قبل رب العملا عدم التقيد ا ذالوطنية، و ك

حق  ا الفصل إىل مبحثني، تناولت يف املبحث األول،ذلك ارتأيت أن أقسم هذو لتفصيل 

  .حق الطفل يف محايته يف العمل: الطفل يف العلم، و يف املبحث الثاين
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  حق الطفل يف العلم: املبحث األول

إِقْرأْْ بِاسمِ ربك الَذي خلَق، خلَق اِإلنسانَ من علَقٍ، إِقْرأْْ و ربك اَألكْرم، : " يقول اهللا تعاىل

 لَمعي ا  لَمانَ مساِإلن لََّمبِالقَلَمِ، ع لََّمي عه )1(" الَذفهذه اآليات الكرمية أول خطاب إهلي موج ،

.)2( عليه و سلم و فيه دعوة إىل القراءة و الكتابة و العلم إىل النيب صلى اهللا

و حىت يضمن مستقبل و العلم يتلقاه اإلنسان عن طريق التعليم، و منذ أن يكون صغريا، 

الطفل ال بد من إتاحة له فرصة التعليم و تلقي العلوم، و كما ينبغي العمل على دعم معرفته ذه 

فري له كل وسائل املعرفة األدبية و الفنية و العلمية،   و منه، يرتبط العلوم عن طريق تثقيفه و تو

ضمان مستقبل الطفل بضمان حقه يف التعليم و حقه يف الثقافة حىت يصري عاملا أو مهندسا أو 

  .طبيبا أو مسؤوال على أسرته و جمتمعه و دولته

إذن، فحق التعليم و الثقافة يقعان حتت مسؤولية الدولة بالدرجة األوىل باعتبار وسائل 

التعليم و الثقافة توفرمها الدولة و املتمثلة يف بناء املدارس بأنواعها و توفري الكتب و إنشاء النوادي 

 به من استيعامتّكنو املتاحف  و غريها من الوسائل اليت تسهم يف توسيع ثقافة الطفل و وعيه، و 

تعرضت يف : و للتوضيح أكثر قسمت هذا املبحث إىل مطلبنيمعارف،  ما يستقبل من معلومات و

  .  املطلب األول، إىل حق الطفل يف التعليم، و يف املطلب الثاين، إىل حق الطفل يف الثقافة

.5إىل1سورة العلق، اآليات من)1(

، يراجع األسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق،    "اليقني، املعرفة، إدراك الشيء حبقيقته : " يعرف العلم لغة)2(

.496: ص



175

  حق الطفل يف التعليم: املطلب األول

إذا كان الطفل حباجة إىل رعاية و تربية فهو حباجة أيضا إىل تعليم حىت ينشأ قوي البنية        

و اإلدراك، إذ يعترب التعليم الغذاء الروحي للطفل، فهو ينور عقله و ينمي معارفه الدينية            

حنراف عن السلوكيات و الدنيوية، فالتعليم له أمهية كبرية يف محاية الطفل من عدة أخطار، كاال

السليمة اليت تنمي قدراته البدنية و العقلية و الروحية اليت تصنع املدنية و احلضارة، و اليت تعود 

و عليه بالرفاهية و سعادته و تقدم و رخاء البشرية بصفة عامة، فالعلم نور يبدد ظلمات اجلهل 

.)1(ارث بشىت صورها األمية و حيمي اتمعات من خطر احلروب و األوبئة و الكو

اإلسالم بالعلم، خاصة و أنّ و نظرا ألمهية التعليم و الفوائد العظيمة اليت تالزمه، اعتىن 

اإلسالم دين عقل و علم و ال تعارض بينهما، فقد حثّ على العلم و رفع من مرتلته و مرتلة 

لى نشر كل معرفة العلماء، و مل يقصر اهتمامه بنوع معني من العلوم دون غريها، بل حثّ ع

ا املطلب إىل فرعني، تناولت يف ذ، و لقد قسمت ه)2(تتحقق فيها املصلحة دينية كانت أو دنيوية 

     .الفرع األول، التنظيم القانوين للتعليم، ويف الفرع الثاين، تطرقت إىل أهداف التعليم

.98: محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي، املرجع السابق، ص/ الدكتور منتصر سعيد محودة)1(

حقوق اإلنسان و حرياته األساسية يف النظام اإلسالمي و النظم املعاصرة،     / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين)2(

.577: املرجع  السابق، ص

  التنظيم القانوين للتعليم: الفرع األول
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اإلسالم قدر العلم و العلماء يف الكثري من آيات الذكر احلكيم، و يف الكثري من بين لقد 

و تلْك اَألمثَالُ نضرِبها للْناسِ و ما يعقلُها إِالَّ : " األحاديث النبوية، و تظهر يف قوله تبارك و تعاىل

يرفَع اُهللا الَذين َآمنوا منكُم و الَذين أُوتوا العلْم         : " ه احلق تعاىل، وقول)1(" الْعالمونَ 

 اتجر2(" د(.

من جاَءه الْموت : " و نفس النهج جه الرسول صلى اهللا عليه و سلم و يتضح يف قوله

 ،لَامالْإِس بِه يِيحيل لْمالْع طْلُبي وهوةني الْجةٌ فداحةٌ وجرد نيبِيالن نيبو هني3("  فَب(.

الشريعة اإلسالمية عند حد احلثّ على العلم و التفكري، أو على بيان فضل و مل تقف 

العلماء، بل اعتربت أن التعليم فريضة على كل مسلم حيث جاء يف قول الرسول عليه الصالة             

.)4("طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ: " و السالم

.43: سورة العنكبوت، اآلية)1(

.11: سورة اادلة، اآلية)2(

.358سنن الدارمي، احلديث رقم )3(

  .630 رقم احلديث ،سنن ابن ماجه)4(
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و هذا إن دلّ على شيء إمنا يدل على أنّ الشريعة اإلسالمية تنظر إىل العلم و التعليم على 

أنه أحد األهداف األساسية اليت جيب أن يتحلى ا اتمع اإلسالمي، ليتحرر العقل اإلنساين من 

تأمــل و و الالتفكري و التدبر، عـن طريق ظالم اجلهل، و يدفعـه إىل أبواب العلم واملعرفة، 

االستنباط، فاإلسالم جاء مبنهج يتناول كافة أمور الدين و الدنيا، و يتوىل شؤون البشرية كلها، و 

يساعد اإلنسان علـى أن حيصل لنفسه و للجماعـة اإلنسانية علـى أمسى درجة من الكمال 

.)1(اإلنساين، و ينظم عالقته بربه و عالقته بأخيه اإلنسان يف كل مظاهر احلياة 

املشرع اجلزائري أدرك هذه احلقائق و الفوائد العلمية، و كان أكثر تأثرا  مبا حثّ و لعلّ 

عليه اإلسالم من فضل العلم، فيسر سبيل طلب العلم و حتصيله، إذ أقر حقا دستوريا يتضمن احلق 

. وناحلق يف التعليم مضم: " بقوله 1996من الدستور  53يف التعليم و هذا ما جاء يف املادة 

تنظم الدولة املنظومة . التعليم األساسي إجباري. التعليم جماين حسب الشروط اليت حيددها القانون

أقر هذا احلق  كما، "تسهر الدولة على التساوي يف االلتحاق بالتعليم، و التكوين املهين . التعليمية

وجزائري دون متييز قائم  تضمن الدولة احلق يف التعليم لكل جزائرية: " بقوله10 املادة أيضا يف

.)2("  على اجلنس أو الوضع االجتماعي أو اجلغرايف

و هكذا، فإنّ احلق يف التعليم الذي أقره الدستور و القانون، منحا لكل طفل احلق يف أن 

يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه و قدراته، و أن خيتار نوع التعليم الذي يراه أكثـر 

قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي و الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق،          / تور عبد الواحد حممد الفارالدك)1(

.340و  339: ص

  .القانون التوجيهي للتربية الوطنيةاملتضمن  2008جانفي  23 املوافق 1429حمرم عام  15 املؤرخ يف 04-08رقم قانون )2(
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اتفاقا مع ميوله و ملكاته، و ذلك كله وفق القواعد اليت يتوىل املشرع وضعها تنظيما هلذا احلق مبا 

ال يؤدي إىل مصادرته أو االنتقاص منه و على أال ختل القيود اليت يفرضها املشرع يف جمال هذا 

، و هذا ما أكّده املشرع يف )1(التنظيم  مببدأ تكافؤ الفرص و املساواة لدى القانون الذي تضمنها 

د احلق يف التعليم، بتعميم التعليم األساسي يتجس: " بقوله04-08رقمقانونمن ال 11املادة

." وضمان تكافؤ الفرص فيما خيص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم األساسي

التعليم يعتمد أساسا على إمكانية االلتحاق به، و لذلك يفإنّ التمتع الفعلي حبق الطفل 

جيب أن يكون التعليم متاحا للجميع دون متييز ألي سبب كان، و أن تشمل ما حتتاج إليه 

املؤسسات التعليمية من مرافق صحية و املياه الصاحلة للشرب، و توفري املدرسني و مواد التدريس، 

.)2(ليم و توفري كافة النفقات و تكاليف التع

و يتحقق ذلك، بتعاون و تنسيق مع اجلهات املعنية اليت حتظى بالسهر على تلبية حاجيات 

-08رقمقانونمن ال 9املادة بناء على بالطلب االجتماعي للتربية الوطنية، التعليم و التكفل 

ل يف التكفّتساهم اجلماعات احمللية، يف إطار االختصاصات املخولة هلا قانونا، : "بقوهلا04

ترقية  و      صيانتها  هلياكل املدرسية واجناز ابالطلب االجتماعي للتربية الوطنية، ال سيما يف 

." الجتماعي املدرسيامسامهتها يف النشاط  الرياضية و و النشاطات الثقافية

قانون حقوق اإلنسان يف الفـكر الوضـعي و الشريعة اإلسـالمية، املرجع السابق، / الدكتور عبد الواحد حممد الفار)1(

.342: ص

القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية، / األستاذ الدكتور حممد يوسف علوان و الدكتور حممد خليل موسى)2(

.310:اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص
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فحق الطفل يف تلقي التعليم، يقابله واجب الدولة يف جعل التعليم للطفل جمانيا          و 

الذكر   السالفة1996من دستور  53إلزاميا، يف مراحله املختلفة، و هذا ما أقره املشرع يف املادة 

". ري التعليم األساسي إجبا. التعليم جماين حسب الشروط اليت حيددها القانون: " بقوله

و يفهم من هذه العبارة، أنّ املشرع اعترب التعليم جمانيا حىت يتيح لكل أسرة إحلاق أطفاهلا 

 باملدرسة وحيقق تكافؤ الفرص بني شرائح األطفال مىت حتققت الشروط اليت حيددها القانون

قانونالفقرة األوىل من ال 13املادة ، و ذلك حسب ما جاء يف نص الوطنية التوجيهي للتربية

التعليم جماين يف املؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، يف :" بقوهلا 04-08رقم

  ". مجيع املستويات

الفقرة األوىل من  12املادة كما جعل من التعليم إلزامي، و يتضح يف قوله يف نص 

 (    جلميع الفتيات والفتيان البالغني من العمر ست  إجباريالتعليم : " بأنّ 04-08رقمقانونال

اإللزامي إىلمدة التمدرس ، و ميكن متديد " سنة كاملة )  16( إىل ست عشرة )1(سنوات )   6

3و   2الفقرة  12املادة ذلك حسب ما جاء يف نص مصابني بإعاقة و  لتالميذإذا كان ا سنتني

للتالميذ )  2( بسنتني  اإللزاميغري أنه، ميكن متديد مدة التمدرس : " من نفس القانون بقوهلا

تسهر الدولة بالتعاون مع األولياء على تطبيق هذه  .حالتهم تربر ذلك املعوقني كلما كانت

  ". األحكام

سنوات من عمره بناء على ترخيص مىت توافرت الشروط و هذا حسب ما جاء يف  6إالّ أنه ميكن أن يسجل الطفل قبل )1(

  .سنوات كاملة)6(املدرسة االبتدائية هي ست إىلسن الدخول : " بقوهلا 04-08رقم قانونمن  ال 48املادة 

." التربية الوطنيةب ميكن منح رخص استثنائية لاللتحاق باملدرسة وفق شروط حيددها الوزير املكلف أنه، ريغ    
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مكمال ملبدأ إلزامية التعليم، فهذا األخري ال يكفي وحده لتسهيل تلقي  التعليمفمبدأ جمانية 

 التعليمالعلم لدى غري القادرين على حتمل مصاريف الدراسة، بل ال بد من جتسيد مبدأ جمانية 

عمليا حىت يتسىن لكل األسر تسجيل أطفاهلم لدى املدارس القريبة من منازهلم، و الدولة وحدها 

تتكفّل بتوفري األرضية املناسبة لتمكني كل طفل من ممارسة حقه يف التعليم، و قد أكّد املشرع هذا 

متنح الدولة، عالوة على : " بقوله04-08رقمقانونمن ال الفقرة الثانية يف13املادة الدعم يف 

متعددة، السيما فيما  إعاناتذلك، دعمها لتمدرس التالميذ املعوزين بتمكينهم من االستفادة من 

  الصحة  النقل و و   اإليواء التغذية و و األدوات املدرسية، الكتب و خيص املنح الدراسية و

  ،" املدرسية

دولة فإنه ميكن لألولياء املسامهة ببعض و املالحظ هنا، أنه رغم هذا التدعيم من قبل ال

يف الفقرة الثالثة من نفس 13املادة ما جاء يف نص اخلاصة بالدراسة، من خالل  املصاريف

غري أنه، ميكن أن يطلب من األولياء املسامهة يف تغطية بعض املصاريف املتعلقة : " القانون بقوهلا

  ، " التنظيم طبقا لشروط حتدد عن طريق اليت ال متس مببدأ جمانية التعليم بالتمدرس و

و هنا املشرع مل يبني طبيعة هذه املسامهة و ال املعيار الذي يستند عليه للتفرقة بني مسامهة 

يف تدعيم  الدولةالتعليم، و حىت ال يقل تدخل جمانية  ، حىت ال منس مببدأاألولياءالدولة و مسامهة 

  .  ألولياءمهما كانت مسامهة االتعليم و اإلنفاق عليه و يستمر دعمها 

  على ضرورة  األولياءانية، فإنه من جهة أخرى ألزم قرر مبدأ اقد و إذا كان املشرع    
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املادةإليه  ، و هذا ما أشارت)1(و ال ينبغي هلم منعهم من االلتحاق ا تسجيل أبنائهم يف املدارس 

.السالفة الذكر 04-08رقمقانونالفقرة األوىل و الثانية من ال 12

و هنا أشري إىل أنّ اإللزام يف التعليم أصبح مقترنا جبزاء يفرض على كل أب ميتنع عن تدريس 

رقمقانونالفقرة الرابعة من ال 12املادةطفله، و هو جزاء يتمثل يف غرامة مالية حددت قيمتها 

يتعرض اآلباء أو األولياء الشرعيون املخالفون هلذه األحكام : " اليت جاء نصها كالتايل 08-04

 ج.د)  00050( ف ج إىل مخسني أل.د)   0005 (من مخسة آالف  رامة مالية تتراوحغإىل دفع 

")2(.

و لألسف الشديد هناك فيئة من األطفال حمرومة من حقها يف التعليم، و هي فيئة أطفال الشوارع اليت ال تستفيد من العلم )1(

مما قد يؤدي بالطفل إىل قصور يف منو شخصيته، و إىل اخنفاض مستواه االجتماعي و االقتصادي داخل اتمع،  و هلذا 

من حقوقه الطبيعية بل حرمان اتمع ككل من النمو و التقدم يف مجيع جماالت حرمان الطفل من التعليم ال يعين حرمانه 

أطفال الشوارع، مأساة حضارية يف األلفية الثالثة، / الدكتور حممد سيد فهمييراجع . التنمية االجتماعية و االقتصادية

.122: املرجع السابق، ص

04-08 رقمقانونمن ال 4الفقرة  12املادة إلزامية التعليم و الذي حتدثت عنه تطبيق آليات دد الذي حي التنظيمو  )2(

و املتعلقة بتسليط عقوبة الغرامة املالية على اآلباء أو األولياء الشرعيون املخالفون ملبدأ إلزامية التعليم، يكون عن طريق 

سنوات و هو السن القانوين للدخول املدرسي، مث تبعث هذه  6مصاحل البلدية اليت تقوم بإحصاء عدد األطفال الذين بلغوا 

من مسكن األطفال املعنيني للتأكد من تسجيلهم لديها أم ال، و يف حالة عدم التسجيل ينبغي احلصيلة إىل املدرسة القريبة 

على مديرية التربية بالوالية تبليغ وكيل اجلمهورية من أجل املتابعة القضائية ضد اآلباء الذين رفضوا تعليم أبنائهم، حبيث 

الشرطة إذا كان هؤالء األولياء يقيمون داخل املدينة، أما إذا  قطري يقوم هذا األخري باستدعاء أولياء األطفال املعنيني عـن

الدرك الوطين، من أجل االمتثال لقرار العدالة  طريق كانوا يقيمون خارج املدينة أو يف املناطق النائية فيكون االستدعاء عن

لكن ج.د)00050(إىل )0005(القاضي بضرورة إحلاق أبنائهم باملدرسة و إالّ يتعرضون إىل دفع غرامة تتراوح بني 

قد يثار إشكال يف حالة تغيري اآلباء حملل إقامتهم دون تغيري مقر السكىن مـن أجل االستقرار يف مكان آخر، فهنا يتعذر 

العثور على مكان إقامة أسرة الطفل الذي بلغ السن القانوين للدخول املدرسي،  و بالتايل يفلت األب من العقوبة، و يضيع 

كما تظهر اإللزامية يف التعليم أيضا بالنسبة للحضور املستمر للتلميذ الذي يلتحق . حق الطفل يف التعليم الذي قرر له قانونا

و ال  ميكن فصله عن الدراسة . بالدراسة، فيصبح جمربا على احلضور اليومي و ال يتغيب إالّ ملربر مقبول قانونا كمرض مثال

  .ة اليت تطبق عليه قبل ذلك هي إعادة السنةسنة فالعقوب 16إالّ بعد سن 
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و بالرجوع إىل الواقع و بعيدا عن النصوص القانونية، هناك الكثري من األسر خاصة يف 

الريف و يف املناطق النائية ال تطبق هذا النص، أي ال تسجل أبناءها يف املدارس نظرا لعدة أسباب 

الظروف املعيشية الصعبة كالفقر و عدم القدرة على حتمل اجلهل بقيمة التعليم و بفوائده، و : أمهها

تكاليف الدراسة و لوازمها، و بعد املدارس عن املساكن أو انعدامها، و إن وجدت مدارس فإنّ ا 

نقائص كثرية من حيث املرافق و من حيث املدرسني، و هذا يعترب مؤشرا على تدين املستوى 

  .يس أبناءهمالدراسي و عدم إقبال اآلباء على تدر

وخالصة القول، أنّ جمانية التعليم ال تعين جمرد اإلعفاء من دفع الرسوم املدرسية، بل تشمل 

كذلك التكاليف ذات الصلة بالعملية التعليمية برمتها، فالدولة ملزمة مبقتضى جمانية التعليم ببناء 

اريس و الكتب و الزي املدارس يف كل التراب الوطين يف الريف و يف املدينة، و بتوفري الكر

، و أن )1(املدرسي و املواصالت، و تقدمي املنح و اإلعانات لغري القادرين على متابعة تعليمهم 

تسهر على مراقبة التطبيق الفعلي هلذه اإلجراءات و أن تسلط العقوبة على من خيالفها أو يتماطل 

  . يف اإلسراع يف اجنازها و تطبيقها

نظام التربوي، فإنه يلزم التالميذ على شراء كل متطلبات لكن، يف الواقع و حسب ال

املدرسية من دفاتر و مآزر، أما الكتب فهي جمانية فقط بالنسبة للسنة األوىل ابتدائي، أما باقي 

  السنوات فأولياء التالميذ وحدهم يتكفلون بشرائها، و أمام هذا اإلجبـار يف شراء مستلزمات 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية، / مد  يوسف علوان و الدكتور حممد خليل موسىاألستاذ الدكتور حم)1(

.311: املرجع السابق، ص اجلزء الثاين،



183

قد  تعجز بعض األسر من توفريها لطفلها مما ينعكس سلبا )1(املدرسية خاصة بالنسبة للكتب 

و التركيز و االجتهاد يف دراسته  فنجده  باعلى مستواه الدراسي فيصبح غري قادر على االستيع

يكرر السنة مرة واحدة  أو عدة مرات و قد يطرد من املدرسة ائيا وفقا للقانون،     و قد 

،   و "بالتسرب املدرسي : " ينقطع عـن الدراسة بعد التحاق الفعلي باملدرسة أو ما يعرف

 جمرد نص فقط حلرمان هـذا التلميذ بسبب هذه العوائق، يتحول إلزام التعليم و جمانيته إىل

الراسب و املطرود من املدرسة مبكرا من حقه يف التعليم، فيصبح منحرفا أو متشردا أو متسوال أو 

  .فردا غري نافع ألسرته و تمعه و لبلده

  أهداف التعليم: الفرع الثاين

و تكملة ملا سبق ذكره، و أمام هذه الوضعية املزرية و حىت ال تتفاقم املشاكل الناجتة على 

أن تتخذ مجيع التدابري لتشجيع احلصول املنتظم يف الدولة إمهال احلق يف التعليم، ينبغي على 

ة املدارس و التقليل من معدالت الطرد من الدراسة أو تركها، و اختاذ كافة التدابري املناسب

لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية، كما ينبغي اإلسهام 

يف القضاء على اجلهل يف مجيع أرجاء التراب الوطين و تيسري الوصول إىل املعرفة العلمية و 

.)2(التقنية  و إىل وسائل التعليم احلديثة 

املدرسية املعتمدة و اختاذ  الدولة على توفري الكتبتسهر: " على أن04ّ-08 رقمقانونمن ال 92املادة و تنص )1(

، و يالحظ هنا أنه رغم تكفّل الدولة بتوفري الكتب املدرسية على "التدابري الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف مجيع التالميذ 

جمانية ما عدا السنة األوىل ابتدائي، و أيضا لقلتها  كافة املستويات، إالّ أنّ نسبة االستفادة منها نسبية، نظرا ألا ليست

أحيانا يف املدارس، و أحيانا أخرى عدم قدرة األولياء على شرائها بسبب الدخل الضعيف أو ألنّ هلم عدة أطفال يدرسون 

  .يف آن واحد، فال يستطيعون شراء كل الكتب ألبنائهم

.196:النظرية و التطبيق، املرجع السابق، صحقوق الطفل بني / الدكتور عروبة جبار اخلزرجي)2(
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أن يكون تعليم الطفل موجها إىل تنمية شخصيته و مواهبه و قدراته العقلية  و أي ينبغي

، و هو األمر )1(البدنية إىل أقصى إمكاناا، و تنمية احترام حقوق اإلنسان و احلريات األساسية 

:    "التـي جاء نصها كالتايل 04-08رقمقانونمن ال44املادة الذي  أكده املشرع يف

و         لكل التالميذ، يسمح هلم باكتساب املعارف  التعليم األساسي تعليما مشتركا يضمن

 و       الكفاءات األساسية الضرورية ملواصلة الدراسة يف املستوى املوايل أو االلتحاق بالتعليم

".تمعيف حياة ا التكوين املهنيني أو املشاركة

  : "من اتفاقية حقوق الطفل اليت جاء نصها على النحو التايل 28و هذا ما كرسته  املادة )1(

تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم، و حتقيقا لإلعمال الكامل هلذا احلق تدرجييا و على أساس تكافؤ  - 1

  :  الفرص، تقوم بوجه خاص مبا يلي

  .التعليم االبتدائي إلزاميا و متاحا جمانا للجميعجعل _ أ 

تشجيع تطوير شىت أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو املهين، و توفريها و إتاحتها جلميع األطفال      و  -ب     

  . اختاذ التدابري املناسبة مثل إدخال جمانية التعليم و تقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها

  .جعل التعليم العايل، بشىت الوسائل املناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات  - ج    

  .جعل املعلومات و املبادئ اإلرشادية التربوية و املهنية متوفرة جلميع األطفال و يف متناوهلم  -د     

  .  دراسةهـ  اختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس و التقليل من معدالت ترك ال    

  تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل  - 2

  .اإلنسانية و يتوافق مع هذه االتفاقية          

بالتعليم، و خباصة دف  ةتقوم دول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز و تشجيع التعاون الدويل يف األمور املتعلق - 3

اإلسهام يف القضاء على اجلهل و األمية يف مجيع أحناء العامل و تيسري الوصول إىل املعرفة العلمية و التقنية و إىل وسائل 

  ".التعليم احلديثة، و تراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد 
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، ينبغي على الدولة أيضا أن حتدد مضمون و حىت تتكون شخصية الطفل و قدراته العلمية

يف كل املراحل )1(التعليم ااين و جماالته و الغايات املوجودة منه، و ذلك بتسطري برنامج دراسي 

، أي جيب أن يعكس التعليم )2(التعليمية حبيث يتمشى و قدرات الطفل العقلية و درجة استعابه له 

توازنا مناسبا بني تعزيز جوانب التعليم البدنية و العقلية و العاطفية و األبعاد الفكرية و االجتماعية 

، و ينبغي أن يكون اهلدف العام من التعليم )3(و العملية و األبعاد املتصلة بالطفولة و احلياة كلها 

.)4(كة تامة و مبسؤولية يف اتمعهو تعزيز قدرة الطفل على املشاركة  مشار

يتحقق ذلك إالّ إذا توافر مبدأ حريـة التعليم، فالفرد حـر يف تلقني النشء العلم،      و ال

منذ مطلع السبعينات يف القرن املاضي إىل استكمال  " منظمة األمم املتحدة " و " منظمة اليونسكو" و قد سعى برنامح )1(

ة إىل تعميم التعليم االبتدائي و األساسي و استئصال جذور األمية و تطوير أنظمة يف مناطق عدة من العامل و اجلهود اهلادف

من خالل وضع  2000كانت الدول العربية معنية ضمنيا ذا الربنامج، إذ كان من املتوقع القضاء على األمية حبلول سنة 

/ الدكتور عروبة جبار اخلزرجيأشار إليه. أجل تنمية املوارد البشريةبرنامج  إقليمي تعاوين  مع املؤسسات الوطنية من 

.197:حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص

التلميذ  األولية  و الضرورية اليت تساعد مالتعلّإىل وسائل  04-08 رقم من القانون 1الفقرة 45و قد أشارت املادة)2(

 احلساب و   الكتابة  م األساسية املتمثلة يف القراءة وتزويد التالميذ بأدوات التعلّ: " العقلية للطفل يف قوهلا هعلى منو قدرات

، هناك مواد أخرى مكملة هلا و هي التربية احلساب الكتابة و القراءة وو إضافة إىل املواد املذكورة يف هذه املادة و هي  ،"

.تكنولوجية و اللغة األجنبية،  و هي مواد موضوعة حسب مستوى الدراسي لكل تلميذاملدنية و التربية اإلسالمية و ال

على ضرورة  توفري  للتالميذ كافة الظروف    04-08 رقمقانونمن  ال 10و   9الفقرتني يف45و قد حثّت املادة)3(

اليت تساعد على النمو السليم ألجسامهم و ذلك مبمارسة الرياضات املختلفة، و القيام باألنشطة اليدوية من أجل 

تنمية  العمل على توفري ظروف تسمح بنمو أجسامهم منوا منسجما و: " التشجيع على املبادرة و اإلبداع و منه قوهلا

تشجيع روح املبادرة لديهم وبذل اجلهد واملثابرة وقوة التحمل  .اليدوية و م البدنيةقدرا ."

القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية / األستاذ الدكتور حممد  يوسف علوان و الدكتور حممد خليل موسى)4(

.311: اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص
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، و خيتار نوعية )1(و اإلعداد جليل جديد، و حرية الطفل يف أن يتلقى مقدار معني من التعليم 

التعليم الذي يتلقاه و املعلم الذي يلقنه العلم و املؤسسة التعليمية، و يتمتع مع غريه من املواطنني 

جلنسني أو بفرصة متساوية يف تلقي العلم إىل أقصى حدود التعليم دون متييز بسبب اختالف ا

.)2(الثروة أو األصل االجتماعي 

و من جهة أخرى، متخضت عن مبدأ حرية التعليم عدة مؤسسات، مؤسسة تعليمية عامة، 

¡)3(و هي من احتكار الدولة وحدها، و مؤسسة تعليمية خاصة أو ما تعرف باملدارس اخلاصة 

من التعليم هو ما يعرف باملدارس يغلب عليها الطابع التعليمي غري ااين، أما النوع الثالث 

  .القرآنية اليت تسهر على تعليم علوم الدين اإلسالمي

إالّ أنه رغم وجود هذه األنواع من املؤسسات التعليمية، فإا تبقى من احتكار الدولة 

  وحدها و حتت رقابتهـا و توجيهـاا، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الربنامج و مواده و حجمه    

حقوق اإلنسان و حرياته األساسية يف النظام اإلسالمي و النظم املعاصرة، / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين)1(

.121: املرجع  السابق، ص

، منشور بكتاب حقوق اإلنسان، الد الثاين، دراسة تطبيقية عن "حرية التعليم : " مقال بعنوان/ األستاذ زين بدر فراج)2(

العامل العريب، إعداد  الدكتور حممد شريف بيونـي، و الدكتور حممد السعيد الدقاق، و الدكتور عبد العظيم وزير، دار 

.396: ، ص1998ية، سنة العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثان

: " اليت جاء  نصها على النحو التايل  04-08 رقمقانونمن  ال58 املادةباملدارس اخلاصة بناء على اعترف املشرع )3(

تتوفر فيه ا لشروط احملددة قانونا، احلق يف فتح مؤسسات خاصة  و لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون اخلاص،

 ومهما كانت ميكن، ال.التعليم باجلنسية اجلزائري مدير مؤسسة خاصة للتربية و عأن يتمت جيب.التعليم للتربية و

  ". لعموميةااألسباب، خوصصة املؤسسات املدرسية 
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، فاهلدف )1(جتانس و ترابط بني ما يتلقاه الطفل يف خمتلف املؤسسات التعليمية الساعي،  و مدى 

من التعليم عموما، هو تنمية قدرات الطفل و إبعاد كل القيم اليت من شأا أن تتعارض مع مبادئ 

احلياة االجتماعية و األخالقية و الدينية، و اليت من شأا أيضا أن ختلق بني األجيال املتعلّمة أحقادا  

.)2(و كراهية 

 ربامجعلى ضرورة االلتزام بالتعليم  املؤسسات اخلاصة للتربية و04-08 رقمقانونمن ال60 املادةأجرب املشرع يف )1(

التعليم بتطبيق برامج  تلزم املؤسسات اخلاصة للتربية و: " بقولهاملؤسسات التربية والتعليم العمومية املعتمدة يف التعليم 

، إضافتهع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم املؤسسات خيض. التعليم الرمسية اليت حيددها الوزير املكلف بالتربية الوطنية

إىل أحكام  و     ترخيص مسبق من الوزير املكلف بالتربية الوطنية، حتتويها الربامج الرمسية، إىل عالوة على النشاطات اليت

." منه  2هذا ا لقانون السيما املادة 

فقط، و إمنا يسعى أيضا إىل غرس املبادئ اإلنسانية اليت ترقى باإلنسان  ألنّ جمال التعليم ال يتوقف على الثقافة و العلوم )2(

إىل أمسى معاين األخالق و اآلداب و احملبة و التفاهم و التعاون بني كافة شرائح اتمع و أهم مبدأ هو نشر ثقافة التسامح 

عن  أجنع الوسائل ملنع الالتسامح، و  بني الشعوب و حىت بني املواطنني، و لكي يتحقق ذلك أن يسهم التعليم يف البحث

أول خطوة يف جمال التسامح هـي تعليم الناس احلقوق و احلريات اليت يشاركون فيها و لكي حتترم هذه احلقوق  و 

يعد التعليم يف جمال التسامح ضرورة ملحة، لذا . احلريات فضال عن تعزيز عزمهم على محاية حقوق و حريات اآلخرين

لى اعتماد أساليب  منهجية و عقالنية لتعليم  التسامح تتناول أسباب الالتسامح الثقافية و االجتماعية     يلزم التشجيع ع

و االقتصادية و السياسية و الدينية أي اجلذور الرئيسة للعنف و االستبعاد، و ينبغي أن تسهم السياسات و الربامج التعليمية 

 األفراد و كذلك بني اموعات األثينية     و االجتماعية و الثقافية و الدينية و يف تعزيز التفاهم  و التضامن و التسامح بني

عمان، الطبعة حقوق اإلنسان، دار الثقافة،/ أشار  إليه األستاذ الدكتور سهيل حسني الفتالوي .اللغوية و فيما بني األمم

نادى بالتسامح بني املؤمنني و بني الناس مجيعا  و أشري هنا إىل أنّ اإلسالم كان أول من. 171:ص¡2007األوىل، سنة

دون التمييز بني املسلم و الكافر، و حثّ على إقامة العالقة الطيبة بني الشعوب يف الكثري من اآليات منها قوله تعاىل يف 

ي الدينِ و لَم يخرِجوكُم من ديارِكُم الَ ينهاكُم اُهللا عنِ الَذين لَم يقَاتلُوكُم ف: "  9و  8و  7سورة املمتحنة مـن اآليات 

كُم في الدينِ و أَخرجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم و تقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اَهللا يحب املُقِْسطني، إِنما ينهاكُم اُهللا عنِ الذَين قَاتلُو

اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاه ونَ  وُالظَامل مه  كفَأُوالَئ  ملّهوتي نم و مهلَووالرسول صلى اهللا عليه وسلم أول  و قد كان ،"أَنْ ت

ما تظُنون أَين فاعل : من  عفى عن األسرى الكفار الذين شردوه و أصحابه   و اضطهدوهم و وقفوا ضد دعوته و قال هلم

، فأراد "اذْهبوا فَأَنتم الطُلَقَاُء :" فقال الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم. كرمي و ابن أَخِ كَرِميِأنت أخ : ً بِكُم ؟ قالوا له

=
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إالّ أنّ الكثري من الدالئل اليوم تشري إىل تراجعات أو اختالالت قد ألّمت بالتعليم، فتدخل 

خالت الدولية يف تنظيم التعليم داخل الدولة يف وقتنا احلايل أصبح مرهونا مبا ميليه عليها التد

فقد حرصت الواليات املتحدة األمريكية على السيطرة على املؤسسات الدولية  .املؤسسات الوطنية

و " اليونسكو " ذات االختصاص مثل منظمة األمم املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة         

املنظمة العربية للتربية :  ربوي و ثقايف مثلحاولت التوغّل يف منظمات إقليمية أخرى ذات طابع ت

.)1(و العلوم و الثقافة و املنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة 

.188املوجود يف الصفحة السابقة )2(تابع للهامش رقم 

الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم بذلك أن يعلّم املسلمني مجيعا معىن العفو و احللم و التسامح، فغلّب عليه الصالة       = 

و السالم التسامح على الغضب و احملبة على الكراهية و املغفرة على املعاقبة حىت يبدأ عهدا جديدا من العمل السياسي 

من سورة آل  134كظم الغيظ، و احملبة و الرأفة، و هذا اقتداء بقوله تعاىل يف اآلية  املستند على التسامح و العفو و

و قـد أدرك املشرع قيمـة هذه ... " و الكَاظمني الغيظَ و العافني عـن الناسِ و اُهللا يحب املُحِسنيـن: " عمران

قانونمن  ال4و  3الفقرة  5 املادةخالل   ا،  و يتضح ذلك مناملدرسة القيام املبادئ السمحاء  فجعلها واجبة على 

 و تنمية احلس املدين لدى التالميذ : ني على املدرسة القيام على اخلصوص مبا يأيتعمثة، يت ومن : " ...04-08  رقم

التسامح و الواجبات و احلقوق وتساوي املواطنني يف  اإلنصاف و العدالة و بتلقينهم مبادئ املواطنة متنشئتهم على قي 

تنمية ثقافة دميقراطية لدى  حقوق اإلنسان وو منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل التضامن بني املواطنني،  احترام الغري و

على تفضيل  و    العنف  حبملهم على نبذ التمييز و قبول رأي األغلبية و احلوار و التالميذ بإكسام مبادئ النقاش و

   ".راحلوا

.185: حقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور سهيل حسني الفتالوي )1(
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و قد طلبت الواليات املتحدة من دول عربية عدة تغيري مناهجها التعليمية و ال سيما الدينية 

، فبحلول سنة )2(لتكون مسايرة للغرب لتغرس قيما مغايرة لقيم األخالق العربية اإلسالمية )1(

بدت املناهج التربوية يف العامل اإلسالمي مصدر إزعاج للواليات املتحدة األمريكية،    و  2000

بدأ احلديث عن حمتوى املنهاج أكثر وضوحا، ما جيب أن يدرس و ما ال جيب أن يدرس يف 

ليم باعتبار أن العامل التربية و التع )3(املؤسسات التربوية التعليمية، و كان احلديث مؤشرا حنو عوملة 

.)4(يعيش أمواج العوملة 

إنّ التدخل األمريكي يف املناهج التعليمية و املؤسسات التربوية بعد أحداث سبتمرب كان بناء على خلفية أنّ املناهج )1(

ما هو إالّ نتاج بيئته         اإلسالمية تنتج إرهابيني وفق الرؤية األمريكية أصبحت متثل الرعب يف قلوب األمريكان، و الفرد 

و أقول أن هذا الفكر خاطئ و ليس له أساس يستند عليه، و هلذا ينبغي عدم الرضوخ إىل . الثقافية و التربوية واالجتماعية

األستاذ حممد عبد امللك املتوكل فيما هذه الضغوطات، ذلك أن إبعاد الطفل عن معتقده الديين يعد جرمية يف حقه، و أؤيد 

فمن غري املقبول مطالبة الدول العربية بعدم تدريس الشريعة اإلسالمية ملا فيها من جتريد للقومية و " : هب إليه بقولهذ

الشخصية العربية اإلسالمية، فمن اخلطأ حتميل اإلسالم أسباب املعانات اليت يتخبط فيها العامل الغريب  و خاصة الواليات 

فأمريكا تريد من وراء هذا كله غزو العامل اإلسالمي ثقافيا لكي تتحول . تماعيةاملتحدة من احنطاط خلقي و آفات اج

، "حقوق اإلنساناإلسالم         و :" مقال بعنوان/يراجع مؤلفه. "اتمعات اإلسالمية إىل جمتمعات منحلة و متخلفة 

.73: ص حقوق اإلنسان، املرجع السابق،منشور بكتاب 

.185: حقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص/ حسني الفتالوياألستاذ الدكتور سهيل )2(

 لثقافةانشرأيالعامل، أمركةعمليةاأعلى  هاوصفوالعوملة ليس هلا تعريف موحد، فهناك من عرفها من خالل )3(

 على مربياليةاالللهيمنةاآلخرالوجهاأعلىاآلخرالبعضيراهاو  .األخرىالثقافيةاتمعات  على تغلبحبيثاألمريكية

إليهاينظر ومثة مناالستعمارية،اهليمنةصور أحدث وأبشعفهياألمريكيةاملتحدة  للوالياتاملنفردةالرعايةحتتالعامل

 االقتصادينظر النظام من مبادئنشرمنهايرادعمليةالعوملةأنأيالعامل،رمسلةعمليةمتثلالعوملةأنأوسعمبنظور

بنت حممد ، تراجع الدكتورة سلوىاألخرىاتمعات تتبعهااليتاالقتصاديةاألساليبعامةعلىوفرضهالرأمسايل

www.novapdf.com:احملمادي عن طريق املوقع االلكتروين

.199:التطبيق، املرجع السابق، صحقوق الطفل بني النظرية و / الدكتور عروبة جبار اخلزرجي)4(
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و بالفعل تنظر العوملة إىل املدرسة على أا مؤسسة من مؤسسات اإلنتاج يف اتمع،      

وظيفتها األساسية إنتاج القوى البشرية املدربة و املؤهلة للعمل، فأختزل معىن املدرسة و التعليم، 

.)1(إىل املفهوم االقتصادي الضيق 

ربية و التعليم ليس اهلدف منها أن تكون املؤسسات التعليمية يف الوطن       إنّ عوملة الت

مشاة ملا هو موجود يف الدول الغربية، بل جعل هذه املؤسسات تعمل وفق محاية )2(العريب 

املصاحل الغربية و تربية جيل بعيد عن وطنه و مشكالت أمته و يأخذ من الغرب ما يفسد شخصيته 

.)3(غربة و التبعية و العداء لتراثه و دينه و قوميته و ينمي فيه ال

فكثري من املدارس الغربية تعد مناهجها وفقا لرغبات املؤسسات  و الشركات و أصحاب األعمال، حبيث تؤدي إىل )1(

إكساب الطالب املهارات و زيادة رأس املال، فأصبحت اجلودة يف ظل احلداثة عملية رياضية تستند إىل حسابات التكلفة 

  ".   لنا إننا نستثمر يف أطفا: " و الربح و اخلسارة حتت شعار

.184: صحقوق اإلنسان، املرجع السابق،/ األستاذ الدكتور سهيل حسني الفتالوي)2(

و تظهر آثار العوملة على التربية و التعليم يف الوطن العريب كما أوضحها  الدكتور عروبة جبار اخلزرجي من عدة جوانب  )3(

  :ميكن عرضها كما يلي

مارست الواليات املتحدة ضغطا شديدا لتغيري املناهج الدراسية و البنية اإلعالمية :التدخل يف وضع املناهج الدراسية - 1

و الثقافية يف الدول العربية و اإلسالمية، إلفراغ اهلوية الوطنية و القومية من حمتواها، و إذا كانت ثقافة عصر العوملة، 

شبكات العاملية، و الشركات املتعددة اجلنسية، و هي ثقافة اصطدمت بسلطان و هي ثقافة عامل املؤسسات و ال

اتمع و الدولة، فإنّ عصر مـا بعد العوملة  خيتصر الثقافات و األفكار و العقائد يف منبع      و مصدر واحد، و 

، ذا طابع معنوي و إلغاء اهلوية القومية و ألنّ ذلك مستحيل، فسوف يضيف إىل أسباب التوترات توترا جديدا

  .روحي وثقايف، مفروض بقوة الدولة األعظم و إرهاا و اخلوف منها

لقد ختلت الدولة عن مسؤولياا يف بعض األنشطة التعليمية ألنّ منظمة : ختفيف اإلنفاق على املؤسسات التعليمية - 2

ها مبا فيها قطاع التعليم و الصحة  و غريها التجارة الدولية تفرض على الدول األعضاء وقف الدعم للقطاعات مجيع

.200: حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص/ يراجع مؤلفه
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و بعيدا عن التأثريات الغربية و خاصة األمريكية ينبغي على املشرع و مهما يكن من أمر، 

ديده وفقا لتطلعاا الغربية، أن يتجرد من الضغوطات اهلادفة إىل تضييق و خنق جمال التعليم و حت

ليس إالّ لطمس الشخصية العربية و اإلسالمية، و جلعل الدول العربية عموما تابعة تبعية أصلية 

للنظام األمريكي الغريب، فهذا الوضع اخلطري ينبغي التفطن له و التصدي له بإثبات القومية العربية 

  .ن اهلوية العربية اإلسالميةاليت ترفض يف أصلها أي تسلط خارجي من شأنه فقدا

و قد أحسن املشرع عندما ركّز على ضرورة التمسك بالقيم اإلسالمية اليت دف أساسا 

طوال املسار التربوي إىل الوصول بالتلميذ تدرجييا إىل الفهم السليم و اإلنساين لإلسالم و لتعاليمه 

غرس سلوكات تسمح باالندماج  اجلوهرية، و من هذا املنظور تساهم التربية اإلسالمية يف

االجتماعي و بتحسني العالقات االجتماعية و تعزيز التالحم االجتماعي و البيئي،   و توطيد 

دعائم العائلة، و احترام األولياء و القيم اإلنسانية اليت حثّ عليها اإلسالم، و هي قيم التسامح و 

.)1(ي الكرم  و مكارم األخالق، و العمل و االجتهاد الفكر

تتمثل  " :اليت تنص على 04-08 رقمقانونمن ال2املادة و يتضح ذلك من خالل  

مواطن مزود مبعامل وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب  رسالة املدرسة اجلزائرية يف تكوين

احلضارة متفتح على  التأثري فيه، و و  ف معهالتكي  من حوله وملالعا اجلزائري، قادر على فهم

  .العاملية

مه تكوين جيل متشبع مببادئ اإلسالم وقي: ...الصفة، تسعى التربية إىل حتقيق الغايات اآلتية ذه و

." الروحية واألخالقية والثقافية واحلضارية

  .للتربية الوطنية القانون التوجيهياملتضمن04-08 رقممأخوذ من مشروع القانون )1(
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و حتقيقا لذلك، فعلى الدولة أن ختتار األساليب التربوية املناسبة لتهيئة الطفل               

  :و اإلشراف عليها بنفسها 

أن تقتدي بالدرجة األوىل مبا  أملته الشريعة اإلسالمية مـن ضرورة األخذ بالعلم و  -

لكل فرد يف اتمع، ، و أن تعمل على كفالة حق التعليم )1(بفوائده يف كافة ااالت 

و ذلك بوضع نظام التعليم جماين و إلزامي الذي حيقق لكل طفل يف اتمع فرصة 

الشخصية لكل فرد،  تالستزادة منه وفقا لالستعداداالتعليم  و ا

أن تضع برامج تعليمية جيدة النوعية عرب مراحل التعليم مراعية يف ذلك قدرات العقلية -

للطفل و درجة استعابه هلا، لكي تستنري قدراته على اإلبداع و االبتكار     و تنمي 

لديه املهارات احلياتية، حىت يكون مدركا ملسؤولياته، الواعي لكل ما حييط به من 

  . حتديات

الدولة أن تعمل على حتقيق املساواة بني األطفال مهما كان اختالف  كما جيب على

، و مساعدة غري القادرين )2(املستوى املعيشي، و كذا حتقيق املساواة بني اجلنسني يف تلقي العلم 

على الدراسة و ذلك بتقدمي هلم منح مدرسية، و بناء املدارس و الثانويات و تقدمي  اإلعانة        

  .للمدارس اليت ال  ميكنها وحدها القيام بذلك  و املساعدة

 رواه "،ا سواهماـال خير فيم عالم ومتعلِّم، و: الناس رجالن" :النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمو فـي هذا السياق، يقول )1(

.1334 مرفوع رقم احلديث ،الطرباين

: " بقوله04-08 رقمالقانون  من10املادةيف  املساواة يف التعليمو فـي هذا املضمار، أشار املشرع  إىل مبدأ )2(

." تضمن الدولة احلق يف التعليم لكل جزائرية وجزائري دون متييز قائم على اجلنس أو الوضع االجتماعي أو اجلغرايف
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الدراسة من كتب و أدوات الدراسة كالسبورات و الطاوالت  و  تو بتوفري كل مستلزما

املقاعد، و أيضا بتجهيز كل املرافق التابعة للمدرسة كاملطعم الستقطاب التالميذ الذين يقطنون 

بعيدا عن املدرسة و املكتبة و املغاسل و غريها من املرافق اليت هي يف خدمة التلميذ    و اليت تسهم 

يف استقرار التلميذ عقليا و نفسيا لتساعده على التحصيل الدراسي، و بالتايل من بعيد أو قريب 

.يكون مفيدا لنفسه وألسرته و تمعه و لبالده

و من جهة أخرى و حىت يكون هناك تكامل بني واجب الدولة و واجب األسرة يف 

ـى الوالدين غرس حب تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني الوضعية التعليمية للطفل، ينبغي أيضا عل

التعلّم يف نفسية الطفل منذ الصغر، لتتفتح مواهبه، و ينضج عقله و يربز نبوغه، و تظهر عبقريته إن 

.)1(كان من أصحاب امللكات و املؤهالت الفكرية العالية 

يف املادة سنوات لكل طفل حسب ما جاء  6و قد حدد املشرع سن االلتحاق بالتدريس 

، ألنّ التعلّم يف الصغر أشد رسوخا      و نفعا السالفة الذكر 04-08رقم قانونمن  ال 48

الْعلْم :    " لصاحبه من التعلّم يف الكرب و هذا ما أكّده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله

.)2("في الصغرِ كَالنقْشِ في الْحجرِ

فالطفل يف مراحله األوىل يكون ذهنه صافيا و ذاكرته قوية و يكون أكثر إقباال و حتمسا 

لتحصيل العلم، و كلما تقدم الطفل يف التعلّم ظهرت الفوارق الفردية، و االستعدادات اخلاصة، و 

.)3(تكونت لدى كل طفل رغبة شخصية يف اجتاه معني 

.64:  الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، صحقوق الطفل يف/ الدكتور حممد زرمان)1(

.674 مرفوع رقم احلديث ،لبيهقيارواه )2(

.71: حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد زرمان)3(
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و عليه، فإذا كان التلميذ ذكيا ذا موهبة، و لديه ميول يف جمال ما، وجب على األسرة أن 

امليول و تتيح له اال ليربز مواهبه، و يفجر طاقاته العقلية و حيقق أمله يف الوصول إىل حتترم هذه 

.أعلى درجات العلم، فال ينبغي معارضته و ال الوقوف ضد هدفه

لكن احترام مواهب الطفل من قبل األسرة ال يكفي وحده و إمنا ينبغي على املعلم أو املريب 

نبه لذلك و يشجعه علـى تفجري طاقاته و ذكائـه بأن يوفر له املشرف على تدريس الطفل أن يت

اال احليوي الذي يصرف فيه طاقته دون ضغط، ألنّ معارضة ميول التلميذ العلمية تدفعه إىل 

التراجع يف االجتهاد و املثابرة و عدم إقباله على العلم، و قد حثّ اإلسالم علـى ضرورة توجيه 

ناسب مع قدراته العقلية و النفسية، و هذا ما جاء على لسان رسول اهللا التلميذ إىل العلم الذي يت

أَمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  ": صلى اهللا عليه و سلم يف حديث روته عائشة رضي اهللا عنها فقالت

مازِلَهنم اسزِلَ الننأَنْ ن لَّمسو هلَيلُوا فَكُلٌّ : "سالم أيضـاكما يقول عليه الصالة و ، )1("عماع

لَه قلا خمل رسي2("  م(.

.176رقم احلديث مسلم،رواه )1(

)2(ارِيخالْب اهو224رقم ، احلديث ر.
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إذن، تعترب مرحلة الطفولة من أخطر املراحل اليت مير ا الطفل يف حياته ففيها تتكون 

  . شخصية الطفل و تتأسس مواهبه و تربز هواياته و تنمو مداركه و تتحدد ميوله

و عليه، ينبغي أن نوفر له األرضية لكي تربز لديه هذه املواهب اليت تتطور عن طريق توعيته    و 

  .و األمر الذي سأناقشه يف املطلب الثاينتثقيفه، و ه
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)1(حق الطفل يف الثقافة : املطلب الثاين

يبدأ الطفل منذ والدته بالتدرج يف تنمية شخصيته و حياته ككائن اجتماعي، فعن طريق 

 حتويل الطفل من جمرد كائن إنساين إىل عضو يف مجاعة و يتم عمليات التنشئة االجتماعية يتم

.)2(إكسابه الشخصية السوية أو غري السوية 

لكوما املسئوالن عن تربيته       و يقع إكساب الشخصية للطفل على عاتق األب و األم 

و توجيهه و ترسيخ فيه املبادئ و القيم األخالقية و التربوية اليت تكون شخصيته كإنسان      و 

كعامل يف املستقبل، كما يقع على عاتق الدولة أيضا، اليت ينبغي هلا أن توفّر مجيع الوسائل الكفيلة 

يف تثقيفه يف كافة جماالت حياته،    و للتوضيح  ةملسامهمن أجل تنمية مدارك الطفل و معارفه و ا

إىل حق الطفل يف اكتساب تطرقت يف الفرع األول، : أكثر قسمت هذا املطلب إىل فرعني

  .املعلومات اليت تنمي موهبته، و تناولت يف الفرع الثاين، حدود ثقافة الطفل

يراجع ، "أي علّمه وهذّبه " ثَقًَّف الشخص" أي صار حاذقا ماهرا، أما كلمة " ثَقُف " من كلمة لغة،  الثقافةو تعرف )1(

.201: صاألسيل القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق، 

.58: حقوق الطفل و رعايته، املرجع السابق، ص/ الدكتور عبد السالم الدوييب)2(
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  حق الطفل يف اكتساب املعلومات  :الفرع األول

تعد مرحلة الطفولة املبكرة من أفضل املراحل يف حتديد مالمح شخصية الطفل و ما 

سيكون عليه مستقبال، و لذلك ينبغي على األسرة بالدرجة األوىل و الدولة بالدرجة الثانية أن 

ية و املعرفية        و تعمال علـى تدريب األطفال علـى اكتساب املهارات احلسية و االجتماع

و )2(بصفة عامة مبا يساعدهم على االعتماد على أنفسهم  )1(مهارات التفكري العلمي 

  .  التكيف السليم مع ذام، و تنمية استعدادام و قدرام يف مواجهة متطلبات احلياة

و القيم، و تعزيز انتمائه و تكون تنمية هذه االستعدادات، يف إطار املبادئ األخالقية 

الة لألسرة، و الوطن، و األمة العربية، و تأكيد اجتاهاته البناءة االجيابية و متكينه مـن املشاركة الفع

فاالهتمام بالطفل هو االهتمام  مبستقبل األمة)3(م جمتمعه يف تقد ،  .  

ذلك النوع من التفكري املنظم الذي ميكن أن نستخدمه يف خمتلف : " و التفكري العلمي له مفهوم واسع فقد يقصد به)1(

التفكري الذي يقوم : " ، كما يقصد به أيضا"جوانب احلياة اليومية أو يف عالقتنا مع العامل احمليط بنا وفقا خلطوات معينة 

لة الكافية بدال من االعتماد على التقليد و استقبال املعلومات دون متحيص أو حتليل على احلقائق و املعلومات املوثقة باألد

الطفل و أساسيات التفكري / يراجع األستاذ فهيم مصطفى". أو استنتاج و غري ذلك من مظاهر التأخر و التفكري العقيم

.14: العلمي، املرجع السابق، ص

.7: فل بني املكتبة و املتحف، املرجع السابق، صتثقيف الط/ الدكتور حممد السيد حالوة)2(

.153: املرجع الشامل يف حقوق الطفل، املرجع السابق، ص/ عبد احلكيم أمحد اخلزامياألستاذ )3(
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و هذه املشاركة الفعالة ال تأيت نتائجها إالّ باالهتمام بتعليم الطفل و تثقيفه منذ صغره،    

رب حواسه الثالث هي السمع و البصر و الفؤاد، فكل ما يسمعه و يكتسب الطفل ثقافته األولية ع

من كالم و يراه من تصرفات أو حيس به من معاملة يعترب زادا ملداركه، و يشكل عطاء يرسخ يف 

خميالته، فهو يتأثر مبعطيات واقعه، و يستجيب لتأثرياا املتعددة، و هو دائما حياول اكتشاف ما 

.)1(وسائل و أدوات للتعرف إىل هذا الواقع  حييط به، و يتخذ من حواسه

و يواجه الطفل هذه املنجزات خالل مراحل منوه بتأثريات متفاوتة و تتكون لديه شيئا 

فشيئا خربات تنمو بنموه و يتفاعل معها من خالل عمليات التكيف مع الوسط الذي يعيش   فيه 

، كما يكون ذلك جماال )3(حياته  متطلبات، فينمي استعداداته و مهاراته و قدراته يف مواجهة )2(

لظهور الفروق الفردية بني األطفال تبعا لدرجة تطور اتمع من جهة و قدرات الطفل الشخصية 

فيها يتلقى اليت ينتمي إليها الطفل ف)5(، و يرجع هذا التفاوت إىل البيئة األسرية )4(من جهة أخرى 

  .مبادئ ثقافته األوىل، فثقافة أسرته هي نتاج ثقافة اتمع

أدب األطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم و تثقيفهم، دار الشروق، األردن، الطبعة / الدكتـور عبد الفتاح أبو معال)1(

.18: ، ص2005األوىل، سنة 

.14: ، ص1994كيف نعتين بالطفل و أدبه، دار عالء الدين، دمشق، الطبعة األوىل، سنة / األستاذ إمساعيل امللحم)2(

.59: حقوق الطفل و رعايته، املرجع السابق، ص/ الدكتور عبد السالم الدوييب)3(

.15: كيف نعتين بالطفل و أدبه، املرجع السابق، ص/ األستاذ إمساعيل امللحم)4(

أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، دار املسرية، عمان، الطبعة / األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)5(

.214: ، ص2009الثانية، سنة 
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و هلذا تعترب األسرة املؤسسة التربوية اليت يقع على عاتقها العبء األكرب يف التربية اخللقية           

ة و املعرفية يف مجيع مراحل الطفولة، فهي املسؤولة على تنشئته و منوه،         و الوجدانية و الديني

.)1(و إكسابه القيم و املهارات 

فاألسرة هلا دور حيوي يف حتديد منط سلوك األجيال املتعاقبة و مالمح شخصية أبنائها من 

من تقاليد        و  خالل عمليات التنشئة االجتماعية، و من خالهلا تنقل هلم ما تتمسك به

ا و أمناطها السلوكية و االجتماعية معتقدات، كما تغرس فيهم قيدف إىل )2(مها و صفا فهي ،

جعل الطفل واعيا بالقيم و املهارات االجتماعية من حوله، و متكّنه من التفاعل مع اتمع احمليط 

.)3(به 

مبدى متتعه بالسالمة العقلية، و هو يف هذه وعي الطفل مرتبطا  مبدى فهمه و إدراكه و و 

احلالة يكون أكثر استعدادا لتقبل  أي توجيه أو تعليم أو تثقيف، و ال يتحقق ذلك الوعي إالّ من 

خالل التربية الثقافية و االجتماعية، هلذا ينبغي التركيز على االهتمام به منذ مراحل الطفولة األوىل

،   عن طريق–تلقاه بعد أن ينتقل  إىل املدرسة ملا  سوف  ي –كمرحلة متهيدية 

.209: أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)1(

  . أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع و املوضع السابقان/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)2(

حبيث تؤكد  ماجتاهاو و يتميز كل جمتمع من اتمعات خبصائص معينة تظهر بوضوح يف شخصيات أفراده و ميوهلم )3(

يزات اليت تعمل يف تنشئة الفرد و تكوين شخصيته تشتمل على عوامل بيئية و الدراسات احلديثة يف العلوم السلوكية أنّ امل

أدب األطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم  و / عوامل نفسية موروثة و مكتسبة، يراجع الدكتور عبد الفتاح أبو معال

.119: تثقيفهم، املرجع السابق، ص
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ل عضوا فعاال يف اجلماعة بعد أن يتزود بثقافتها عملية التنشئة االجتماعية اليت تعمد إىل جعل الطف

.)1(و يتعرف على دوره فيها 

فالطفل يتأثّر يف مراحل منوه املختلفة بأسرته كما يتأثّر مبحيطه، فعملية التنشئة االجتماعية 

يشارك فيها البيت و املدرسة و املؤسسات املختلفة، دف الوصول إىل منو سوي يتحقق فيه 

، كما يكتسب ثقافة جمتمعه )2(منظومة القيم اليت يعيشها اتمع داخل نفسية الطفل استقرار 

. املتشعبة عرب مراحل منوه

إذن، الوعي الثقايف للطفل ال يقتصر على األسرة وحدها بل ينبغي أن ينتقل إىل دور    

إمداد الطفل املؤسسات و دور املدرسة، و هي مرحلة يظهر فيها دور الدولة أكثر يف ضرورة 

باملعارف و متكّينه من تفجري مهاراته و مواهبه، و ذلك بتوفري الوسائل الكفيلة اليت تساعد الطفل 

على التثقيف، و من هذه الوسائل التشجيع على إنشاء املؤسسات التربوية ما قبل املدرسة، و كذا  

  .لكإنشاء املؤسسات التعليمية و تزويدها بكافة املرافق املساعدة على ذ

.41: تثقيف الطفل بني املكتبة و املتحف، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد السيد حالوة)1(

.209: أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)2(
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عاتق األسرة باعتبارها أول موطن حيتضن إذن، إنّ مسألة تثقيف الطفل مسؤولية تقع على 

رياض : فيه الطفل، مثّ املؤسسات التربوية على اختالف أنواعها، و املتمثلة حسب ترتيبها يف

مث التربية التحضريية مثّ املدرسة التعليمية، فالطفل يتشبع بالثقافة عرب عدة ) دار احلضانة ( األطفال 

         .مؤسسات تربوية

و اعتربها أساسية رس اإللزامي، دالتم اليت تسبقملشرع عن مسألة التربية و لقد حتدث ا

ة من أجل خمتلف مستوياتبالنسبة لتكوين شخصية الطفل، كما عمم جمال تلقي هذه التربية على 

التوجيهي         قانونمن ال38 املادة و ذلك حسب،التكفل االجتماعي والتربوي لألطفال

 تشتمل التربية ما قبل املدرسية اليت تسبق: " اليت جيري نصها على النحو التايل 04-08  رقم

يتراوح  رس اإللزامي، على خمتلف مستويات التكفل االجتماعي والتربوي لألطفال الذيندالتم

".  سنوات  ست وسنهم بني ثالث

األطفال الذين مل يبلغوا اليت تعىن برعاية )1(رياض األطفال حبيث ميكن للطفل أن يلتحق ب

ست سنوات، كما تعمد إىل استخدام برامج و وسائل مالئمة ألعمار األطفال، مبا حيقق التوازن 

.الذي يساعد على النمو السليم لألطفال و اكتشاف قدرام و مهارام و تنميتها

يبني أنّ هناك من دور احلضانة اليت تستقبل الواقعو لكنو هي مؤسسة تنشأ بناء على ترخيص من اإلدارة املعنية،)1(

األطفال دون حصوهلا على ترخيص، و هذا ما يشكل خطورة على األطفال لعدم التزامها بقواعد التربية عموما       و 

ط الصحية بالرعاية الكافية لنشأ املستقبل، و كذا النعدام الرقابة املستمرة من املصلحة املعنية، ناهيك عن انعدم الشرو

   .الالزمة للمحافظة على سالمة األطفال
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و اجتماعية تسعى إىل تأهيل الطفل تأهيال سليما لاللتحاق )1(فهي تعترب مؤسسات تربوية

باملرحلة االبتدائية، و ذلك حىت ال يشعر الطفل باالنتقال املفاجئ من البيت إىل املدرسـة، حيث 

ه و اكتشاف قدراته و ميوله          و إمكانياته، و بذلك تترك له احلرية التامة يف ممارسة نشاطات

)2(فهي تسعى إىل مساعدة الطفل يف اكتساب مهارات و خربات جديدة، و العمل و اإلبداع 
¡

   .فهي تعترب أرضية مهمة لتكوين ثقافة الطفل األولية

و متكاملة من مجيع النواحي اجلسمية و العقلية           و  و يظهر دور رياض األطفال يف تنمية األطفال تنمية شاملة)1(

االنفعالية و اخللقية و االجتماعية، و أما اجلسمية فتظهر من خالل مساعدم على ممارسة العادات الصحية السليمة يف 

علقة بأمنهم و سالمتهم، و حيام اليومية، و ممارسة املهارات  البدنية و احلركية السليمة، و تطبيق القواعد البسيطة املت

تدريبهم على االختيار السليم لغذائهم، و أما العقلية فتكون من خالل تطوير معارفه و تنميتها، وتوجيه إدراكه     و 

يله و تفكريه، و أما االنفعالية فتتضح من خالل تنمية شعوره بالثقة يف النفس، و تقديره لذاته     و تطويره، و تنمية ختّ

و أما اخللقية فتكون من خالل غرس القيم النبيلة و إكسام املفاهيم الصحيحة اليت تقوم السلوك        و   لآلخرين،

توجهه، و االجتماعية من خالل   تنمية قدرام على التفاعل مع اتمع الذي يعيشون فيه، و احتراف القواعد      و 

دم على تكوين عالقات طيبة و اجتاهات اجيابيـة مع اآلخرين، يراجع التقاليد و األعراف السائدة يف اتمع، و مساع

.34: أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع السابق،     ص/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد

.33: املرجع السابق، ص أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية،/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)2(
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كما ميكن للطفل أن يلتحق أيضا باملدرسة التحضريية اليت تعد األطفال الذين مل يبلغوا 

األطفال حبيث تستقبل املرحلة األخرية للتربية ما قبل املدرسية، السن اإللزامية للتمدرس، و تعترب 

.)1(الذين بلغوا من العمر مخس سنوات 

على مستوى املدرسة، بل شجع على  تربية التحضرييةحيصر المل  املشرعو املالحظ هنا، أنّ

من طرف املستثمرين اخلواص و اإلدارات و املؤسسات العمومية   تربية التحضرييةإنشاء هياكل لل

و اجلماعات احمللية و املنشآت االقتصادية، قصد االستجابة لطلب األولياء خبصوص التكفل بأبنائهم 

 رقمالتوجيهيقانونمن ال 40املادة ، و يتضح ذلك أيضا صراحة يف )2( التحضريية تربيةلتعميم ال

أقسام ويف  رياض األطفاليف  املدارس التحضرييةمتنح التربية التحضريية يف : "بقوهلا04–08

   ". املفتوحة باملدارس االبتدائية الطفولة

التربوية، و مرحلة حامسة يف تشكيل عقلية تعد مرحلة أساسية يف العملية  تربية التحضرييةالف

  .الطفل املعرفية و اإلدراكية و تكوين شخصيته و ثقافته

التحضريية  التربية: "بقوهلا04–08رقم  التوجيهيقانونمن ال38 املادةمن و هذا حسب ما جاء يف الفقرة الثانية)1(

اليت حتضر األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  هي ما قبل املدرسية، و للتربية مبفهوم هذا القانون، هي املرحلة األخرية

  ". سنوات لاللتحاق بالتعليم االبتدائي ست مخس و

، و بينته أيضا     37: ، ص2008جانفي  23املؤرخ  يف  08/04رقم تضمنه مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية)2(

 تسهر الدولة على تطوير التربية التحضريية وتواصل تعميمها"... :بقوهلا 04-08رقم  التوجيهيقانونمن ال  41 املادة

  ". واإلدارات واملؤسسات العمومية واجلمعيات وكذا القطاع اخلاص مبساعدة اهليئات
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ة التحضرييو التربية  رياض األطفالشرع مل جيعل كل من التربية يف املو املالحظ هنا، أنّ

من  41املادة ، و ذلك بصريح العبارة اليت وردت يف )1(ملزمة بالنسبة للطفل بل تركها اختيارية 

ري اإللزامي للتربية ما قبل غبغض النظر عن الطابع : "بقوهلا 04–08رقم  التوجيهيقانونال

  ... ".املدرسية

إالّ أنها تعترب ضرورية لتهيئة  ةإلزاميو رغم أنّ التربية اليت تكون قبل املرحلة االبتدائية غري 

الطفل نفسيا و بدنيا و عقليا و أخالقيا و ثقافيا، على أسس سليمة تتماشى و أهداف اتمع و 

مبادئه و قيمه األخالقية و الدينية، كما تنمي مواهبه و قدراته، و لقد أكّد املشرع مجلة من 

دف :    "بقوهلا04–08رقمالتوجيهيقانونمن ال 39املادة  يف التحضرييةأهداف التربية 

:التربية التحضريية باخلصوص إىل

  العمل على تفتح شخصية األطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،  -

  توعيتهم بكيام اجلسمي، السيما بإكسام، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،  - 

  رس العادات احلسنة لديهم بتدريبهم على احلياة اجلماعية، غ -

تطوير ممارستهم اللغوية من خالل وضعيات التواصل املنبثقة عن النشاطات املقترحة ومن  -

  اللعب، 

بدليل أنّ الكثري من األطفال ال يلتحقون برياض األطفال، نظرا لعدم قدرة األولياء على التكفل باملصاريف املطلوبة من )1(

ة على مستوى املدرسة االبتدائية لعدم  قدرة املدرسة التحضرييإخل، كما ال يسجلون يف األقسام  ...دفع مقابل هلذه الرعاية

  .غوا مخس سنواتكل األطفال الذين بل بعلى استيعا
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  .احلساب من خالل نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة ة والكتابة وءالعناصر األوىل للقرا إكسام -

ى مسؤويل املدارس التحضريية، بالتنسيق مع اهلياكل الصحية، الكشف عن كل ـعل نيعيت

بصفة  التكفل ااإلعاقة احلسية أو احلركية أو العقلية لألطفال والعمل على معاجلتها قصد  أشكال

  ". مبكرة

كما يالحظ من خالل اجتاه املشرع يف التركيز على مسألة التربية، أنه أراد أن يوفّر قدر 

ممكن من العناية بالطفل، و ذلك بتزويده جبملة من املبادئ اليت تزيد من رصيده العلمي        و 

  .   الثقايف

سعى إليه املشرع، و ال يتحقق ذلك، ما  لكن هذه العناية بتثقيف الطفل تبقى جمرد طموح

دام مل يتجسد يف الواقع، فاملشرع ملا أبدى هذا االهتمام باألطفال ما قبل املدرسة مل يوفر كافة 

–08رقمالتوجيهيقانونمن ال 39املادة اليت تضمنتها  فالوسائل من أجل حتقيق األهدا

   .السالفة الذكر 04

سنوات 6و  5الذين تتراوح أعمارهم بني  ألطفالاليت قررت ل التحضرييةذلك أنه، التربية    

ألطفال، و ذلك راجع إىل عدم تعميمها على كافة املدارس ال يستفيد منها إالّ فئة معينة من ا

املتواجدة عرب التراب الوطين من جهة، و من جهة أخرى تواجد قسم واحد يف بعض املدارس 

ئية، و القسم الوحيد ال يتسع لكل األطفال الذين توافرت فيهم الشروط املطلوبة، بل االبتدا

يستقطب عدد حمدود منهم، أما باقي األطفال فيتم رفضهم و بالتايل ال يسجلون يف قسم املدرسة 

  التحضريية، و هنا أطرح تساؤل حول مصري هؤالء األطفال الذين متّّ رفضهم؟ 
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ارف و املهارات و القيم و هم بعيدون عن املدرسة التحضريية؟، و فهل يستفيدون من املع

  .هل تتكون لديهم معارف و ثقافة يواجهون ا متطلبات احلياة؟

 التحضرييةالتربية فاإلجابة على هذا التساؤل تكون بالسلب، فشتان بني طفل التحق بقسم 

و تشبع من كل املعلومات اليت تلقاها فنشأ تنشئة صحيحة يف كافة جماالت احلياة، و بني طفل 

افتقر إىل كل هذه االمتيازات فال ينمو تنمية شاملة يف مجيع جوانب شخصيته العقلية و 

لوطن، االجتماعية و الروحية و البدنية و اخللقية و الدينية و كافة القيم اليت تربطه باتمع  و ا

  .ألنه حرم من حقه املقرر له

كما يؤخذ على  املشرع أيضا، أنه غري جاد يف طموحه، إذ مل يول اهتماما كبريا ذه الفئة 

من األطفال ما قبل املدرسة، و مل يدرك مدى أمهية هذه املرحلة يف حياة الطفل، و يتضح ذلك 

إن دلّ على شيء إمنا يدلّ على عدم اقتناعه غري إلزامية، و هذا  التحضرييةلتربية من خالل جعله ل

الضمين بأمهية هذه املرحلة، فلو كان يدرك أنّ هذه املرحلة من عمر الطفل متكّنه فعال من حتقيق 

ذاته و تكوين شخصيته و تشجيع طموحه و تنمية قدراته و مواهبه و بالتايل حتقيق أهدافه، لكان 

  . و بني التعليم من حيث اإللزاميةعليه أن جيعلها على قدم املساواة بينها 

ضف إىل ذلك، أنه شجع املستثمرين اخلواص من فتح هياكل للتربية التحضريية الستقبال 

األطفال مقابل مبلغ مايل يدفعه أولياؤهم، و هنا يثار أيضا نفس اإلشكال السابق خبصوص عجز 

أطفال آخرين من االلتحاق باملدرسة التحضريية اخلاصة، نظرا لعدم القدرة على دفع تكاليف 

من قبل أوليائهم، بسب ارتفاع املبلغ املايل الذي مل يكن يف متناول الطبقة ذات الدخل الدراسة 
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الضعيف، حبيث ينجم عن هذا العجز حرمان هؤالء األطفال من إظهار مواهبهم  و إبداعام و 

  .تنمية مهارام، فهذه الوضعية املزرية يضيع فيها الكثري من األطفال

ملشرع عن تقدمي الدعم الكايف لتمكني هذه الشرائح املهمشة و هذا ما يؤكّد أيضا عجز ا

من االستفادة من التربية التحضريية املهمة يف تكوين معارف الطفل و ثقافته، فكان على املشرع 

أن يعمم التربية التحضريية على كافة املدارس االبتدائية املتواجدة يف التراب الوطين سواء يف املدينة 

سنوات، و أن جيعلها أيضا جمانية حىت يتسىن 5جيعلها إلزامية على كل طفل بلغ  أو الريف، و أن

لكل طفل دون متييز من االلتحاق بأقسام التربية التحضريية و انتفاع بفوائدها، و حىت يتم حتضريه   

و يئته نفسيا لكي يكون مستعدا للدخول يف مرحلة جديدة من التربية و املتمثلة يف املدرسة 

  .بتدائيةاال

و مهما يكن من أمر، فالطفل الذي مل يسعفه احلظ يف تلّقي التربية و يف تكوين ثقافته 

أو التربية التحضريية ألسباب السالفة الذكر، ميكن أن يكون رياض األطفال سواء على مستوى 

ذلك عند  حظه أوفر إذا ما متّ تسجيله يف  املدرسة اليت تعترب مرحلة إجبارية و جمانية كما وضحت

  . التطرق إىل حقه يف التعليم

و منه، و إىل جانب حق الطفل يف التعليم جيب أن يستكمل حبقه يف الثقافة و ضرورة 

متكينه من احلصول على الوسائل التثقيفية العامة اليت تنمي معرفته، و متكّنه أيضا من حتسني قدراته 

فعاال خيدم جمتمعه، فالثقافة قيما وسلوكا   و تطوير حسه األديب و االجتماعي بصورة جتعله عضوا

و عادات و أدبا و فلسفة و كل املعارف و الفنون املتصلة بالنشاط اإلنساين املنتج    و بتطبيقات 
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فيه،اآلخرينمشاركاأساسهعلىاإلنسان ويتصرفمهيتعلّماكلالعلم و التكنولوجيا، أو هي 

  .اتمعأعضاءاإلنساين يتبعهها أمناط للسلوكنأإذ

و هلذا يهدف التعليم و الثقافة إىل إمناء الشخصية اإلنسانية، و تأكيد القيم الروحية        

.)1(و الدينية، و توطيد احترام احلقوق و احلريات األساسية لإلنسان و اجلماعات 

هما تبادلية، فكل فالتعليم و الثقافة مها أساس بناء اإلنسان، و أما متداخالن و العالقة بين

يؤثر يف اآلخر، ألنّ التعليم يوجه بالطفل إىل تعلّم املبادئ و القيم و العلوم، أما الثقافة تتطور و 

تنمو وفقا للتفتح الفكري على هذه العلوم و اآلداب و الفنون و التراث و كافة ميادين املعرفة 

  .إخل...العلمية من رياضيات و الرياضة و اللغة و الفلسفة 

و أمام هذه األمهية، ينبغي أن تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية يف كافة جماالا، 

و ربطها )3( يدوية وفكريةنتاجات ومهارات واجتاهات وو قيم )2(من أدب و فنون و معرفة 

.)4(بقيم اتمع يف إطار التراث اإلنساين و التقدم العلمي احلديث 

.14: كيف نعتين بالطفل و أدبه، املرجع السابق، ص/ األستاذ امساعيل امللحم)1(

.59: حقوق الطفل و رعايته، املرجع السابق، ص/ الدكتور عبد السالم الدوييب)2(

.15: كيف نعتين بالطفل و أدبه، املرجع السابق، ص/ األستاذ إمساعيل امللحم)3(

  .ت الدولية حلقوق اإلنسانامن اتفاقي 305: ص. ان و الشعب يف الوطن العريبمن مشروع حقوق اإلنس 34املادة )4(
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و قد أحسن املشرع عندما أقر مدى الترابط بني حق الطفل يف التعليم و حقه يف  الثقافة، 

تقوم املدرسة يف جمال التعليم بضمان : "  بقوله 04-08رقم التوجيهيقانونمن ال4املادةيف 

املتوازن لشخصية التالميذ بتمكينهم من املنسجم و لكامل وايكفل التفتح نوعية  يذتعليم 

تطبيقية كافية قصد االندماج يف جمتمع كذا معارف نظرية و و اكتساب مستوى ثقايف عام،

." املعرفة

اكتساب كما بين املشرع أيضا أنّ التعليم ال يقتصر على تلقي العلم فحسب، بل 

 و     اإلبداع  اخليال و الفضول و صقل الروح اجلمالية و التالميذ و إحساستنمية  ، واملهارات

 ، و غريها من املبادئ اليت تضمنتهاالثقافات األجنبية التفتح على احلضارات وو  روح النقد فيهم،

ي إطار ـيهدف التعليم األساسي، ف: "بقوهلا 04-08رقم التوجيهـي قانونمن ال 45 املادة

:ليي اخلصوص إىل ما ، علىهأعال 44احملددة يف املادة  مهمته

  احلساب،  الكتابة و م األساسية املتمثلة يف القراءة وبأدوات التعلّ تزويد التالميذ - 

          التعليمية اليت تتضمن املعارف اد منح احملتويات التربوية األساسية من خالل خمتلف املو -

:املواقف اليت متكن التالميذ من م والقي املهارات و و

  جبعلهم قادرين على التعلم مدى حيام، اكتساب املهارات الكفيلة - 

ة من عاألخالقية الناب الروحية و التقاليد االجتماعية و م والقي تعزيز هويتهم مبا يتماشى و -

  التراث الثقايف املشترك، 

- تمع، م املواطنة والتشبع بقيمقتضيات احلياة يف ا  
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كذا  اجلامد، و فهم العامل احلي و حل املشكالت و االستدالل و التحليل و م املالحظة وتعلّ - 

  ،اإلنتاج السريورات التكنولوجية للصنع و

 روح النقد اإلبداع و اخليال و الفضول و صقل الروح اجلمالية و التالميذ و إحساستنمية  -

   فيهم،

  تطبيقاا األولية،  االتصال و و لإلعالمالتمكن من التكنولوجيات اجلديدة  -

          تنمية قدرام البدنية  العمل على توفري ظروف تسمح بنمو أجسامهم منوا منسجما و - 

  ،ليدويةو ا

  قوة التحمل،  املثابرة و بذل اجلهد و تشجيع روح املبادرة لديهم و - 

التعايش السلمي مع الشعوب  تقبل االختالف و الثقافات األجنبية و حلضارات والتفتح على ا -

  األخرى، 

". مواصلة الدراسة أو التكوين الحقا -

يتبين أا تدور حول األسس اليت تنمي ثقافة التلميذ يف كل اجلوانب  املادةهذه  بنودفباستقراء 

االجتماعية و احلسية و احلركية و اإلدراكية و العقلية و اللغوية و العلمية و املعرفية، كما تظهر 

  من خالهلا أيضا، مـدى أمهيـة التربية و التعليم و الثقافـة يف غرس القيم و االجتاهـات 
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 نفسية الطفل، و كذا تكوين شخصيته و استمرار منوها يف حياته املستقبلية سواء يف االجيابية يف

مراحل تعليمه املختلفة، أو يف مراحل حياته العملية املتشعبة، و هنا يربز دور املؤسسات التربوية 

  .اليت تساهم و تساعد يف تعليم و تثقيف التلميذ منذ الدخول املدرسي

بأدوات ه تزويدإذن، إنّ منهجية تثقيف الطفل ثقافة منتظمة تبدأ يف املدرسة من خالل 

اعتمادا على أسلوب ، و كذا العلوم بكافة أنواعها احلساب الكتابة و القراءة وكم األساسية التعلّ

اض علمي يسهم يف تنمية الفكر و الذكاء للتلميذ، هلذا فهي ختتلف عن الثقافة اليت يتلقها يف ري

األطفال أو يف القسم التحضريي، اليت تكون حمدودة يف استخدامها ألساليب تثقيف الطفل 

و إن كانت تسهم يف إعطاء الطفل الذي التحق ا املبادئ األولية هلذه  - حسب مراحل عمره 

  .-الثقافة، كما سبق بيانه 

إمداد التلميذ  و عليه، و حىت يتحقّق ذلك، ينبغي على املدرسة تكثيف اجلهود من أجل

بكافة املعلومات العلمية و املعرفية و تزويده بالقيم و األخالق اليت تضبط ثقافته و جتعلها تسري يف 

  .طريق صحيح تعود منافعها على نفسه و أسرته و جمتمعه و وطنه

و يكون ذلك من خالل حتقيق قدر أكرب من التكامل بني النواحي النظرية و العملية يف 

مقررات الدراسة و خططها و مناهجها، مع تشجيع و حتفيز اإلبداع و االبتكار لدى التالميذ،   

تتطلب أيضا مهارات و قدرات يستطيع من خالهلا التلميذ أن حيافظ على النظام        و و اليت 

  . عالقات اجتماعية و إنسانية مع زمالئه  و معلّميهينشئ 
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و أن  ميارس األنشطة املتنوعة اليت تتناسب مع ميوله و استعداده و قدراته، و اإلسهام يف 

إخل، و إبراز ... حل كثري من املشكالت اليت يعاين منها األطفال كاخلجل، و االنطواء و العدوانية 

ريغها بطريقة إجيابية، و توطيد العالقة بني التلميذ      و معلّمه كل الطاقات املخزونة عندهم و تف

.)1(من خالل التفاعل معه بصورة فردية 

فاملعلّم هو األقرب إىل التالميذ و األكثر تعامال معهم، و هو الذي يهتم بتنفيذ الربامج 

مزودا باألساليب اليت تساعد ينبغي أن يكون املعلّم تعليمية املسطّرة من قبل وزارة التربية، هلذا ال

اإلدارةعلى توفري البيئة الدراسية الالزمة لنجاح التعلّيم و تثقيف التالميذ، كما ينبغي أن تكون 

يف املدرسة، و أن ختطّط  التالميذمقتنعة بدور املعلّمني يف تعليم و تنمية التفكري العلمي لدى 

  .ري العلمياملدرسة الربامج  اهلادفة إىل تنمية مهارة التفك

اليت ترتبط مبناهج و يكون ذلك، من خالل إشراك التالميذ يف كافة األنشطة املدرسية، 

مساعدة التالميذ ، و مهاراته العلميةالئمة ملستوى قدرات و استعدادات التالميذ اليت تنمي العلوم امل

تدريبهم على على الوصول إىل حلول املشكالت التعلّيمية أو املشكالت احلياتية من خالل 

األساليب العلمية، حيث يستطيع إكسام مهارة التفكري املنطقي الذي يقوم على االستدالل  و 

.كما يساعد يف توسيع ثقافتهم و تشعبهاالنتائج املنطقية السليمة،

.35: أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)1(
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فالتفكري اجليد هو تفكري يقوم باملهمة املرسومة له وحيقق األهداف املرجوة منه، ذلك أنّ 

ا، لذلك ينبغي التفكري الذي ليس له هدف و ال يسعى إىل غاية معينة سوف يظل تفكريا عقيم

تعود التلميذ على قدرة إنتاج أفكار جديدة غري عقيمة لكي يدرك التلميذ ما حييط به من مؤثرات 

و مع مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ، و كذلك ¡)1(و ظواهر و يقدر ما يتفق و عمره العقلي 

.مراعاة احلالة النفسية و االجتماعية لكل تلميذ

حبيث أظهر 04-08 رقمالقانون التوجيهي ذي سعى إليه املشرع يف و هو اهلدف ال

دور املدرسة التعليمية عموما يف تثقيف الطفل و أكّد على ضرورة مسايرة مشروع هذا القانون 

  :التكنولوجي و كافة التوجهات العلمية احلديثة بقولهمناهجها التعليمية للتطور 

و تكنولوجية حقيقية، و عليه فإنّ التعليم العلمي و التكنولوجي  ثقافة علميةالتالميذ منح 

سيحظى بعناية خاصة بفعل انعكاساته على تكوين الرجل املعاصر و تقدم اتمع، إنّ هذا التعلّيم 

ال يتوقف عند إيصال معارف و مهارات حمددة يف مواد علمية و تقنية، بل يهدف كذلك إىل 

لألفراد بإجياد االستعماالت املتنوعة للمعارف العلمية يف حيام  إكساب الكفاءات اليت ستسمح

املدرسية و االجتماعية و املهنية و كذا تنمية الفكر و القيم العلمية اليت تنشئ ذهنية جديدة لدى 

.)2("مواطن العامل احلايل 

.13: ص املرجع السابق،الطفل و أساسيات التفكري العلمي، / يراجع األستاذ فهيم مصطفى)1(

.12: للتربية الوطنية، ص القانون التوجيهياملتضمن04-08 رقممأخوذ من مشروع القانون التوجيهي )2(



214

ميوله، فتكوين امليول         مراعاة التلميذ، ينبغيو خالصة القول، و حىت تتكون ثقافة    

فكما ختطّط الدولة لتربية ¡)1(منو قدراتهو املهارات ينبغي أن ينمو و يترعرع مع منو الطفل و 

التلميذ و تعلّيمه يف املدرسة، ينبغي أن ختطّط أيضا لتكوينه الثقايف، يف احلدود اليت يستقيم فيها 

سلوكه و تصلح شخصيته و حتترم فيها قيم أسرته و جمتمعه و وطنه أي يف حدود اليت تبىن فيها 

  .اء، و هو األمر الذي سأناقشه يف الفرع الثاينشخصيته الوطنية و العربية على حد سو

.270: أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)1(
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  حدود ثقافة الطفل: الفرع الثاين

مقرونة مبعايري و ضوابط توجه سلوك الثقافة، فإنّ ثقافته هذه إذا كان الطفل يتمتع حبقه يف 

ثقّف الطفل يف الطفل حنو االستقامة و األخالق الفاضلة و حتيد شخصيته عن االحنراف، أي ي

حدود رمستها املبادئ و القيم االجتماعية و الوطنية و العربية و اإلسالمية اليت ينتمي إليها هذا  

  . الطفل الربيء

ا كل أسرة يعيش فيها الطفل، أو مؤسسة يلتحق ا عرب و هذه احلدود الثقافية تلتزم 

مراحل منوه، فاألسرة هي احمليط الذي ميد الطفل بالقيم و األخالق معتمدة يف توجيهاا على 

  . العادات و التقاليد العربية و على مبادئ الشريعة اإلسالمية

ها مجيعها تصب يف هدف أما يف املؤسسة فقد نوع املشرع من اختصاصاا و لكنه جعل

واحد و هو الرقي بالطفل إىل أمسى الصفات الفاضلة و تزوده  بكل ما يستفيد به  الطفل من 

معلومات و معارف و مهارات علمية و ثقافية يف كافة ااالت، لكن من جانب آخر قيد هذه 

  .و معرفيا الثقافة و جعلها نسبية و ليست مطلقة حىت يتكون الطفل أخالقيا و علميا

فثقافة الطفل ليست مقصورة على مؤسسة دون األخرى، بل يتلقاها أينما وجد        و 

حيثما كان، ففي األسرة ينبغي أن تكون هذه األخرية حريصة على توجيه الطفل وفقا ملبادئ 

اليت يقوم ا داخل املرتل من حركات و ألعاب      و مشاهدة  هسامية  و أن تراقب كل سلوكات

للتلفاز، فقد يقوم الطفل بتصرف يوحي إىل العدوانية أو سلوك سيئ، فهنا ينبغي على أفراد 

  . األسرة أن يسارعون إىل ضبط هذا السلوك و توجيهه حنو االستقامة
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ليت تنمي فكره و تشجعه على أما بالنسبة لأللعاب فينبغي على األسرة اختيار اللّعب ا

  . اإلبداع و االبتكار شريطة أن ختضع إىل شروط السالمة الصحية

أما مشاهدته للتلفاز، فينبغي عليها أيضا أن ختتار الربامج اليت تثقّف الطفل ال اليت تدفعه إىل 

 وسيلة إعالمية االحنراف فيصبح طفال غري نافعا تمعه و وطنه و حىت نفسه، ألنّ التلفزيون يعترب

هلا مزاياها كما هلا ¡)1(الوسائل اإلعالمية األخرى تستعمل لتثقيف اتمع مثلها مثل بقية 

  . مساوؤها

الطفل بطبيعته و فحدود الثقافة، ترتسم من خالل هذه الوسائل اليت يستعملها الطفل، 

به، و بذلك تزداد ثروته حمب لالستطالع، و يدفعه هذا احلب إىل االتصال املباشر بكل ما حييط 

   .يكون له أمهية و خطورة بالنسبة لألطفالالثقافية يوما بعد يوم، فتعامله مع هذه الوسائل 

و تعد وسائل اإلعالم جمموعة من الوسائل التقنية و املادية و اإلخبارية و الفنية و األدبية و العلمية املتصلة بالناس بشكل )1(

مباشر، دف إىل تثقيف و إرشاد اتمع،  و من بني هذه الوسائل اإلعالمية، التلفزيون و الراديو و الصحافة و مباشر أو غري 

  .إخل... احلاسوب و اإلنترنيت 
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أثر كبري على منو الطفل، فالربامج لتلفزيون مثال هلا بالنسبة ل اإلعالمفأما أمهية وسيلة 

ية إذا أحسن استخدامها، ذلك أنها تثري اهتمام الطفل    املقدمة فيه تفيض على حياته قوة و حيو

و جتذب انتباهه و تشوقه، و توفر الوقت له يف اكتساب اخلربات، إذ تستهويه ملتابعة ما يعرض له، 

و تشجعه على البحث و التفكري و حب االطالع، و تقربه من واقع احلياة فـي املناطق األخرى، 

و احلياة البشرية، و معرفة  تالرملية و الفيضانا علبلدان البعيدة كالزوابمثل الظروف الطبيعية يف ا

.)1(إخل ... أنواع احليوانات

متنوعة فقد تكون عبارة عن رسوم متحركة، و قد تكون عبارة عن أشرطة الربامج و هذه 

هذه حتقق  وثائقية كالتعرف على احليوانات و الطبيعة، و قد تكون عبارة عن أفالم، شريطة أن

الربامج اهلدف املتمثل يف تزويد الطفل بالثقافة يف كافة جماالا، و زيادة تعميق العالقات 

االجتماعية بني األطفال كالتعاون و االحترام، و معاملة الوالدين و الناس اآلخرين باحلسىن، 

بعض األلعاب و  باإلضافة إىل إثراء احلصيلة اللغوية لألطفال، أو تدريب األطفال على استخدام

إىل تنمية قدرات  تنوعةالربامج املذه ، مبعىن، ينبغي أن دف ه)2(اآلالت، كتفكيكها و ترتيبها 

  .األطفال، و أن تكسبهم قيم و تقاليد و عادات اتمع و تساعدهم على االعتماد على أنفسهم

أثر وسائل األعالم على / الدكتور أمحد حممد الزباديعوده والدكتور حممد عبد اهللا الدكتور إبراهيم ياسني اخلطيب و)1(

.127:، ص2001الطفل، الدار العلمية الدولية، عمان، الطبعة األوىل، سنة 

أثر وسائل األعالم على / الدكتور حممد عبد اهللا عوده و الدكتور أمحد حممد الزباديإبراهيم ياسني اخلطيب والدكتور)2(

.املوضع السابقان الطفل، املرجع و
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رسوم التلفزيونية كال الربامج تكمن يف بعض بالنسبة لألطفال،)1(لتلفزيون و أما خطورة ا

األفالم اليت  تتضمن مشاهد مرعبة  مما يؤثر على أعصاب األطفال       و تسبب هلم  املتحركة و

التوتر و اخلوف، و قد تتضمن مشاهد تتناىف مع أخالق اتمع العريب اإلسالمي خاصة إذا 

و ال تتماشى  مع نظامها  تيف دولة غربية غري عربية تبيح مثل هذه السلوكيا الربامجأنتجت هذه 

  . قض و أخالقها العامةو تتنا

لذلك ينبغي على األسرة أن ال تشاهدها مع أطفاهلا، و أن تستبدهلا بربامج خمصصة 

و إفساد أ لألطفال، تعمل على تثقيفهم و تنمية مداركهم، بدال من إثارة قلقهم و خماوفهم،

ما جيب أن ال فيجب أن تكون برامج األطفال هادفة دينيا و خلقيا و علميا و ثقافيا، ك أخالقهم،

يشاهد األطفال الربامج باستمرار، ألنّ ذلك سيكون مصدر إرهاق جسمي لألطفال، و ال سيما 

، و تتجلى أضرار املشاهدة )2(العني، فإطالة النظر يف الصور املتحركة و امللونة فيه ضرر للطفل 

قلّة التفكري و الفهم املستمرة  أيضا يف انشغال األطفال عن واجبام الدراسية و ضعف الذاكرة و 

.و ضعف البصر

يعترب التلفزيون جهاز تثقيف و ترفيه يف آن واحد، : ّ قولهالشيخ خالد عبد الرمحن العك مساوئ التلفزيون فـي  و ينتقد)1(

و لكنه لألسف أصبح أداة ختريب توجه إىل غزو عقيدتنا و تراثنا و تقاليدنا، أصبحت املسلسالت  تغزو كل أسرة،  و 

و ضجيجهم و   تطارد كل مرتل فتغزوه رغَبا و رهبا، فقد يبدو  أنه أصبح وسيلة لراحة األسرة من شغب األطفال        

هي راحة موهومة، قد يعقبها اهلّم املنكود يوم تتجرع هذه األسرة غصص الربامج السيئة، ألم يرون أطفاهلم قد شبوا على 

تقليد أعدائهم، و تشربوا كثريا من أخالق واضعي هذه الربامج و عقيدم، ممـا جيعل الصخب هينا أمام هذا اخلراب 

.171: تربية األبناء يف ضوء الكتاب و السنة، املرجع السابق، ص/ عبد الرمحن العك، الشيخ خالد "املركّز 

أثر وسائل األعالم على / الدكتور حممد عبد اهللا عوده و الدكتور أمحد حممد الزباديإبراهيم ياسني اخلطيب والدكتور)2(

.129:الطفل، املرجع السابق، ص
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ابيات و سلبيات، ينطبق أيضا علـى وسائل اإلعالم و ما ينطبق علـى التلفزيون مـن اجي

إخل، و إىل جانب هذه الوسائل يوجد وسيلة أخرى أكثر ...األخرى، كالسينما و الراديو و الفيديو

اليت تساعد الطفل الدارس على االطالع  ،)1(اإلنترنت أمهية و خطورة يف آن واحد و املتمثلة يف 

على أحدث املعلومات يف خمتلف امليادين، كما متكّنه من االتصال مبواقع املعلومات و املكتبات 

  .للحصول على ما يلزمه يف كتابة حبوثه و متابعة دراساته

ري نافع غري أنه رغم أمهيتها يف جمال البحث العلمي، إالّ أنه يساء استخدامها يف جمال غ

كإتباع برامج اهلابطة، مما يكسب األطفال سلوكات غري سوية، و ذلك باالطالع على الصور 

و األعراف و ال سيما )2(العارية، و املعلومات اجلنسية و األخالق غري احلميدة اليت تتناىف و القيم 

  . العربية و اإلسالمية

تكاب اجلرائم، نتيجة إبراز مقتريف فوسائل التسلية و اإلعالم قد تساعد األحداث على ار

.)3(بعض اجلرائم مبظهر البطولة فيندفع األطفال وراء اجلرمية مقلدين تصرفام 

و تعرف اإلنترنت بأنها جمموعة ضخمة مـن أجهزة احلاسوب املتصلة فيما بينها خبطوط اتصال الكترونية، فهـي شبكة )1(

عامليـة ذات وصالت متعددة ألجزائها املختلفة، تساعد مستخدميها  على تبادل املعلومات وفق برامج معدة كاملقاالت   

الدكتور حممد عبد اهللا عوده و الدكتور أمحد إبراهيم ياسني اخلطيب ودكتوراليراجع . و التقارير، و الرسائل، و األخبار

.150:أثر وسائل األعالم على الطفل، املرجع السابق، ص/ حممد الزبادي

يتعني علـى اآلباء   : " و تكمن خطورة  اإلنترنت على األطفال فيما نشرته إحدى الصحف اليومية األمريكية حيث تقول)2(

هات القلقون على مستقبل فلذات أكبادهم مراقبة أبنائهم و بنام على شبكة اإلنترنت ألنهم قادرون على الوصول و األم

إىل املواد اإلباحية، كما ميكن لعب امليسر عليها حبيث ميكن ألي شخص لديه حاسب آيل موصل بشبكة اإلنترنت ممارسة 

تكنولوجيات أدب األطفال، دار / ، يراجع األستاذ  أمحد فضل شبلول"خمتلف أنواع امليسر بأموال فعليـة مـن منازهلم 

.211: ، ص2000الوفاء، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة 

أثر وسائل األعالم على / الدكتور حممد عبد اهللا عوده و الدكتور أمحد حممد الزباديالدكتور إبراهيم ياسني اخلطيب و)3(

.152:الطفل، املرجع السابق، ص
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و هلذا، ينبغي أن تكون هذه الوسائل قائمة على أسس سليمة يف مضموا، موجهة إىل رفع 

  .مستوى األطفال أخالقيا و رياضيا و صحيا و اجتماعيا و ثقافيا

إذن، هذه الوسائل اإلعالمية تكون متوفّرة بكثرة يف البيت، و هلذا ينبغي على األسرة أن 

إخل، و متنعهم من ... اإلنترنتحترص على مراقبة أطفاهلا و هم يشاهدون التلفزيون أو يستخدمون 

 ألنّ حدود الثقافة تتطلّب توجيهمتابعة أي برامج قد تفسد أخالقهم و حتوهلم إىل منحرفني، 

و يتفق أيضا مع القيم العربية اإلسالمية  و التثقيفية لألطفال مبا يتفق مع فطرم السليمة، ربامجال

  .األخالق الفاضلة

و مراعاة هذه القيم و املبادئ ال يتوقف على دور األسرة وحدها، بل يظهر دور الدولة 

ليتأهل و يكون  ها التلميذ بعد البيت،أكثر املتمثل يف املدرسة اليت تعترب املؤسسة الثانية ينتقل إلي

 فهـي¡)1(قادرا علـى مواجهة هذه احلياة مبواقفها املعقدة و مشكالا املتعددة و طبيعتها املتغرية 

من إتاحة له فرص النشاط و االجتهاد مع توفري له العناصر املالئمة  التلميذالبيئة اليت تبين شخصية 

من خالل إغناء فكر الطفل و ذهنه باملعلومات  توجيها صحيحا، لتنمية ميوله املختلفة و توجهيها

و املعارف و القيم مع العمل على توظيف هذه املعارف و االستفادة منها يف حتسني ظروف 

و توفري وسائل الثقافة ¡)2(تكيفه، و اإلسهام يف عمليات النهوض االجتماعي و االقتصادي 

املكان الذي يئ للعقل استعداده لتقبل كل املعلومات، و كذا املتمثّلة يف  مكان القراءة، و هو 

  .وجود مكتبة متاحة، متوفرة على  الكتب و االت و الدوريات

.223: أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)1(

.35:تثقيف الطفل بني املكتبة و املتحف، املرجع السابق، ص/ الدكتور حممد السيد حالوة)2(
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تعد مكتبة الطفل من أهم املؤسسات اليت تعمل على تكوين شخصية الطفل و صقل و 

و        مواهبه وتنمية قدراته و توجيهها التوجيه األمثل، ألنها تساعد الطفل على تطوير نفسه 

مساعدته على النمو السليم، و تعويده على التفكري املنظم  قدراته  الشخصية يف جماالت احلياة و

.)1( من خالل القراءة

جيب على من يشرف على تزويد املكتبات بالكتب من أجل ثقافة الطفل، أن خيتار و هلذا،

املواضيع اليت تنمي قدرات الطفل العقلية و تزكّي قيم اتمع، و تبين شخصية الطفل على أسس و 

جيب أن تكون املطبوعات العلمية أكثر جاذبية و تشويقا لألطفال                امية، كما معاين س

و التالميذ، و ينبغي أيضا نشر الكتب املتنوعة و املبسطة اليت تتناول موضوعات متعددة تناسب 

.)2(إخل ... األطفال يف املدارس مثل اال الصحي و التعليم و البيئة، و الفن و األدب 

و مقابل ذلك، ينبغي حظر كل املطبوعات املوجهة إىل األطفال و اليت متس بالنظام العام أو 

اآلداب العامة، كتلك اليت  ختالف قيم اتمع، أو تزين هلم اإلجرام أو التدخني أو شرب اخلمر، أو 

يت تشجعهم على ، أو ال)3(اليت تشجعهم على االحنراف، أو متجد هلم أصحاب الشهرة يف اجلرمية 

اإلباحية، كاإلثارة اجلنسية أو الشذوذ اجلنسي، فكل من أقدم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات 

  .  فهو جمرم يف حق الطفل الضحية

.273: أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد)1(

.136: الطفل و أساسيات التفكري العلمي، املرجع السابق، ص/ الدكتور فهيم مصطفى)2(

.231: الدكتور عصام أنور سليم، حقوق الطفل، املرجع السابق، ص)3(
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و لقد جرم املشرع اجلزائري هذه األفعال، و اعتربها انتهاكا لآلداب العامة فقرر هلا 

يعاقب باحلبس : " قوبات اليت جاء نصها على النحو التايلمكرر من قانون الع 333عقوبة يف املادة 

ج، كل من صنع أو حاز أو استورد .د 100000إىل  20000من شهرين إىل سنتني و بغرامة من 

أو سعي يف استرياد من أجل التجارة، أو وزع أو أجر أو لصق، أو أقام معرضا، أو عرض أو شرع 

، أو صور أو لوحات زيتية أو صورة  أو إعالنالتوزيع كل مطبوع أو حمرر أو رسم يف 

".خمل باحلياءأو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء  ةفوتوغرافي

و ما يالحظ يف هذه املادة، أنّ املشرع قد وسع من مصادر الفعل خمل باحلياء و مل  

بناء على ذلك،  حيصرها يف مصدر املطبوعات فقط، و ذلك حىت يضفي عليها الطابع اإلجرامي، و

كل وسيلة من شأا املساس باألخالق و اآلداب العامة، أو تكون سببا الحنراف األطفال لكوا

تعرض صاحبها إىل العقوبة املقررة يف املادة السالفة  خمالفة للقيم و املبادئ السامية يف اتمع، 

  . الذكر

و إعداده ليتحول فل إىل ما ينفعه و مهما يكن من أمر، فإنّ احلرص على السمو بثقافة الط

أمر الذي يتوجب على ¡)1(إىل عنصر فاعل و منتج ميارس دوره يف بناء احلياة على أساس ثابت 

، بأن تتكفّل بإشباع حاجات الطفل الثقافية فـي شىت جماالا من أدب و فنون   الدولة أن حتققه

اث اإلنساين و التقدم العلمي احلديث، و ذلك و معرفة و علوم و ربطها بقيم اتمع يف إطار التر

  .عن طريق إنشاء مكتبات للطفل يف كل مدرسة و يف كل قرية تقع فيها هذه املدرسة

.25: صاملرجع السابق، الطفل و أساسيات التفكري العلمي، / يراجع األستاذ فهيم مصطفى)1(
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املسرح و السينما، و أن جترم كل فعل إضافة إىل إنشاء نوادي ثقافة الطفل، الذي يتضمن 

أو مطبوع يؤثر يف سلوك الطفل و يتسبب يف احنرافه، و أن تشدد من العقوبة املقررة له، لكي 

  .يكتمل تكوين الشخصية الثقافية املتكاملة فكريا  و روحيا و فنيا و أدبيا  و علميا        و عمليا

اإلنسانية و تقويتها و غرس البذور  الطفلية تأسيس شخصو تظهر بوادر ثقافة الطفل، يف 

الطفل عندما يرشد، يف حياته العملية،  تظهر بوادرها أيضا يف أن يستغلها الطاهرة النقية فيها، كما 

و للتوضيح أكثر، سأتعرض ملعاجلة حقا آخر له، و هو حقه يف محايته يف العمل من خالل املبحث 

  .الثاين
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  محايته يف العمليف الطفل  حق: املبحث الثاين

تعترب ظاهرة تشغيل األطفال من مظاهر خرق حلقوق الطفل الشرعية، و حتتاج لتقوميها    

ه الظاهرة، من أجل ذو حتليلها إىل دراسة علمية و موضوعية، بناء على منهجية متخصصة ملعاجلة ه

املناسبة       و ضمان إدماج الطفل و رجل الغد يف حميطه االجتماعي، و توفري له الظروف 

  .املالئمة حلياة كرمية، و مستقبل مضمون

ألنّ إقبال الطفل على العمل يف سن مبكرة يشكل خطورة على حياته النفسية و البدنية،   

و يعد مأساة إنسانية، فبدال من إحاطته بالرعاية و احلماية داخل أسرته، جيد نفسه مضطرا إىل 

فيؤدي عمله هذا إىل إحلاق به أضرار صحية كتأخري  سرته،العمل سواء لكسب عيشه أو إلعانة أ

  . ي يعترب حق مقرر لكل الطفلذمنوه  و إصابته بتشوهات بدنية، فضال عن حرمانه من التعليم ال

من أجل و نتيجة لسلبيات العمل املبكر و انعكاساا على شخصية الطفل، تدخل املشرع 

بوضع قواعد قانونية خاصة م، و اليت اختذت مظاهر تنظيم محاية قانونية لألطفال، و ذلك 

وضع حد أدىن للسن لقبول األطفال يف العمل، و حظر تشغيل األطفال يف األعمال : متعددة منها

اخلطرة اليت تنعدم فيها النظافة و مضرة بالصحة و األخالق، و حظر العمل الليلي،    و غريها من 

سنهم و أوضاعهم و ظروفهم اخلاصة، و تليب حاجة اتمع  املبادئ القانونية، اليت تتماشى مع

: و للتوضيح أكثر قسمت هذا املبحث إىل مطلبني. مستقبال إىل قدرام و طاقام و مهارام

و األضرار النامجة عنها، و يف املطلب الثاين، تطرقت يف املطلب األول، أسباب عمالة األطفال

  .التنظيم القانوين لعمالة األطفال
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  و األضرار النامجة عنها)1(أسباب عمالة األطفال: املطلب األول

األصل يف محاية الطفل يف جمال العمل، أنه ال يشتغل مادام طفال غري قادر على حتمل خماطر 

العمل، و غري قادر على املطالبة حبقوقه كالعامل البالغ األجري، و غريها من األسباب اليت متنع على 

 سن مبكرة، لكن استثناء ميكنه الدخول يف عامل الشغل إذا كانت هناك دوافع الطفل العمل يف

  .تدفعه إىل ذلك

و مهما كانت األسباب، فإنّ تشغيل األطفال يعد جمازفة أو خماطرة، ألنه قد يتمتع الطفل 

العامل بكل حقوقه مثله مثل العامل البالغ كاألجر و الراحة والعطلة و غريها من احلقوق اليت 

سأوضحها فيما بعد، و قد يكون سيئ احلظ، فتهدر كل حقوقه، بل قد يتعرض إىل الكثري من 

  . ر و تلحق به عدة أضراراملخاط

أسباب حيث أتناول يف الفرع األول، : و هو األمر الذي سأحاول توضيحه يف فرعني

  .الثاين،  األضرار النامجة عن عمالة األطفال الفرععمالة األطفال،  و يف 

كل جهد جسدي يقوم به الطفل ويؤثر على حالته  ":هنأاليونيسيف عمالة الطفل  منظمة العمل الدولية و تعرفلقد )1(

."يتعارض مع تعليمه األساسي النفسية أو العقلية ووأاجلسدية 
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  أسباب عمالة األطفال: الفرع األول

ىل عمالة األطفال متنوعة و هي خمتلفة من دولة متقدمة إىل دولة إاألسباب اليت تؤدي إنّ 

نامية، و إن كانت مشتركة يف بعض ااالت كاال االقتصادي، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بدرجة 

  .   تقدم اتمع أو ختلّفه

جية  و للتطور التكنولوجي يف هذه الدول و تغيري عمليات اإلنتااملتقدمة و نظراالدولففي

ارتفاع األسعار أدى إىل تردي األوضاع االجتماعية، فظهرت حاجة األسرة إىل من يعوهلا   و 

يدعمها ماديا، مما دفع باألبناء إىل اخلروج مبكرا إىل العمل، لكن تبقى النسبة قليلة باملقارنة مع 

راسة، أو يف العطل الدول النامية خاصة و أنّ عمل األطفال غالبا ما يكون بعد اية أوقات الد

.و على دراستهم)1(الصيفية، أو يف بعض األعمال اليت ال تشكل خطرا عليهم 

الدول املتخلّفة، فإنّ عدد األطفال العاملني يف ازدياد نتيجة ازدياد املشاكل أما يف 

األطفال إىل االقتصادية و االجتماعية يف الدول النامية و السائرة يف الطريق النمو، و ترجع عمالة 

ظروف أسرية صعبة من حيث األوضاع االقتصادية و االجتماعية فضال عن ارتفاع متوسط عدد 

  .أفراد هذه األسر و تدين شروط السكن و الشروط املادية للحياة عامة

ولية و العربية     التنظيم القانوين لتشغيل األطفال، دراسة مقارنة بني االتفاقيات الد/ الدكتور صالح علي علـي حسن)1(

.9: ، ص2008و تشريعات الدول العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة 
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باملتغريات االقتصادية، اليت تنعكس على الظروف  ترتبط كثرياظاهرة عمالة األطفال ف

اهم يف سد املعيشية املتدنية لألسرة، فتدفع بأطفاهلا إىل العمل للحصـول على دخل زهيد قد يس

ميزانية الغذاء فقط، و جند عمل األطفال يف هذه  الوضعية يتمحور يف اال الزراعي بكثرة نظرا 

للتدهور االقتصادي و عدم تنوع اإلنتاج و عدم االستثمار، و ميكن إمجال أسباب عمالة األطفال 

  :يف ما يلي

  أسباب تربويـة : أوال

املدرسي الذي يلجأ إليه عدد من التالميذ،     )1(التسرب يرجع عمل األطفال املبكر إىل 

و املقصود به ترك التلميذ للمدرسة قبل إمتام مرحلة معينة من مراحل التمدرس ألسباب خاصة أو 

قاهرة، كإصابته بأزمات نفسية مثل االنفعاالت احلادة و اخلجل و اخلوف، أو كاملرض، أو مشكلة 

  . األبوين أو كليهماأسرية كالفقر أو وفاة أحد 

أو يكون التسرب بسبب يرجع إىل النظام التربوي الذي يتمثل يف االدراة اليت مل تقم 

بدورها املنوط ا من توفري اجلو املناسب للتعلّم من توفري الكتب و املقاعد و القاعات،          و 

سلبا على التالميذ       و كانت جاهلة للقوانني عاجزة عن توفري هذه املستلزمات مما ينعكس 

يدفعهم إىل الرغبة يف هجر مقاعد الدراسة، و نفس الشيء ينطبق على املعلّم، فإذا فشل يف تنظيم 

عالقته مع التالميذ وجذم إليه و اختار األسلوب اخلاطئ يف التعليم كان سببا يف انتشار ظاهرة 

  .التسرب

يراجع  األسيل القاموس العريب الوسيط، ،"السائل، ارتشح، سال، انتقل خفية يقال تسرب " :لغة التسربو يعرف )1(

.165: صاملرجع السابق، 
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و هو على نوعني، التسرب املؤقت، و هو الذي حيدث بشكل يومي متكرر، و ما يلبث أن 

 يتحول إىل انقطاع تدرجيي، مثّ مستمر، ينتج عن فصل التلميذ عن املدرسة، أما النوع الثاين،

  .التسرب الدائم و هو هجر التلميذ للدراسة ائيا

و مهما يكن من أمر، فإنّ التسرب بأنواعه ينتج عنه آثار سلبية، فبغض النظر عن احنراف 

الطفل املتسرب، قد يكون عالة على أسرته، كما قد يكون مستقبله جمهول و غري مضمون، مما 

  .البحث له عن عمل يقتات منه أو يعيل أفراد أسرته يدفع بالعائلة إىل تأمني مستقبله بالتعجيل يف

كما خيلق التسرب شرحية من اتمع تتميز بالتخلّف عن ديناميكية احلياة و اجلهل 

و طموحات حمدودة فاقد التقدير لذاته،      ذباألساليب التكنولوجية احلديثة فيكون الطفل العامل 

  .لالستغاللو مكونات شخصيته مما جيعله سهال 

أسباب قانونيـة : ثانيا

إنّ السياسة التشريعية السائدة يف اجلزائر يف جمال العمل، ال تكفي وحدها لتحقيق األهداف 

املرجوة للحد من ظاهرة عمالة األطفال، بل ال بد من وجود ظروف مسايرة جلميع املستويات، 

ا الغرض، و تعبئة املسؤول عن األطفال  و ذمن يئة إمكانيات مادية و بشرية و تسخريها هل

  .  املخاطب بالقواعد التشريعية
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فتدخل املشرع لتقنني القواعد القانونية حلماية الطفل العامل، ينبغي أن متارس حبكمة بالغة،      

ه النصوص ذكما ينبغي اإلملام بكل ما يشغل العامل القاصر و ما يواجهه من صعوبات و اختراق هل

  .ملسؤول عن دخول الطفل سوق العملمن قبل ا

ي ينظم عالقات العمل، جنده مقصورا على بعض ذلكن، و بالرجوع إىل قانون العمل ال

ا ميكن ذها، و هله النصوص رغم قلتذالنصوص املنظمة لعمالة األطفال، كما جند عدم احترام ه

  .أسباب القانونية يف نقطتنيه إىلذحصر ه

  حمدودية قانون العمل -أ

11-90لقد جاءت نصوص قانون العمل رقم  
يف جمملها منظمة لعالقات العمل بني )1(

بعض األحكام  العامل البالغ و رب العمل، أما خبصوص العامل القاصر فلم يتضمن القانون إالّ

مما يضفي عليه القصور يف جمال عالقات العمل  -و سوف يتم بياا الحقا  -القانونية الزهيدة، 

  .لعامل القاصر و رب العملبني ا

ي ذالعالقة الناشئة بني رب العمل و العامل ال ا القانون و رغم قلة نصوصه، ال ينظم إالّذفه

سنة ال يوجد خبصوصه قانونا  16ي يبلغ أقل من ذسنة و ما فوق، مبعىن الطفل العامل الّ 16يبلغ 

.ه الفئة بكثرة يف سوق العملذحيميه رغم تواجد ه

  .يتعلق بعالقات العمل 1990أفريل سنة 21املوافق  1410رمضان عام  26مؤرخ يف  11-90قانون رقم )1(
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مل يبني لنا األعمال اخلطرة اليت قد يتعرض 11-90لك، أن قانون العمل رقم ذضف إىل 

ة تلك املضرهلا العامل القاصر، كما أنه مل يصف األشغال املنافية لألخالق و القواعد العامة و 

ه األعمال املمنوعة على العامل القاصر يف عبارة خمتصرة أوردا ذكر هذبالصحة، بل اكتفى ب

كما أنه ال جيوز استخدام العامل : " بقوله11-90من قانون العمل رقم  3الفقرة  15املادة 

  ". هبأخالقيات   القاصر يف األشغال اخلطرية أو اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو متس  

ه األعمال ذا القصور يف القانون و تكييف هذع أرباب العمل على استغالل همما يشج

ف كل عمل خطري و حمظور أنم اخلاصة، و بالتايل يكيه جائز و يدخل  يف املمنوعة حسب إراد

  .عمله و منصبه املخصص له حىت يتملصوا من العقوبة املقررة قانونا

ي ذخاطبت العامل القاصر ال 11-90من قانون العمل رقم  3الفقرة  15ة املاد كما أنّ

سنة كحد أقصى، يف حني يوجد فئة أخرى من األطفال يشتغلون يف أعمال مؤثرة على  16يبلغ 

ا ذسلوكام و صحتهم و أخالقهم، و ال يوجد ضوابط أو معايري  ميكن االعتماد عليها حلماية ه

ا كان على املشرع أن يتدخل لتنظيم تشغيل األطفال دون التمييز بينهم مع وضع ذالطفل العامل، هل

  . قواعد قانونية صارمة توقع على كل خمالف هلا

ي يستقبل ذال)1(و إن كان املشرع قد أحدث مركزا خاصا بالتكوين و التعليم املهنيني 

   .نسنة و ما فوق وفقا لشروط حيددها القانو 15ين بلغوا ذاألطفال ال

  . يتضمن القانون التوجيهي التكوين و التعليم املهنيني 2008فرباير سنة  23مؤرخ يف  07-08قانون رقم )1(
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ين تركوا جمال الدراسة ذه مل يستقطب كل األطفال الأن ا القانون إالّذلكن و رغم وجود ه

فئة معينة و هنا يطرح سؤال ما مصري اآلخرين  ا املركز ال يستقبل إالّذأو فشلوا يف دراستهم، فه

  . ا املركز؟ذين مل يلتحقوا ـذال

ي ال يتوافر ذ، أن هؤالء األطفال سوف يلجئون إىل العمل الذا السؤالو اإلجابة عـن ه

  .على الشروط الضرورية للعمل، و بالتايل فإم ال يتمتعون باحلماية القانونية النعدام الرقابة عليهم

الصة القول، أن تدخل املشرع اجلزائري يف تنظيم قانون الشغل اخلاص بالطفل حمدودا و خ

اليت يراها ضرورية يف حني كان عليه تنظيم كل املسائل األمور لتنظيم بعض   فهو ال يتدخل إالّ

  .  ه الفئة باختالف أعمارهاذاليت توفر محاية هل

  عدم احترام قانون العمل -ب

املشرع قد استحدث جهازا  أنّ القانونية املنظمة لعمالة األطفال، إالّة النصوص رغم قلّ

خاص مبراقبة التجاوزات اليت قد يرتكبها أرباب العمل داخل الورشات أو املصانع، و اليت قد 

، حيث )1(ا اجلهاز يف مفتشية العمل ذتضر بصحة العامل القاصر أو تشكل خطرا عليه، و يتمثل ه

مهمة زيارة أماكن العمل التابعة ملهامها و جمال اختصاصها، لالطالع على أوكل إليها القانون 

.)2(ظروف العمل و التأكد من مدى مطابقتها لألحكام القانونية و التنظيمية 

  . يتعلق مبفتشية العمل 1990فرباير سنة 06املوافق  1410رجب عام 10مؤرخ يف 03-90قانون رقم )1(

يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات : " ، و اليت جيري نصها علـى النحو التايل03–90قانون رقم من 5املادة )2(

  ".إىل أماكن العمل، التابعة ملهامهم و جمال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق األحكام القانونية و التنظيمية 
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ه اخلروقات من ذالتكهن بكل هها ال تستطيع ه اجلهة املختصة، فإنذو رغم وجود ه هأن إالّ

ا التقصري من قبل ذالناحية العملية، نظرا لصعوبة ضبط املخالفات املرتكبة و استحالة رصدها، و ك

مفتشية العمل يف مراقبة ظروف العمل، فقد تقتصر زيارا لبعض األماكن العمل دون غريها، و 

 للعمال القصر، و عدم الكشف عن لك قد يلجأ املسخدمون إىل عدم التصريح بالعدد اإلمجايلذك

وضعيتهم القانونية، و من مثّ ال ميكن التأكد من وجود خروقات لقانون العمل    و عدم احترام 

  .قواعده

  أسباب اقتصاديـة: ثالثا

أهم العوامل اليت تؤدي إىل هذه الظاهرة و تفاقمها هو الفقر، حيث أنّ فقر األسر من  إنّ

ل يف سن مبكرة لكسب املال من أجل استكمال دخل األسرة،  و يكون يدفع باألطفال إىل العم

  . يؤثر على منوهم اجلسمي و العقلي و النفسي، و على تعليمهميف الغالب عمال استغالليا خطرا 

فوضع العائلة من الناحية االقتصادية هو سبب آخر يدفع بالطفل إىل العمل بدال من إرساله إىل 

املدرسة، ففي اجلزائر و نتيجة للظروف األمنية اليت مرت ا يف السنوات األخرية املاضية أدت إىل 

ألسر، فأصبحت نزوح العديد من األسر الريفية حنو املدينة مما انعكس على الظروف املعيشية هلذه ا

غري قادرة على تلبية متطلبات أفرادها من نفقات الغذاء و العالج و التعليم و غريها من مشتمالت 

النفقة، األمر الذي دفع باألطفال  إىل اخلروج إىل العمل ملساعدة أبائهم على تكاليف املعيشة، و 

جابة للصندوق النقد الدويل كذلك دخول اجلزائر الشراكة الدولية و سوق املنافسة         و است

الذي فرض عليها القيام ببعض اإلجراءات منها تقليص عدد العمال يف املؤسسات و تسريح 

اآلخرين، مما انعكس سلبا على اآلباء املسرحني من العمل الذين وجدوا أنفسهم أمام مشكلة 
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سد حاجيات األسرة  البطالة، فدفعوا بأبنائهم إىل اخلروج إىل سوق العمل يف سن مبكرة من أجل

  .  و متطلباا

يف  أو األسواق الفرعية عاماً على حواف الطرقات السريعة و 16األطفال ما دون فنجد 

أو األكياس البالستيكية و غريها من األعمال، وقد مناطق اجلزائر يبيعون اخلبز أو الورود  خمتلف

1.3مليون طفل من بينهم  1.8إىل  أن عدد األطفال العاملني يصلأكدت اإلحصاءات يف اجلزائر 

يف حني أحصت الدراسة  ،من اإلناث %56عاما ومنهم أيضا  13و6مليون يتراوح عمرهم بني 

عاما، وذكرت ذات الدراسة أن من بني  15من األطفال العاملني الذين ال يتعدى سنهم  28%

، فيما أو كليهما ب أو األمهم من األيتام فقدوا األ %15ني أيضا ما يزيد عن ملاألطفال العا

.)1( منهم يف املناطق الريفية %52.1يعيش 

األطفال أن ظاهرة عمالة 2009ن وزارة العمل لسنة الصادرة عاألرقام الرمسية  تشريكما 

الذي سجل من خالله أنه من  ، و2002سنة  ه إجنازمتأول حتقيق متواجدة يف اجلزائر، و بناء على 

شاب عامل مل 95عامل مت تسجيل  16.895اليت تشغل  مراقبتها و مؤسسة مت5.847بني 

حتقيق ثان  أظهرن إمجايل عدد العمال، بينماـم %0.56يستوفوا السن القانوين للعمل أي بنسبة 

 ت عنعامل كشف28.840مؤسسة تشغل3.853أن عملية مراقبة  2006مت القيام به سنة 

 من إمجايل عدد العمال، %0.54للعمل، أي بنسبة طفل مل يستوفوا السن القانوين 156تشغيل 

  ول هذا املوضوع سنة ـمفتشية العمل ح مصاحل قامت به أما آخر حتقيق 

  .الصادرة عن املرصد الوطين لإلحصاء 2004إحصائيات لسنة )1(
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يف القطاع االقتصادي ضئيلة، حيث تبني من عمليات تشغيل األطفال أكدت أن نسبة 2008

 طفل 68تشغيل من بينهم عامل، 38.650ل هيئة مستخدمة تشغ4.820املراقبة اليت مست 

.%0.17ميثل سنة أي ما 16عامل يقل سنه عن 

ضف إىل ذلك، أنّ فشل التلميذ يف مرحلة التعليم القاعدي و عدم اقتناع األولياء بأمهية 

و االعتقاد أنّ عمل األطفال املبكر يكسب الطفل مهارات و إبداع لن حيصل عليه يف ¡)1(التعليم 

املدارس التعليمية، و أنه وسيلة لتهيئة و تدريب و صقل الطفل ملواجهة حياة الكبار مسلحا باخلربة 

بكر ، كلها تعترب مؤثرات تؤثر يف نفسية الطفل و تدفعه إىل تفضيل الكسب امل)2(و التجربة العملية 

عن طلب العلم و التعلّم، و هي فكرة خاطئة تضلل عقل الطفل و تقتل طموحه و تقضي على 

يه عن أهم وسيلة و هي التعليم و الثقافة، و جلوئه إىل العمل، و مهاراته و إبداعاته بسبب ختلّ

طفال تشغيل األبالتايل تعرضه إىل االستغالل و االهانة من قبل أرباب العمل، الذين يقدمون على 

بدال من البالغني، ألنّ األطفال يرضون بأقل أجر و يكونون أكثر طاعة         و خضوع ألوامر 

ه األعمال تشكل ذه األوامر ضد مصاحلهم و كانت هذصاحب العمل، حىت  و لو كانت ه

   .ذي سأناقشه يف الفرع الثاينخطورة و تسبب هلم أضرارا، و هو األمر ال

الدراسات أن احلالة التعليمية لألمهات تلعب دورا كبريا يف تقدم الطفل يف دراسته، فكلما كانت و قد أشارت بعض)1(

لك على الطفل يف حتصيله الدراسي و تفوقه، و منه العامل الثقايف لألبوين ذالقدرات التعليمية لألم مرتفعة، كلما انعكس 

تشغيل األطفال بني احلماية القانونية و إكراهات/ عالل املنوار ذيراجع األستا. بصفة عامة له دورا يف بناء شخصية الطفل

و قد يفضل بعض اآلباء توريث أبنائه املهنة اليت . 17: ، ص2009الواقع، مطبعة الصومعة، الرباط، بدون طبعة، سنة 

  .ه املهنة عرب األجيالذورثوها عن آبائهم و أجدادهم رغبة يف احلفاظ على استمرارية ه

التنظيم القانوين لتشغيل األطفال، دراسة مقارنـة بني االتفاقيات الدولية         و / ر صالح علي علـي حسنالدكتو)2(

.44: و تشريعات الدول العربية، املرجع السابق، صالعربية 
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  األضرار الناجتة عن عمالة األطفال: الفرع الثاين

احترافه للعمل الذي يقوم به،     ليس هناك شك، أنّ عمل الطفل يف سن مبكرة، و عدم 

و عدم احترام رب العمل لشروط العمل، و عدم اعترافه حبقوق العامل القاصر، خيلق فجوة من 

انقطاع العالقة بني الطفل العامل و صاحب العمل، و بالتايل عدم املباالة  مبا سوف يلحق بالطفل 

  .من خماطر و أضرار تضر بصحته و مبستقبله و بشخصيته

  األضرار الصحية الناجتة عن عمالة األطفال: والأ

، منها ما هو )1(إن املخاطر اليت يتعرض إليها الطفل العامل، تلحق به أضرارا صحية 

طبيعي، كضجيج اآلالت و اليت تسبب له الصمم، و ارتفاع درجة حرارا، من جراء استخدامها 

نها ما هو صناعي، كتعرضه للمواد لألفران يف غياب أدوات الوقاية و أجهزة األمان، و م

الكيماوية، فتسبب له تشوهات جسمية، و منها ما هو ميكانيكي، كعدم معرفته الكاملة بتقنيات 

، أو قد تعتمـد بعض الورش علـى )2(اآلالت امليكانيكية و عدم الوقاية من خماطرها 

(1)Les travaux auxquels se livrent les enfants altèrent gravement leur santé physique. Efforts, fatigue, surmenage

agissent sur un corps en développement et ne peuvent qu’en gêner, contrecarrer, retarder, voire arrêter la

croissance. Sans compter les maladies professionnelles, les accidents de travail.

Que le travail précoce soit préjudiciable au développement physique de l’enfant, c’est un fait scientifiquement

établi. Dans les conditions où les enfants sont généralement appelés à travailler, il a directement ou

indirectement, des effets nocifs, et pour l’enfant, et pour l’adulte que l’enfant va devenir. Abd El-Wahab

Bouhdiba / Exploitation du travail des enfants, Commission des droits de l’homme, conseil économique et

social, ONU, Doc E/CN. 4/Sub. 2/479 8 Juillet 1980. P 132.

التنظيم القانوين لتشغيل األطفال، دراسة مقارنـة بني االتفاقيات الدولية       و / الدكتور صالح علي علـي حسن)2(

.49: العربية  و تشريعات الدول العربية، املرجع السابق، ص
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كهربائية عن طريق أسالك ملقاة على أرضية الورشة مما قد يعرض الطفل إىل خطر توصيالت

. الصعق الكهربائي

إضافة إىل خماطر تنتج عن بعض الصناعات مثل صناعة النسيج و األمسنت اليت يؤدي 

غبارها إىل إصابة العامل القاصر باحلساسيـة و أمراضـا باجلهاز التنفسي، باإلضافة إلـى إصابته 

تشوهات يف العظام بسبب العمل يف النسيج و رفع األوزان الثقيلة، و العمل لساعات طويلة مما ب

يؤدي به إىل اإلرهاق و التعب، زيادة على ذلك، سوء التغذية الذي يعاين منه الطفل من جراء 

  . تناوله أغذية فاسدة أو ملوثة مما يؤثّر على تكوينه اجلسمي السليم

العامل القاصر إىل هذه املخاطر قلة تدريب األطفال من الناحية إذن، يرجع سبب تعرض

الفنية و املهنية، و عدم الوعي اخلاص بضرورة جتنب املخاطر، و العمل يف ظروف تشغيل غري 

.مالئمة

  األضرار النفسية و االجتماعية الناجتة عن عمالة األطفال: ثانيا

منوه األوىل يكون حباجة إىل رعاية و توجيه كرت، أن الطفل يف مراحل ذكما سبق و 

ه املبادئ األساسية ذا مت إمداده ذمستمر، فهي جذور تغرس يف نفسه و تأيت مثارها يف املستقبل، فإ

ا حرم الطفل ذيف التربية، يكون يف املستقبل شابا و رجال نافعا لنفسه و أسرته و وطنه، لكن إ

  .الة على جمتمعه و على وطنهمنها، فحتما سوف ينشأ ضعيف الشخصية ع
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ه الرعاية و التربية إىل الظروف املعيشية اليت ذو يرجع عدم املساواة بني األطفال يف ه

ا كانت األسرة متماسكة و ال تعاين من احلاجة و الفقر، فإن ذيعيشون فيها يف أوساط أسرهم، فإ

األسرة متصدعة أو متر بظروف  ا كانتذأبناءها يتمتعون بكافة حقوقهم كاللعب و التعليم، أما إ

اقتصادية متدنية، و يكون رب األسرة غري قادر على اإلنفاق على أبنائه، يدفع ؤالء األبرياء إىل 

  .الدخول إىل سوق العمل

ه الفروقات االجتماعية، ختلق يف نفسية الطفل العامل الكراهية و السخط على اتمع ذفه

ك، كما تسبب له عقد نفسية مضطربة كاخلجل و عدم قدرته مما يدفعه إىل االحنراف يف السلو

بسلوكات العامل القاصر ، كما تعود على )1(على إقامة عالقات اجتماعية مع من حييطون به 

انطوائية متشائمة حتتقر كل أساليب التمدن و احلضارة، و تدفع به حنو االحنراف املبكر و امتهان 

  . األخالقالرذيلة، و عدم اإلميان بالقيم و 

العامل القاصر، اء النفسي و البدين من جانب رب العمل على ذإضافة إىل خمتلف أنواع االي

يترتب عليه سوء التوافق النفسي و املهين، و أيضا يؤدي  إىل اخنفاض درجة التوافق االجتماعي   

  . و الشخصي لدى األطفال العاملني، مقارنة باألطفال غري العاملني

التنظيم القانوين لتشغيل األطفال، دراسة مقارنة بني االتفاقيات الدولية و العربية     / الدكتور صالح علي علـي حسن)1(

.67: و تشريعات الدول العربية، املرجع السابق، ص
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ي يفشل يف دراسته ذ، فالطفل الالعامل القاصركاء ذالعمل يف سن مبكرة على  كما  يؤثر

لتحاق بسوق العمل، تتزعزع ثقته بنفسه و يفقد احترامه هلا، كما يضعف أو يترك املدرسة لال

اكرة و عدم ذي به ضعف يف الذي هو من متطلبات الصحة النفسية، فالطفل الذشعوره باألمن ال

القدرة على التفكري اليت تؤدي إىل عدم االستفادة من اخلربات اليت يتعلمها،     و عدم تزوده 

األمر . ال بد أن يبدأ حياته العملية مبكرا دون بلوغه درجة كافية من النضجبالثقافة و اخلربة، ف

ي حيول بينه و بني حتسني أحواله املعيشية و الثقافية يف املستقبل و يكون عامال رئيسيا من ذال

، فيوجد عالقة واضحة بني عمل ةمسؤولي صاحبعوامل ضعف فاعليته و إنتاجيته كمواطن 

  .انتشار األميةاألطفال املبكر و 

و خالصة القول، أن العمل يف سن مبكرة له آثار سلبية و أضرار حتمية على الطفل  

تؤدي إىل عدم  ذ، إ)1(العامل يف كافة جماالت احلياة من صحية و نفسية و اجتماعية و اقتصادية 

مية        التوافق الشخصي و االجتماعي، فضال عن إهدار كل حقوقه اليت قررا الشريعة اإلسال

و املشرع اجلزائري، و حرمانه يف أن يكون طفال ميارس دوره الطبيعي يف احلياة، فبدال من 

 ه الشرحية من األطفال و متكينها من ممارسة حقها يف التعليم و التشجيع على تطوير ذاالهتمام

¡)2(ولوجية حديثة متطلبات العصر من متغريات تكن بقدرام و مهارام إلفادة جمتمعهم و استيعا

فإنه متّ إقحامهم يف سوق العمل و ترك الدراسة اليت كان من املفترض أن يكونوا داخل املدرسة 

  . لتلقي العلم و التسلح مبتطلبات احلياة يف املستقبل

¡138,182ذلك خالل اتفاقييت  و ، ثالثة مستوياتبقد حددت منظمة العمل الدولية أسوأ أشكال عمالة األطفال و ل)1(

 و:  الفئة الثانيةأما  .األخالقية النفسية و يتعرض خالهلا الطفل لألخطار البدنية و اليت األنشطة اخلطرية و :تضم الفئة األوىلف

تضم كل عمل يقوم  و :الفئة الثالثة أما  .التجنيد اإلجباري السخرة و أعمال الرق و استخدامهم يف تشمل االجتار باألطفال و

.السليم وحيرمه من تعليم أفضل يالعقل يعوقه عن النمو اجلسدي و يالذ غه السن القانونية احملددة وبلوببه الطفل 

¡1998عمالة األحداث يف الوطن العريب، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة / الدكتور حممد عبد اجلواد)2(

.90:ص
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األطفالالتنظيم القانوين لعمالة : املطلب الثاين

أحكاما و قواعد آمرة تضمن ن املشرع اجلزائري قانون العمل، و فرض من خالله لقد قن

إضافة إىل احلماية لألطفال القصر أثناء العمل من كافة أوجه االستغالل االقتصادي  و االجتماعي،

  .عمومااملتعلقة حبماية األطفال يف جمال التشغيل )1(مصادقة اجلزائر على عدة اتفاقيات 

و يتضمن حق يف العمل عددا من احلقوق املختلفة املتكاملة فيما بينها تكامال وثيقا،     و 

هي كلها تدور حول هدف واحد هي محاية احلق يف العمل و حقوق العمال، فاحلق يف العمل 

ليس منفردا، و إمنا يتضمن عددا من احلقوق املتالمحة فيما بينها،  فبعضها عبارة عن حقوق و 

تقليدية، و يف بعضها اآلخر عبارة عن حقوق حديثة أو مستحدثة، و هي بعمومها ترتب حريات 

.)2(التزامات قانونية على عاتق الدولة 

 املتعلقة باحلد األدىن لسن التشغيل 138رقم  االتفاقية: و صادقت اجلزائر على بعض االتفاقيات اليت هلا عالقة بالعمل منها )1(

بأسوأ أشكال عمالة األطفال  املتعلقة 182رقم  االتفاقية ،1984أبريل  30و اليت صدقت عليها اجلزائر بتاريخ  1973لسنة 

بالسالمة و الصحة  املتعلقة 155رقم  االتفاقيةو  ،2001فيفري  09اليت صدقت عليها اجلزائر بتاريخ  ، و1999لسنة 

 ايرربف 11واليت صدقت عليها اجلزائر بتاريخ، 1981يونيو سنة  22املهنيني و بيئة العمل، و اليت اعتمدت جبنيف يف 

2006.

احلقوق احملمية، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، / األستاذ الدكتور حممد يوسف علوان و الدكتور حممد خليل موسى)2(

.323: املرجع السابق، صاجلزء الثاين، 
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هي أحكام تشمل  ¡11-90نها قانون العمل رقم األحكام القانونية قد تضمهذو ه

العامل القاصر أحكام خاطبت على وجه اخلصوص بالغ و العامل القاصر يف جمملها، فمنها العامل ال

مت عالقات العمل بكل و كلها أحكام نظّبالغ و القاصر معا، العامل الأحكام خاطبت و منها 

الفرع ا حدود عمالة األطفال، أمالفرع األول، لك يف فرعني، حيث يشمل ذتفرعاا، و سأوضح 

القاصر عن طريق األجهزة اخلاصة مبراقبة عمالة  االمتيازات املمنوحة  للعاملالثاين، فتناولت فيه 

  .األطفال
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عمالة األطفال حدود: الفرع األول

ا من قبل وليه الشرعي،     لقد خصاملشرع عمالة األطفال ببعض القيود اليت ينبغي مراعا

ه األحكام ذتتمثل هي جيب تشغيل األطفال وفقا ألحكام قانونية، و ذا من قبل رب العمل الذو ك

  :يف ما يلي

ترخيص بالعملال: أوال

محاية قانونية، فرب العمل  الترخيص بالعمل يعد وسيلة نافعة خاصة، إذ متنح للعامل القاصر

سنة، و تتمثل هذه  16ل الطفل إال بناء على موافقة والديه بالنسبة للصغار الذين بلغوا ال يشغ

ه الشرعي ه الشرعي، كاألب، و يف حالة غياب األب، يكون من وصيرخصة من ولياملوافقة يف 

من  قانون العمل   2الفقرة  15ادة املت ا عليه وفقا للنيابة القانونية، و قد نصي يكون وصيذال

و ال جيوز توظيـف القاصر إال بناء على رخصة من : " ا الترخيص بقوهلاذعلى ه 11-90رقم 

1(" ه الشرعي وصي(.

جيب ه يقدم كدليل إلدراجه يف ملف العمل، كما ا الترخيص كتابيا و ليس شفهيا، ألنذهو يكون 

م املصادقة عليه أمام مصلحة أن تتلة قانونا و املتواجدة مبصاحل البلديةاملصادقة املؤه.   

ه ه الشرعي و ليس وصيقبل الويل، يف حني كان عليه أن يكتفي بعبارة ولي ب الوصيه املادة رتذو يالحظ أن املشرع يف ه)1(

األول يف تويل شؤون فاقد األهلية ي يتمثل يف األب و اجلد الصحيح أي اجلد ألب، يكونان يف الترتيب ذال الشرعي، ألن الويلّ

فهو غري األب و غري اجلد الصحيح  و يأيت بعد غياب الويل بصفة عامة، فالترخيص ينبغي أوال أن  أو ناقصها،  أما الوصي

ا انعدم الويلّذه الشرعي على القاصر فإيصدر من ولي حيل حمله الوصي.  
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ن املقررة قانونا يعاقب بغرامة يبلغ السل عامال قاصرا مل لك، فكل من يشغذو بناء على 

يوما  15ج عن كل عامل، و يف حالة العود يعاقب باحلبس من .د 2000ج إىل .د 1000من 

ا ما أشارت إليه ذ، و هالغرامة إىل شهرين دون املساس بالغرامة اليت  ميكن أن ترفع إىل ضعف

يعاقب بغرامة : " ى النحو التايلعلاليت جاء نصها11-90من قانون العمل رقم  140املادة 

 ج على كل توظيف عامل قاصرمل يبلغ السن املقررة، إالّ.د 2000إىل  1000مالية تتراوح من 

  ".يف حالة عقد التمهني احملرر طبقا للتشريع و التنظيم املعمول ما 

يوما إىل شهرين، دون املساس  15تتراوح من و يف حالة العود، ميكن إصدار عقوبة حبس 

".بالغرامة اليت ميكن أن ترفع إىل ضعف الغرامة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة 

و يهدف هذا اإلجراء إىل محاية الطفل، و التأكد من قدرته اجلسمانية على العمل، من خالل 

.)1(الفحص الطيب بالنسبة لبعض املهن، و كذلك الظروف اليت سيمارس فيها العمل 

.144: ، صحقوق الطفل بني الشريعـة و القانون الدويل، املرجع السابق/ الدكتور حسنني احملمدي بوادي)1(
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ا جند أن املشرع ذو هل سنة، 16ين تقل أعمارهم عن ذو ال جيوز تشغيل العمال القصر ال

سنة و انقطعوا عن الدراسة أو فشلوا يف دراستهم  15ين يبلغون من العمر ذه فئة األطفال القد وج

تأهيل مهين أثناء نوا من ممارسة حرفة معينة، و الكتساب ، لكي يتمكّ)1(إىل مراكز التكوين املهين 

العمل، معترف به، يسمح مبمارسة مهنة ما يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي املرتبطة بإنتاج 

23مؤرخ يف  07-08قانون رقم ه حددها ذاملواد و اخلدمات، وفقا لشروط و كيفيات تنفي

.املتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم املهنيني 2008فرباير سنة 

سنة يشتغلون بكثرة خارج مراكز التمهني، كجين  16ين تقل أعمارهم عن ذو إن كان ميدانيا، جند الكثري من األطفال ال)1(

احملاصيل الزراعية و العمل يف ورشات تصليح السيارات، حبيث يفتقدون إىل اخلربة من جهة، و يتعرضون إىل أضرار صحية 

الصحية فيها، و عدم مراعاة لشروط العمل من قبل صاحب الورشة من جهة  أخرى،   و غريها  و خطرة النعدام الشروط

  .من األعمال اليت تشكل خطرا عليهم و مضرة بصحتهم
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العمل حتديد مدة: ثانيـا

تدخلت ي قد يتعسف يف حتديدها،ذيف يد رب العمل الخشية من ترك حتديد مدة العمل

و مدى    ه املدة حسب ظروف العملذي يقدر هذيد املشرع ال التشريعات جلعل حتديدها يف

  . قدرة العامل يف العمل يوميا

و هلذا، ينبغي حتديد املدة الزمنية اليومية و األسبوعية بشكل عادل طبقا ألعمار صغار 

العمال، دف السماح هلم بأوقات فراغ تسمح بنموهم اجلسماين و إمتام تعليمهم، و ذلك مبراعاة 

عامل القاصر الذي يدرس و العامل القاصر الذي ال يدرس، و بناء على ذلك حتدد ساعات العمل ال

  . أسبوعيا

و منه، ينبغي النظر يف ختفيض مدة العمل بالنسبة ملن هم يتعلمون تعليما فنيا، حىت يستطيع 

األدىن  العامل القاصر التوفيق بني العمل و الدراسة، فتحدد من خالله احلد األقصى و احلد

.)1(لساعات العمل، حىت يتمكن من متابعة دراسته 

و نفس التحديد يراعى بالنسبة للعامل القاصر الذي ال يدرس، بأن تكون ساعات العمل 

  .متماشية و قدرته على حتمل مشاق العمل

.145: حقوق الطفل بني الشريعـة و القانون الدويل، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسنني احملمـدي بوادي)1(
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و لكن، و بالرجوع إىل القانون اجلزائري مل خيصص نصا ملدة العمل اليت ينبغي مراعاا يف عمل 

 حيدد املشرع اجلزائري مدة عمل خاصة األطفال القصر، كما فعل بالنسبة للترخيص بالعمل، إذ مل

40بالعامل القاصر، و بالتايل فإن مدة العمل بالنسبة إليه هي نفس مدة العمال البالغني و هي 

من األمر           رقم  2لك بنص املادة ذأيام على األقل، و  5ساعة يف األسبوع موزعة على 

اخلاصة باملدة القانونية  26إىل  22من املعدل للمواد  1997جانفي  11املؤرخ يف  03–97

حتدد املدة القانونية األسبوعية : " املتعلق بعالقات العمل بقوهلا 11-90للعمل من القانون رقم 

  ".أيام على األقل 5ه املدة على ذساعة يف ظروف العمل العادية، توزع ه 40للعمل بأربعني 
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   للعامل القاصر حظر العمل الليلـي مع توفري الراحة: ثالثـا

يكون العمل الليلي مضرا بصحة األطفال و من مثّ يلزم اختاذ التدابري الضرورية حلظره،     

سنة إذا كانوا يعملون يف الليل،  16كما ينبغي تنظيم الراحة الليلية بشكل صارم للعمال األقل من 

  .ساعة 12و هؤالء جيب متتعهم براحة غري متقطعة ال تقل عن 

من قانون العمل رقم      27املادة  بالعمل الليلي يف التشريع اجلزائري، حسبو يقصد 

بني الساعة التاسعة ليال و الساعة اخلامسة صباحا عمال  ذيعترب كل عمل ينف: " بقوهلا11–90

  ". ليليا 

لك املشرع بنص ذ ه الفترة احملددة قانونا، ال ينبغي أن يشتغل فيها العامل القاصر، و قد أكدذفه

من قانون العمل  28لك من خالل املادة ذصريح و اعترب قواعده آمرة ال جيوز خمالفتها، و يتضح 

ال جيوز تشغيل العمال من كال اجلنسني الذين يقل عمرهم عن تسع : " بقوله11–90رقم 

  ".عشرة سنة كاملة يف أي عمل ليلي

ي على العامل القاصر و العاملة القاصرة، و أحسن املشرع عمال، عندما منع العمل الليل 

خالقية، نظرا للظروف نظرا ملا يف ذلك من خطورة عليهما من الناحية الصحية و من الناحية األ

. اليت يتم فيها العمل
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املشرع، على متكني العامل من الراحة من العمل خالل فترة حمددة، حبيث ينبغي  كما حثّ

البالغ يف منتصف يومية العمل ليتناول وجبة الغذاء، و  العامله مثل القاصر مثل العاملتوقف أن ي

.)1(أيضا لتجنب التعب الذي ينشأ عن العمل املستمر

ساعة على األقل    34ساعة أو  32إىل جانب هذا، ينبغي منح له راحة أسبوعية مقدرة بـ 

و ال جيوز تأجيل الراحة األسبوعية ليوم آخر  إالّ بناء على قانون، و بالرجوع إىل قانون العمل جند 

أن املشرع قد أورد بعض النصوص القانونية ينظم من خالهلا أياما للراحة ختتلف مدا حسب 

  . طبيعة هذه األيام

11–90من قانون العمل رقم  33املادة ينص املشرع يف فبالنسبة للراحة األسبوعية، 

و تكون الراحة األسبوعية العادية يف . حق العامل يف الراحة يوم كامل يف األسبوع: " بقوله

  ".ظروف العمل العادية يوم اجلمعة 

أما بالنسبة للراحة يف أيام األعياد و العطل فقد جعلها أيضا املشرع من أيام الراحة القانونية، 

حيدد القانون أيام : " هعلى أنتنص اليت 11–90من قانون  34املادة ويتضح ذلك من خالل 

: " ابقوهل11–90من قانون العمل رقم  35املادة ، و كذا "األعياد و العطل املدفوعة األجر 

".يعترب يوم الراحة األسبوعي و أيام األعياد و العطل أيام راحة قانونية 

.145: حقوق الطفل بني الشريعـة و القانون الدويل، املرجع السابق، ص/ الدكتور حسنني احملمـدي بوادي)1(
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باطال               و لقد أحسن املشرع عمال ملا جعل تنازل العامل عن حقه يف الراحة يف العطلة 

39لك بصريح املادة ذا يدل على إقراره حبق الراحة للعامل عموما، و ذو ال يرتب أي آثار، و ه

  :بقوهلا11–90من قانون العمل رقم 

  . عطلة سنوية مدفوعة األجر، مينحها إياه املستخدملكل عامل احلق يف  - " 

  ".عد باطال و عدمي األثر و كل تنازل من العامل عن كل عطلته أو بعضها ي-
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  متكني العامل القاصر من األجر : رابعـا

حق ثابت للعامل القاصر، فينبغي على اهليئة املستخدمة أن تعلم العامل القاصر األجر هو 

متنح لكل صغار العمال مرتبهم بقيمة أجره قبل التوقيع علـى عقد العمل، كما ينبغي عليهـا أن 

88املادة ، و ذلك  مبوجب العبارة الصرحية الواردة يف )1(خالل الفترة املتفق عليها يف عقد العمل 

جيب على املستخدم دفع األجور لكل عامل بانتظام، : " بقوهلا11–90من قانون العمل رقم 

أن يكون هذا الراتب مساويا لقيمة اجلهد الذي قام به  ينبغي، و "عند حلول أجل استحقاقه 

11–90من قانون العمل رقم  80املادة املشرع هذا احلق مبوجب  عمال القصر، و لقد أقر

للعامل احلق يف أجر مقابل العمل املؤدى، و يتقاضى مبوجبه مرتبا أو دخال يتناسب و : " بقوله

  ".نتائج العمل 

ملرتب مساويا بني كافة العمال الذين هلم نفس املهنة مهما تباينت أن يكون ا كما ينبغي 

جيب على : " بقوهلا11–90من قانون العمل رقم  84املادة د ذلك من خالل أعمارهم، و تأكّ

  ". كل مستخدم ضمان املساواة يف األجور بني العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي متييز 

ه ذته أبضا التشريعات العاملية و االتفاقيات املنادية حبقوق اإلنسان يف جمال العمل، و قد سبق هأقر و مبدأ دفع األجر قد)1(

لك محاية للعامل من الغنب يف األجر، و ذي ى عن استئجار األجري حىت يبني له مقدار األجر، و ذالتشريعات اإلسالم ال

، و عقد العمل املربم بني العامل          و صاحب "م له أجرتهمن استأجر أجريا فليسل: " يقول عليه الصالة و السالم

، "ين أَمنوا أَوفُوا بِالعقُود ذَيأَيها ال: " العمل يعترب من العقود الشرعية اليت أوجب القرآن الكرمي الوفاء ا، يقول اهللا تعاىل

إِنَّ اَهللا  يأْمركُم أَنْ : " ى إىل أصحاا، يقول اهللا تعاىل، كما يعترب من األمانات اليت  جيب أن تؤد1سورة املائدة، اآلية 

.57سورة النساء، اآلية " تؤدوا اَألمانات إِلَى أَهلها 
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و يظهر أيضا إقرار املشرع هلذا احلق يف أن جعله يف املرتبة األوىل قبل أي ديون تقررها 

ينة العامة و الضمان االجتماعي، و ذلك ما نصت الدولة، بأن فرض تسديده للعامل قبل ديون اخلز

متنح األفضلية لدفع األجور     و : " بقوهلا11–90من قانون العمل رقم  89املادة عليه 

تسبيقاا على مجيع الديون األخرى مبا فيها ديون اخلزينة و الضمان االجتماعي، مهما كانت 

  ".طبيعة عالقة العمل و صحتها و شكلها 

من قانون  81املادة و لقد تطرق املشرع إىل تعريف األجر و ما يتضمنه من عالوات يف 

يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا : " اليت جاء نصها على النحو التايل11–90العمل رقم 

  : "القانون، ما يلي

  . األجر األساسي الناجم عن التصنيف املهين يف اهليئة املستخدمة -

دفوعة حبكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات اإلضافية حبكم ظروف التعويضات امل -

ما العمل التناويب و العمل املضر و اإللزامي مبا فيه العمل الليلي، و عالوة عمل خاصة، ال سي

  . املنطقة

  ".العالوات املرتبطة و نتائجه  -

ن العامل ن ميكّإذن، كل ما يشتمله األجر من عناصر مكونة له، ينبغي على رب العمل أ

القاصر من استحقاقه، و ذلك بدفع له قسيمة الراتب الشهري اليت حتتوي على مجيع هذه العناصر 

من  86املادة د من مدى مطابقة دخله مع هذه الوثيقة، إذ تنص عندما يدفع له أجره، لكي يتأكّ

تسمية يف قسيمة يدرج مبلغ األجر و مجيع عناصره بال: " هعلى أن11–90قانون العمل رقم 

  ". األجر الدوري اليت يعدها املستخدم 



251

كما اشترط املشرع على املستخدم بدفع الراتب الدوري للعامل القاصر نقدا، و هذا 

حتدد األجور بعبارات : " بقوهلا11–90من قانون العمل رقم  85املادة حسب ما جاء يف 

  ".نقدية حمضة و تدفع عن طريق وسائل نقدية حمضة 

و أوجب على املستخدم عدم االعتراض على هذا األجر، بأن ميتنع عن دفعه إياه أو أن  

حيجز عليه أو ينقص من قيمته مهما كانت األسباب، ألن اإلقبال على مثل هذا التصرف يعترب 

تعديا على حق العامل على دخله، و بالتايل إحلاق ضرر به حبرمانه من مصدر عيشه، و ذلك بناء 

ال ميكن االعتراض على األجور املترتبة على : " بقوهلا11–90من قانون  90ة املادعلى 

املستخدم كما ال ميكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان  السبب حىت ال يتضرر العمال الذين 

  ".يستحقوا 

و مهما يكن من أمر، فإن حق العامل القاصر يف أجر مقابل عمل يؤديه، ال بد على 

  .ا العامل يعمل بصفة منتظمة داخل مؤسسة مرخص هلا قانوناذتراف به، مىت كان هاملستخدم االع

ل أطفاال دون احترام لشروط العمل، و دون ا كان املستخدم يشغذلكن اإلشكال يثار إ 

لهم بصفة غري منتظمة، فحتما إعالم السلطة املختصة بتشغيله هلؤالء األطفال، مبعىن أنه يشغ

  .ا العامل الصغريذ القانون، و منه إهدار حلقوق هسيكون هناك جتاوز يف

كما أن املقابل املايل الذي يدفعه له يكون عادة أقل بكثري من املقابل الذي حتصل عليه الطبقة  

األخرى من األيدي العاملة، فهذه األخرية تتمتع عادة بعضوية النقابات العمالية، و بضمانات 

، يف )1(لى الدفاع عن حقوقها و املطالبة بتطبيق القوانني عليها اجتماعية، ناهيك عن أا قادرة ع
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ه النقابات العمالية، و ال يف الضمانات اجتماعية، و منه ال ذحني العامل الصغري ال يدرج يف ه

  .يستطيع املطالبة حبقه يف األجر، و يف بقية حقوقه، نظرا لعدم تشغيله بصفة منتظمة

، "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إىل األمام أم إىل الوراء : "مقال بعنوان / لدكتور عبد العزيز خميمر عبد اهلاديااألستاذ )1(

.150:املرجع السابق، ص
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  حظر تشغيل العامل القاصر يف األعمال اخلطرية : خامسـا

منعه من العمل يف  تشغيل العامل القاصر يف الليل، فمن باب أوىل ا كان املشرع قد منع ذإ

ه األعمال من تشوهات بدنية وعقلية و تؤثر على صحة ذله هاألعمال اخلطرية، نظرا ملا تشكّ

  .الطفل العامل

ال جند نصوصا كثرية تتحدث عن 11–90و لكن،  و بالرجوع  إىل قانون العمل رقم 

من   2فقرة  15املادة و هي منع تشغيل العامل القاصر يف األعمال اخلطرية، إال مادة واحدة فقط، 

كما ال جيوز استخدام العامل القاصر يف : " على ما يلياليت تنص11–90قانون العمل رقم 

  ". األشغال اخلطرية أو اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر بصحته أو متس بأخالقياته

القاصر        و ه املادة، حظر بعض األشغال على العامل ذفاملشرع من خالل استقراء ه

ه ذاعتربها من األشغال اليت تسبب له خطورة على صحته و على أخالقياته، لكنه، مل حيدد ه

لك ذاألعمال اخلطرية اليت مينع على القصر القيام ا، يف حني كان على املشرع التعرض إىل 

  .صراحة

يتعلق بالقواعد العامـة  1991يناير سنة  19املوافق  1411رجب عام  3املؤرخ فـي 05–91ي رقم ذاملرسوم التنفي)1(

  .للحماية اليت تطبق على حفظ الصحة و األمن يف أماكن العمل
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05–91من املرسوم رقم  26كما أورد املشرع أيضا، يف املادة 
حظر بعض األشياء )1(

 ب األمرتطلّ اذإ: " منه، بقوهلا 26نصت عليه  املادة ذا ما كلغ، و ه)  25( الثقيلة اليت تزيد عن  

أن ينقل العمال أعتدة أو أشياء عائقة و ثقيلة من مكان آلخر دون جهاز ميكانيكي، فيجب أن ال 

.كلغ يف املسافات القصرية) 50( كر مخسني ذتتجاوز احلمولة اليت حيملها كل عامل 

 ا مخسة و عشرون      أما العامالت اإلناث و العمال القصر فأقصى محولة اليت حيملو )

    ".كلغ  )  25

ل خطرا على العامل البالغ،        و د قائمة األشغال اليت تشكّو إن كان من جانب آخر، قد حد

1997يونيو سنة    9املوافق  1418صفر عام  4لك مبوجب القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف ذ

)1( ،املستخدمة أن ختضع العمال الذين ميارسون ن ثالث مواد تفرض على اهليئة حبيث تضم

األشغال اخلطرية إىل فحوصات طبية كل ستة أشهر على األقل، كما تفرض عليها التصريح ذه 

شية العمل و الضمان االجتماعي، و مديرية الصحة و احلماية األشغال اخلطرية إىل كل من مفت

  .االجتماعية

   نه ملحقا به قائمة األإضافة إىل تضمشغال اليت يكون العمال فيها معرة ألخطار ضني بشد

م، أذكر منها، مهنية، املصن فة حسب األعراض اليت تظهر على جسمهم و األضرار اليت تلحق

  األشغال اليت تتطلب حتضيـر املفاعالت الكيميـاوئية و استخدامها و معاجلتها أو 

، حيدد قائمة األشغال اليت يكون العمال فيها 1997يونيو سنة  9وافق امل 1418قرار وزاري مشترك مؤرخ يف صفر عام  )1(

معرة ألخطار مهنيةضني بشد.  
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عرضها،  األشغال اليت تعرا للمخاطر العفنة و الطفيلية، و األشغال اليت تعرا ض أصحاض أصحا

. للمخاطر اجلسدية، و بعض األشغال اليت تنطوي على املخاطر

و لرمبا، أراد املشرع ترك تكييف العمل اخلطري للهيئة املعنية املتمثلة يف مفتشية العمل 

املوكول هلا مراقبة املستخدم و التأكّد من مدى إعماله بالنصوص القانونية، يف عدم تشغيل العمال 

يئة القصر يف األشغال اليت تشكل خطرا على صحتهم و أخالقهم، فهي مسألة تقديرية ختتلف من ه

اجلزائري أن يضع نصوصا خاصة باألشغال إىل أخرى، و لكن، مهما يكن، فإنه كان على املشرع 

  .القصر القيام ا، حىت يتقيد ا رب العمل، محاية هلم العمالاليت مينع على 

ألن ظاهرة تشغيل األطفال تعترب ظاهرة معقدة و متفرعة،   و مهما يكن من أمر، و نظرا

كل تأخري يف إجياد حلول عاجلة إلنقاذ هذه الفئة من خطر العمل املبكر،         و و من مث فإنّ 

  .للقضاء على استفحاهلا، يؤدي إىل انتشار الكبري للتشغيل املبكر يف أوساط األطفال

و بالتايل، ال بد أن تتكاثف اجلهود لتحسني ظروف عمل أطفال القصر، وذلك عن طريق  

عمالة األطفال و الظروف املالئمة داخل أماكن العمل، و هو ما سوف  إنشاء جهاز يتوىل مراقبة

  .أتطرق إليه يف الفرع املوايل
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عمالة األطفال األجهزة اخلاصة مبراقبة: الفرع الثاين

حىت تتحقق محاية القانونية للعامل القاصر، متّ إنشاء أجهزة تتوىل مراقبة القواعد القانونية   

و التنظيمية املتعلقة بتشغيل العمال القصر يف إطار عالقات العمل، داخل أماكن العمل، و هذه 

اية       األجهزة متمثلة يف، مفتشية العمل، و طبيب العمل اخلاص باملؤسسة الذي يسهر على الوق

  . و الصحة و األمن

رقابة مفتشية العمل: أوال

تتمثل الصالحيات املنوطة ملفتشية العمل يف حقها يف زيارة أماكن العمل داخل املؤسسات      

املستخدمة، و تكون هذه الزيارات ارا، كما جيوز هلا زيارة اهليئات املستخدمة ليال عندما تشغل 

، و ذلك من أجل التأكد من مدى احترام اهليئات املستخدمة للقوانني    )1(عماال يف أعمال ليلية 

2املادة و التنظيمات التشريعية اخلاصة بالعمال و من بينهم العمال القصر، و هذا ما نصت عليه 

  -: ختتص مفتشية العمل مبا يأيت: "  املتعلق مبفتشية العمل، على أنه 03-90من قانون رقم 

مراقبة تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية املتعلقة بعالقات العمل الفردية         و اجلماعية و 

  ".ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال 

1990فرباير سنة  6املوافق  1410رجب عـام  10مؤرخ يف 03-90قانون رقم من  5ادة ا ما نصت عليه املذه و )1(

يتمتع مفتشو العمل : " ، بقوهلا1996جوان  10املؤرخ يف 11-96يتعلق مبفتشية العمل، معدل و متمم  باألمر رقم 

القانونية           بسلطة القيام بزيارات إىل أماكن العمل، التابعة ملهامهم و جمال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق األحكام

و ميكنهم ذه الصفة، الدخول يف أية ساعة من النهار أو الليل، إىل أي مكان يشتغل فيه أشخاص حتميهم . و التنظيمية

  ... ".األحكام القانونية و التنظيمية اليت يتعني عليهم معاينة تطبيقها
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خلاص الذي يلزم كما تتأكّد مفتشية العمل من تسجيل العمال القصر يف السجل ا

98-96املرسوم التنفيذي رقم  من6املستخدمون بالتقيد به وفقا للبيانات اليت ذكرا املادة 

يراجع سجل العمال بصفة دائمة، و يوضح حركات العمال و : " اليت تنص على ما يلي)1(

خيص هذا . طبيعة عالقة العمل و حيدد األصناف املختلفة للعمال الذين ميارسون عملهم

التعريف العمال و املمتهنني و العمال القصر و العمال الذين يعملون يف منازهلم          و 

.)2(" ون بعض الوقت و العمال املعوقني العمال الذين يعمل

خروقات لألحكام اآلمرة يف القوانني            و  مفتشية العمل ا اكتشفتذو يف حالة إ

التنظيمات ـ و املقصود هنا خرق القوانني اخلاصة بالعمال القصر، كتوظيفهم يف األماكن 

إخل ـ  من طرف املستخدم، فإنها ... سنة  16اخلطرة، أو توظيفهم يف أقل من السن القانوين 

أيام، و يف حالة عدم االمتثال  08ه األحكام يف أجل ال يتجاوز ذا األخري من االمتثال هلذتلزم ه

لك اجلهة القضائية املختصة، اليت تبث خالل جلستها ذا األمر حيرر مفتش العمل حمضر و خيطر بذهل

.)3( ذاألوىل، حبكم قابل للتنفي

، حيدد قائمة الدفاتر        1996مارس سنة  6املوافق  1416شوال عام   17مؤرخ يف 98-96املرسوم التنفيذي رقم  )1(

.و السجالت اخلاصة اليت يلزم ا املستخدمون و حمتواها

 السجل اخلاص البيانات اليت ينبغي على املستخدم إدراجها يف98-96املرسوم التنفيذي رقم من 5و لقد وضحت املادة  )2(

إسم العامل و لقبه، اجلنس، تاريخ امليالد و مكانه، العنوان، منصب : يتضمن سجل العمال العناصر اآلتية: " بالعمال بقوهلا

العمل املشغول، تاريخ التوظيف، تاريخ انتهاء عالقة العمل، أسباب انتهاء عالقة العمل، رقم التسجيل يف الضمان 

  ".لعمل االجتماعي، طبيعة عالقة ا

  .املتعلق مبفتشية العمل03-90قانون رقم من  12ادة املو هذا ما جاء يف نص )3(
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  الرقابة الطبية للعمال: ثانيا

لقد حدد املشرع طرق و الوسائل اليت تضمن للعمال أحسن الشروط يف جمال الوقاية 

أنشأ جهاز خاص يتكفّل مبراقبة اهليئة املستخدمة و مدى  ذالصحية و األمن و طب العمل، إ

   .التزامها بتطبيق القانون فيما خيص ظروف العمل من الناحية الصحية

ا املنطلق، اشترط املشرع على املؤسسة املستخدمة ضمان الوقاية الصحية         ذو من ه

عمل بالقيام بإجراء فحوصات ، كما كلّف مصلحة الصحة املختصة يف طب ال)1(و األمن للعمال 

.)2(سنة  18ين تقل أعمارهم عن ذطبية دورية مرتني يف السنة على األقل بالنسبة للعمال القصر ال

إضافة إىل ذلك، و حىت تضمن صحة القاصر العامل و تتحسن، مسح لطبيب العمل 

املستخدمة مهما  بالدخول حبرية إىل كل أماكن العمل و األماكن اليت ختصص لراحة عمال اهليئة

، بل أكثر من ذلك، اعترب طبيب العمل مستشارا للهيئـة )3(يكن نوع تنظيم طب العمل 

و       1988يناير سنـة  26املوافق  1408مجادى الثانية  07مؤرخ يف 07-88من قانون رقم  3نصت عليه املادة  )1(

  . املتعلق بالوقاية الصحية و األمن و طب العمل

و املتعلق بتنظيم  1993مايو سنة  15املوافق  1413ذي القعدة عام  23مؤرخ يف 120-93من املرسوم رقم  16املادة  )2(

  .طب العمل

و املتعلق بالوقاية  1988يناير سنة  26املوافق  1408مجادى الثانية  07مؤرخ يف 07-88من قانون رقم  26املادة  )3(

  . الصحية و األمن و طب العمل
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املستخدمة، خاصة يف ما يتعلق بتحسني ظروف احلياة و العمل يف اهليئة املستخدمة، و النظافة 

العامة يف أماكن العمل، نظافة مصاحل اإلطعام و مراكز االستقبال و أماكن احلياة، و محاية العمال 

.)1(مبا فيهم القصر من املواد اخلطرة و أخطار حوادث العمل و األمراض املهنية 

أنّ املشرع و إن سعى من الناحية النظرية إىل وضع نصوصا قانونية من : خالصة القولو 

أجل محاية العامل القاصر، إالّ أنها من الناحية العملية تبقى نصوصا زهيدة و مفتقرة لالحترام و 

التطبيق من قبل اهليئة املستخدمة، و يرجع السبب يف ذلك، إىل عدم صرامة هذه النصوص من 

  . و إىل غموضها و عدم كفايتها من جهة أخرىجهة، 

و ال تقتصر محاية الطفل يف جمال العمل فقط، و إمنا ينبغي محايته أيضا يف اال الصحي 

حق الطفل يف لكي يكون سليما جسديا، و هذا ما سوف أتطرق إليه يف الفصل الثاين و األخري، 

   .سالمته اجلسمية

و املتعلق بالوقاية  1988يناير سنة  26املوافق  1408مجادى الثانية  07مؤرخ يف 07-88من قانون رقم  22املادة  )1(

  .الصحية و األمن و طب العمل
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  سالمته اجلسمية حق الطفل يف : ثاينال لفصلا

للطفل من خالل االهتمام بكل ما يتناوله من غذاء و شراب  و ما اجلسمية  ةسالمتتحقق ال

  .من عالج و يتناوله من أدويةيتلقاه 

و إذا كانت األسرة هي اليت حترص على تغذية طفلها األغذية السليمة فإن الدولة هي 

املسؤولة األوىل و األخرية عن مراقبة سالمة املواد الغذائية من كل مكون هلذا الغذاء قد يضر 

وضوعة فيها و مصادرا إذا بالطفل، و كذا حظر و منع تداول كل املواد الغذائية و األوعية امل

كما تكون مسؤولة أيضا عن توفري وسائل الصحية من أدوية و حقن . كانت مضرة بصحته

  .التطعيم الواقي من األوبئة و األمراض املعدية و مصحات استشفائية

03–09قانون رقم مبوجب الو لقد أبدى املشرع اجلزائري اهتمامه حبماية املستهلك 

، املتعلق حبماية املستهلك و قمع 2009فرباير سنة  25املوافق  1430صفر عام  29مؤرخ يف 

من  17الغش، و ألزم املنتج بضرورة إعالم املستهلك مبواصفات املنتوج، و ذلك حسب املادة 

جيب على كل متدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج : " نفس القانون بقوله

حتدد . تهالك بواسطة الوسم و وضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبةالذي يضعه لالس

  ". الشروط و الكيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم 

و للتذكري أنّ املشرع مل خياطب الطفل مباشرة و إمنا حتدث بصفة عامة عن املستهلك، 

10إلزامية أمن املنتوجات و هي املادة يوجد مادة واحدة فقط ذكرت إسم الطفل عند تطرقها عن 
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يتعني على متدخل احترام إلزامية أمن املنتوج : " السالف الذكر بقوله 03–09من قانون رقم 

فئات املستهلكني املعرضني خلطر جسيم نتيجة استعمال : ... الذي يضعه لالستهالك فيما يلي

راسة و حتليل كل النصوص اخلاصة حبماية ، و هلذا مل أتطرق إىل د... "املنتوج، خاصة األطفال 

   ".املستهلك و إمنا اكتفيت ببعضها و اليت هلا عالقة بالطفل باعتباره مستهلكا 

كما أبدى املشرع اجلزائري اهتمامه حبماية الطفل صحيا عرب عدة وسائل، تطرق إليها يف 

1985فرباير سنة  16املوافق  1405مجادى األوىل عام  26مؤرخ يف  05–85قانون رقم 

على التدابري الالزمة حلماية  منه اليت تتحدث 68املادة في يتعلق بالصحة و ترقيتها، و خاصة 

تتمثل محاية األمومة و الطفولة يف التدابري الطبية             و : " األمومة و الطفولة بقوهلا

ة صحة األم بتوفري أحسن محاي -: االجتماعية و اإلدارية اليت تستهدف على اخلصوص ما يأيت

حتقيق أفضل الظروف لصحة  –. الظروف الطبية و االجتماعية هلا قبل احلمل و خالله و بعده

مؤرخ يف  05–85قانون رقم من 74ملادة او كذلك ". النفسي  –الطفل و منوه احلركي 

: " ا، بقوهلايتعلق بالصحة و ترقيته 1985فرباير سنة  16املوافق  1405مجادى األوىل عام  26

حتدد مصاحل الصحة كيفيات التكفل باألطفال يف جمال املتابعة الطبية و الوقاية و التطعيم         

".و التربية الصحية و العالج 

املبحث  و لشرح ذلك، قسمت هذا الفصل إىل مبحثني، خصصت املبحث األول، 

 حق الطفل يف : فتعرضت فيه إىل الثايناملبحث التغذية الصحية، أماحق الطفل يف يف : األول

  .ةيالصحالرعاية 
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  التغذية الصحيةحق الطفل يف : املبحث األول

حقه يف األمن الغذائي، و لتحقيق هذا  أيضا، إنّ من احلقوق اليت قررها القانون للطفل

اهلدف ال بد من منح الرعاية و الوقاية له قبل والدته و بعدها، و ذلك بتوفري له التغذية السليمة 

  . لكي ينمو منوا طبيعيا و ينمو يف صحة و عافية، و حيىي حياة أمنة و مستقرة

خاصة،رعاية ويةئوقاإجراءات إىلحيتاجوالعقلي،البديننضجهعدمبسببالطفل،و

ائي ذلك باالهتمام به يف اال الغذ، و وبعدهاالوالدةقبلمناسبة،قانونيةمحايةذلكيفمبا

  .الصحي

و هذه احلماية اخلاصة، ذات طابع ازدواجي باعتبار طفل كفرد أو كمواطن ألنه بصفته 

تلك، يتمتع حبقه الذي يتمتع به اآلخرون، باإلضافة إىل حقه الوقائي الذي يرتكز على احلماية 

  . اخلاصة املقررة له نظرا ألنه إنسان ضعيف

ذية السليمة له ألا متد جسمه فحق الطفل يف التغذية يقتضي التركيز على توفري التغ

بسعرات حرارية كافية و الالزمة لوظائف األعضاء و صحة اجلسم، كما يقتضي السهر على 

محايته من املواد الغذائية الفاسدة و الضارة بصحته، مبعىن ينبغي محايته من املنتوجات اليت ال تكون 

  . صاحلة لالستهالك باعتباره مستهلكا هلا

أثر ا احلق، قسمت هذا املبحث إىل مطلبني، تعرضت يف املطلب األول، ذه و نظرا ألمهية

 ثاين، أثر التغذيةال طلبامل، و عاجلت يف لطفلغري الصحية على النمو العقلي و اجلسدي ل التغذية

  .لطفلالصحية على النمو العقلي و اجلسدي ل
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  غري الصحية على النمو العقلي و اجلسدي  أثر التغذية: األول طلبامل

  لطفلل 

على  دأكّ و ،اليت حرص املشرع على توفريها قوقمن أهم احل حق الطفل يف التغذيةعترب ي

خفض نسبة الغرض من ذلك  و ،هذا احلقضرورة اختاذ التدابري املناسبة من أجل تأمني ومحاية

   .معاىف منو الطفل سليماالوفيات يف املواليد، وتأمني 

و هناك ضوابط و معايري هلذه احلماية أو الرعاية، فاملشرع حينما قرر هذه احلماية الواجبة 

للطفل، جعلها محاية خاصة متميزة ينفرد ا الطفل دون غريه من الناس ممن ختطوا مرحلة الطفولة، 

  .و ذلك مراعاته حلالته يف هذه املرحلة

الطفل عندما يكون جنينا، هي ضرورة تناول األم احلامل للتغذية فأول محاية يتلقها 

السليمة، فقد ثبت علميا أنّ نوع الغذاء الذي تتناوله األم احلامل أثناء فترة احلمل و خاصة املراحل 

األوىل منه له أثر كبري يف منو اجلنني، فإذا كانت األم تتناول نوعا واحدا من األطعمة و ال حتب 

هذا الغداء يفتقر إىل كثري من العناصر املهمة للتطور مثل الكالسيوم فإنّ عظام الطفل غريه و كان 

.)1(يف هذه احلالة لن تنمو بشكل سليم 

  . 53: ، ص1992الطفل يف مجيع مراحله، دار الفكر العريب، بريوت، الطبعة األوىل، سنة / حممد رفعت ذستااأل)1(
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للتبغ و املخدرات و بعض األدوية احملظورة كلها أغذية هلا تأثري  تناول األم احلاملكما أنّ 

  .على تكوين اجلنني

و يظهر تأثري التغذية على منو الطفل أيضا بعد الوالدة، إذ قد يتعرض لسوء التغذية نتيجة 

 و لتفصيل ذلك، قسمت هذا املطلب إىل فرعني، تناولت يف الفرع األول، أثر التغذية. لعدة أسباب

غري السليمة  السليمة على النمو العقلي و اجلسدي قبل الوالدة، و يف الفرع الثاين، أثر التغذية غري

  .على النمو العقلي و اجلسدي بعد الوالدة
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  غري الصحية على النمو العقلي و اجلسدي أثر التغذية: الفرع األول

  قبل الوالدة                     

تكون واعية بأنواع الغذاء الذي تتناوله يف فترة احلمل        و ينبغي على األم احلامل أن   

 القيمة الغذائية هلذه األغذية و الفيتامينات املتوفرة يف كل نوع حىت توفّر جلنينها ما يستلزمه منوه،

لك ألنّ اجلنني يتغذى من األم مباشرة عن طريق احلبل السري، و ال يقتصر أثر الغذاء على ذ

.)1(لك ليؤثر على تركيب الدماغ و بنية اجلهاز العصيبذة التكوينية و إمنا يتعدى اجلوانب اجلسمي

ا كل ما ذاء،  فال تدرك سلبياته و ال إجيابياته، و هلذو لكن، ليس كل أم حامل هلا ثقافة الغ

ملا اه ينعكس حتما على تكوين العقلي للجنني، فاألغذية غري السليمة هلا تأثري سليب على طفلها ذتتغ

  .يكون جنينا و ملا يصري طفال

التغذية تأثريا علـى تطور الدماغ فيكون التطور العقلي عند األطفال األمهات )2(إنّ لسوء 

  اللوايت ال يكترثن بنـوع  غذائهن أثناء فترة احلمل، كما يؤثر يف تكاثر خاليا الدماغ 

: احلماية القانونية  للجنني بني الفقه  اإلسالمي و القانون الوضعي، املرجع السابق،      ص/ الدكتور مفتاح حممد أقزمي)1(

42.

بأنّ الغذاء يكون من الناحية الكمية كافيا لتأمني الطاقة و قد يزيد عنها غري أنه فـي نفس الوقت : و تعرف سوء التغذية)2(

الدكتور حممد عبد . يقصر عن توفري الربوتني و الفيتامينات و املعادن بكميات تؤمن الصحة الطبيعيـة و النمو واحليوية

  : ، منشور باملوقع اإللكتروين"ية الصحية السليمةالتغذ: " مقال بعنوان/ السالم حممد

http://faculty.ksu.edu.sa/sport_health/default.aspx
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 اليت وجد أا تتكاثر يف مرحلة ما قبل الوالدة عن طريق االنقسام املباشر، و أنّ سوء التغذية ال

جيعلها قادرة على االنقسام مما يسبب إعاقة كبرية و دائمة حبيث ينمو دماغ اجلنني بعدد من اخلاليا 

.)1(أقل من عددها عند الطفل العادي يف مثل سنه 

و يذكر بعض العلماء أنّ سوء التغذية يف مرحلة ما قبل الوالدة ميكن أن يؤدي إىل تدمري 

اجلهاز العصيب املركزي، و قد كشف تشريح األطفال الذين توفوا أثناء الوالدة أو بعدها بوقت 

عن الوزن الطبيعي، كما أنّ سوء %63قصري عن وجود نقص يف خاليا الدماغ و وزن مبقدار 

.)2(يؤدي إىل حدوث اضطرابات يف تركيب اجلهاز العصيب لإلنسان و وظيفته  التغذية

إذن، تعترب التغذية أكثر العوامل البيئية تأثريا على اجلنني أو على املواليد اجلدد و تلعب دورا حيويا 

.)3(يف نضج اجلهاز العصيب املركزي و تطوره الوظيفي 

غري الصحية، فإنها قد تتناول الكحول أو املواد و إىل جانب تناول األم احلامل التغذية 

  .املخدرة، مما يكون هلا هي األخرى تأثريا بليغا على تكوين اجلهاز العصيب و اجلسدي للجنني

: ،     ص2004سيكولوجية التطور اإلنساين، دار املسرية، عمان، األردن، الطبعة األوىل، سنة / األستاذ شفيق عالونة)1(

56.

  علم النفس التطوري، الطفولة و املراهقة، دار املسرية،  عمان، األردن، الطبعة / األستاذ صاحل حممد علي أبو جادو )2(

.97: ، ص2004األوىل، سنة        

. علم النفس التطوري، الطفولة و املراهقة، املرجع و املوضع السابقان/ األستاذ صاحل حممد علي أبو جادو )3(
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دراسة أجريت على مواليد األمهات املدمنات على الكحول خالل شهور احلمل فقد أثبتت 

إصابة املواليد بتشوهات يف العني و األذن و القلب و اجلهاز العصيب املركزي، إضافة إىل تأخر 

.)1(النمو و صغر حميط الرأس و التخلف العقلي 

كما أنّ التدخني و املواد املخدرة عموما تؤثر يف تكوين اجلهاز العصيب للجنني، فقد يولد 

، فالتدخني يرفع من نسبة تركيز الكربون غري املؤكسدة يف )2(مشلوال أو معاقا من الناحية العقلية 

راء، و دم اجلنني و األم احلامل على حد سواء مما يؤدي إىل نقص األكسجني يف خاليا الدم احلم

، و كما يؤدي التدخني إىل نقص وزنه )3(هذا يعمل على تدمري اجلهاز العصيب املركزي للجنني 

.عند الوالدة

و ال تتوقف اخلطورة على اجلنني يف سوء التغذية و املواد املخدرة فحسب، بل تتعدى إىل 

فإنها هلا تأثري كبري على  تلك العقاقري و األدوية اليت تتناوهلا األم احلامل دون استشارة الطبيب،

  .اجلنني، فقد يولد مصابا بإعاقة حركية أو عصبية أو عقلية

.109: ص. علم النفس التطوري، الطفولة و املراهقة، املرجع السابق/ األستاذ صاحل حممد علي أبو جادو )1(

.56: سيكولوجية التطور اإلنساين، املرجع السابق، ص/ األستاذ شفيق عالونة)2(

.106: ص. علم النفس التطوري، الطفولة و املراهقة، املرجع السابق/ األستاذ صاحل حممد علي أبو جادو )3(
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ا فقد ثبت أنّ الكثري من األدوية اليت تتداوى ا األمهات احلامالت يؤثر بعضها تأثريا بليغ

على األجنة و يؤدي إىل حدوث تشوهات جسمية، و من أمثلة األدوية اليت يؤدي استخدامها 

خالل الشهور الثالثة األوىل إىل حدوث تشوهات مثل املهدئات و املنومات        و األدوية 

.)1(إخل ... املضادة للسرطان و مضادات ختثر الدم 

عاىف من األمراض و التشوهات اخللقية، ينبغي إذن، لكي حتافظ األم احلامل على جنينها م

هلا أن حترص على تناول الغذاء الكامل و املتوازن، و أن متتنع عن تناول املخدرات و التبغ و كذا 

  .استشارة الطبيب يف كل دواء تتناوله

.56: ص.  سيكولوجية التطور اإلنساين، املرجع السابق/ األستاذ شفيق عالونة)1(
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  غري الصحية على النمو العقلي و اجلسدي بعد       أثر التغذية: الفرع الثاين

الوالدة               

و يعترب سوء التغذية أحد األسباب األكثر انتشارا و هو عامل رئيسي يف ارتفاع معدل 

ت الدراسات أن الوفيات لدى الرضع و األطفال صغار السن يف الدول النامية أو الفقرية، و قد أثبت

كثريا من األمراض و التشوهات اليت يولد الطفل مصابا ا تكون نتيجة عوامل غذائية      و 

.)1(نفسية حصلت لألم يف فترة احلمل 

للطفل ألنه حيتوي على مجيع األغذية املتنوعة، أي يعترب غذاء و يعد حليب األم أفضل غذاء 

إضافية، لكن إذا بلغ الطفل شهره الرابع ينبغي على األم أن كامال، فالطفل ليس حباجة إىل أغذية 

  .تطعم طفلها أغذية أخرى مع حليبها و ذلك لضمان استمرار منو الطفل منوا سليما     و صحيا

و لكن املؤسف له أنّ األم ال تعي أمهية الرضاعة الطبيعية، فنجد بعض األمهات متتنعن عن 

و تقدمن هلم احلليب االصطناعي، و هو ما يشكل خطورة على اإلرضاع أطفاهلن احلليب الطبيعي 

صحتهم، حبيث ال تكون هلم مناعة ضد اإلسهال و إصابات اجلهاز التنفسي، و ال يتمتعون 

.)2(بالذكاء و غريها من األمراض الناجتة عن احلليب االصطناعي 

.201:السابق، صحقوق اإلنسان، املرجع / األستاذ الدكتور سهيل حسني الفتالوي )1(

تغذية الطفل يف اخلليج العريب، مضامينها االجتماعية و التربوية، اجلمعية الكويتية لتقدم / عبد الرمحن عبيد مصيقر الدكتور )2(

  .7: ، ص1990الطفولة العربية، الكويت، بدون طبعة، سنة 
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أنّ الطفل املصاب بسوء التغذية يكون قليل : " و لقد أوضحت بعض الدراسات أيضا 

القدرة على التخيل و سريع التأثر و االنفعال، و يشعر دائما بعدم األمن و االستقرار و يرجع ذلك 

إىل ضعفه و عجزه، كما أنّ النطق يبدأ عند هذا الطفل بشكل متأخر، و بالتايل فإن اتصاله مع 

ين حمدود و تفاعله مع البيئة احمليطة به ضعيف و قد يؤثر ذلك على حتصيله الدراسي و طاقته اآلخر

.)1(اإلنتاجية 

ألنّ التالميذ داخل املدرسة و نتيجة للنشاط الذهين الذي يبذله يف التحصيل الدراسي،  

يكونون حباجة أكرب إىل عناصر غذائية متكاملة، لكن ظروف هؤالء التالميذ ليست متساوية فقد 

يتمكّن بعضهم مـن التغذية السليمـة و يفتقر بعضهم اآلخر إليها و هذا راجع لعدة أسباب منها 

من جهة قر و احلاجة من جهة، و إىل افتقار املدرسة يف حد ذاا إىل مطاعم أو وجبات غذائيةالف

  .  ، مما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسيأخرى

إذ بينت الدراسات أنّ سوء التغذية تؤثر على الوظيفة الفكرية و التقدم الدراسي للتالميذ 

سي هلؤالء التالميذ منخفضا مما يعمل على رسوم أو يف املدرسة، و عادة ما يكون التحصيل الدرا

تسرم من املدرسة، و يعد فقر الدم الناتج عن نقص احلديد من أهم أنواع سوء التغذية املؤثرة 

على التحصيل الدراسي لدى التالميذ فيؤثر هذا النقص على االنتباه للتعلم       و يكون استيعام 

.)2(للمواد الدراسية ضعيفا 

.100اىل  94و قد أشرت إىل أمهية الرضاعة يف حق الطفل يف الرضاعة يف الصفحات من  )1(

  املرجع  تغذيـة الطفل فـي اخلليج العربـي، مضامينها  االجتماعيـة و التربوية، / عبد الرمحن عبيد مصيقر الدكتور )2(

.6:السابق، ص     



271

إذن، يترتب عن سوء التغذية مشاكل صحية خطرية جدا، فافتقار الطفل للوجبات الغذائية 

الكاملة من خضر و فواكه ينتج عنه ضعف الرؤية ليال، و كذا نقص األغذية جيعل الطفل هزال، و 

إخل، أكثر من ذلك يصبح الطفل مياال للعنف و السلوك ...نقص الكالسيوم ينتج عنه داء الكساح

  .   جتماعيغري اال

و أخريا، و للقضاء على سوء التغذية اليت يعاين منها الطفل، ينبغي محايته ملا يكون جنينا،   

وذلك بالقيام حبمالت التوعية إلرشاد النساء احلوامل و زيادة درجة وعيهن باملخاطر الصحية اليت 

، و كذا إذا استمرت يف تناول تترتب عليها و على جنينها إذا مل تتناول األغذية الكاملة و املتوازنة

الكحول و األدوية مهما كانت بسيطة يف فترة احلمل و االقتصار على األدوية امللحة اليت تستدعي 

  .ذلك و حتت إشراف الطبيب

كما ينبغي محايته ملا يكون طفال، بأن تلتزم بإطعام إبنها كل ما هو مفيد له نفسيا و عقليا  

  .أغذية صحيةو جسديا، من رضاعة طبيعية و 



272

  الصحية علـى النمو العقلي و اجلسدي أثر التغذيـة: ثاينال طلبامل

  لطفلل                 

إحدى الركائز املهمة يف التنمية اجلسمية و العقلية لألطفال فعندما )1(التغذية الصحية تعد 

يولد الطفل يكون أول ارتباط بالبيئة احمليطة به هو الغذاء و كلما كانت تغذية الطفل جيدة كان 

.)2(منوه العقلي و اجلسدي جيد 

لذلك فإن التغذية الصحية ميكن أن تغير حياة األطفال و حتسن منوهم اجلسدي       و   

  .و تضع أساسا راسخا لإلبداع و النشاط و احليوية )3(العقلي و حتمي صحتهم

فالتغذية السليمة الصحية تترتب عنها عدة فوائد تساهم يف إبقاء الطفل سليما معاىف،           

تغذية صحية متنوعة، ينبغي تدخل الدولة يف توفريها للطفل و مراقبة كل منتوج قد و لضمان توافر 

  .ميس بصحته

  هـي تلك التـي متد اجلسم بسعرات حرارية كافية، و العناصر الغذائية الالزمة، لوظائف : و تعرف التغذية الصحية )1(

  ، "التغذيـة الصحية السليمـة : " مقال بعنوان/ يراجع   الدكتور حممد عبد السالم حممد. األعضاء  و صحة اجلسم     

health/default.aspx_http://faculty.ksu.edu.sa/sport: منشور باملوقع  اإللكتروين      

 تغذيـة  الطفل فـي اخلليج العريب، مضامينها االجتماعية و التربوية، املرجع السابق، / عبد الرمحن عبيد  مصيقر الدكتور )2(

.7:ص

.176:مركز الطفل يف القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدان)3(
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تناولت يف الفرع األول، أسس : النقاط، قسمت هذا املطلب إىل فرعنيو بناء على هذه 

  .  التغذية الصحية، أما الفرع الثاين، ففضلت التحدث عن محاية الطفل من املنتوجات املضرة

  الصحية أسس التغذية: الفرع األول

تتمثل أسس التغذية الصحية يف كوا مواد غذائية الزمة لنمو اجلسم، فهي تتوقف على   

من خطر األمراض اليت من املمكن  لطفلأفضل طريقة حلماية ا اليت تعترب)1(التغذية املتوازنة تلك 

.أو يف حالة النحافةبدانة أن تالحقه يف حالة ال

و املتكاملة جلسم الطفل،               املتوازنةلتغذية بوضع قوائم ل التغذية أخصائيوو قد اهتم 

      الدهون  الربوتينات و جمموعات أساسية هي النشويات و هذه العناصر الغذائية إىل وامقس و

احلفاظ  إذ تساعد على بناء أنسجة اجلسم و األمالح املعدنية و األلياف و املاء، الفيتامينات و و

   .حركته إعطاء الطاقة الكافية لدفء اجلسم وكما تعمل على ، عليه

  املواد ( بأنـه هو احلصول علـى مجيع العناصر الغذائيـة الالزمـة، للجسم و بنسب حمددة : يعرف الغذاء املتوازن )1(

  الربوتينية و الذهنية و الكربوهيدراتية تشتمل علـى كربون و هيدروجني وأكسجني و نيتروجني و مجيعها ضروري      

  ، منشور باملوقع "التغذية الصحية السليمة: " مقال بعنوان/ يراجع  الدكتور حممد عبد السالم حممد). حلياة اخلليـة      

health/default.aspx_http://faculty.ksu.edu.sa/sport                     :                    اإللكتروين     
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له عالقة كبرية بضعف الذاكرة أكثر من عالقة  طفلاألخصائيون أن النظام الغذائي لل يقرو 

          التركيز  يؤثر بشكل كبري على الذاكرة و طفلالسن أو اجلينات الوراثية، فكل ما يأكله ال

.)1( ضعف قدرة املخ مستوى الذكاء و و

الصادر عن منظمة الصحة العاملية عام " وضع األطفال يف العامل " و لقد أشار تقرير 

إىل أنّ تغذية صغار األطفال حىت إمتام السنة الثالثة من عمر الطفل هامة جدا ألّا فترة  1998

النمو السريع، و متثّل فرصة فريدة لتزويد الطفل بأساس تغذوي مناعي قوي، فهي الفترة اليت 

ناته تتشكل فيها أجهزة جسم الطفل و أنسجته و دمه و دماغه و عظامه، كما تتشكّل خالهلا إمكا

الفكرية و اجلسدية، فإذا كان الطفل يعاين من سوء التغذية خالل هذه السنوات املبكرة من احلياة، 

فإن الكثري من الضرر الذي يلحق به ال ميكن جربه أو استدراكه، و إن احلل يكمن يف الوقاية منه 

)2(.

السالمة الصحية، لكن  إذن، الغذاء املتوازن و املتكامل يساعد الطفل على النمو الطبيعي و

متكني الطفل من التغذية الكاملة مقترنا بإسهام الدولة يف توفري هذه األغذية يف األسواق وفقا 

  . لشروط حددها القانون، و يتضح ذلك من خالل الفرع الثاين

التغذية املتوازنة سر الصحة اجليدة : " مقال منشور باملوقع اإللكتروين بعنوان إميان رضيفيراجع )1(

http://www.assabah.press.ma/index.php?option

  : ، منشور باملوقع اإللكتروين"التغذية الصحية السليمة: " مقال بعنوان/ الدكتور حممد عبد السالم حممد )2(

health/default.aspx_http://faculty.ksu.edu.sa/sport
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  نتوجات املضرةاملمحاية الطفل من : الفرع الثاين

إذا كان الطفل حباجة إىل غذاء متوازن و متكامل، فإنه حباجة أيضا إىل أن تكون تلك 

.)1(التغذية سليمة من كل العيوب و خاضعة لكل الشروط القانونية، اخلاصة حبماية املستهلك 

قد يتضرر أكثر من املواد الغذائية فالطفل باعتباره مستهلكا للمنتوجات الضرورية جلسمه، 

اليت يستهلكها كغذاء مكمل لبقية األغذية األخرى و اليت تتمثل عموما يف احلليب    و مشتقاته و 

  . اللحوم و األمساك و املياه، إذا ما تبين أنها فاسدة أو غري صاحلة لالستعمال أو متعفنة

تناوله لغذاء معني، ينبغي على السلطة و تفاديا لألضرار اليت قد تلحق بالطفل من جراء 

املختصة أن تويل اهتماما كبريا ذه الشرحية الضعيفة، بأن تتدخل بصفة ردعية و مستمرة مبنع أي 

جتاوز قانوين قد يكون فيه الطفل ضحية بسبب عدم احترام الشروط الصحية للمواد املستهلكة من 

  .قبل املنتج أو البائع على حد سواء

الشخص الـذي حيصل علـى السلع و اخلدمات املختلفة كما هو احلال بشراء املواد الغذائيـة   يقصد باملستهلك هوو  )1(

السلع، أو هو الشخص الذي يسعـى للحصول علـى متطلباته  األساسية أو الكماليـة من خمتلف السلع و غريها من

يراجع .أخل...لـى متطلبات احلياة  مـن غذاء و كساء اخلدمات و الوسائل اليت تعينه عاالستهالكية و غريها من

املستهلك، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة محاية/ الدكتور عبد املنعم موسى إبراهيم

.20: ، ص2007
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 فحماية الطفل املستهلك تتطلب حماربة الغش بكافة أشكاله، الذي أصبح منتشرا بكثرة يف

املنتوجات الوطنية و األجنبية، و هو األمر الذي دفع باملشرع إىل التدخل للحد منه و التقليل من 

خماطره، و ذلك بسن قوانني ردعية على املستوى املدين و اجلزائي، دف إىل محاية املستهلك من 

  . لدولةاملنتوجات الضارة و معاقبة املتسبب يف ذلك خاصة تلك املنتوجات اليت تدعمها ا

فعلى املستوى املدين، جند أنّ املشرع محلّ املنتج املسؤولية عن كل ضرر ينتج عن عيب يف 

، كما أصدر قانونا يتضمن نصوصا تبين كيفية تداول املواد املستهلكة و الشروط )1(منتوجه 

29مؤرخ يف  03–09اخلاضعة هلا، و العقوبات املسلّطة على كل خمالف هلا، و هو قانون رقم 

  .، املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش2009فرياير سنة  25املوافق  1430صفر عام 

: منه بقوله 4فعلى سبيل املثال قد أوجب املشرع السالمة الصحية للمواد الغذائية يف املادة  

هذه املواد، جيب على كل متدخل يف عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك احترام إلزامية سالمة " 

  .و السهر على أن ال تضر بصحة املستهلك

 قة يف جمال اخلصائص املكروبيولوجية للمواد الغذائية عن حتدد الشروط و الكيفيات املطب

  ".طريق التنظيم 

  يكون املنتج مسؤوال عـن الضرر : " مكرر مـن القانون املدين بقولـه 140و هذا ما نص عليه املشرع يف املادة  )1(

  ".الناتج  عن عيب يف منتوجه حىت و لو مل تربطه باملتضرر عالقة  تعاقدية      
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كما حدد املشرع أهم املواصفات و املقاييس التجارية اليت ينبغي على املنتج أن يتبعها يف 

جيب أن حترر بيانات الوسم       : " بقوله)1(من نفس القانون  18منتوجه و ذلك حسب املادة 

و طريقة االستخدام و دليل االستعمال و شروط ضمان املنتوج و كل معلومة أخرى  منصوص 

عليها فـي التنظيم الساري املفعول باللغة العربية أساسا، و علـى سبيل اإلضافة، ميكن استعمال 

فهم من املستهلكني، و بطريقة مرئية و مقروءة      و متعذر لغة أو عدة لغات أخرى سهلة ال

  ".حموها 

أما على املستوى اجلزائي، فقد أحسن املشرع صنعا عندما قرر محاية جنائية  للمستهلك  

بأن وضع نصوصا قانونية صارمة ضد الغش و االحتيال، و شدد من العقوبة إذا تبين أن املنتج قد 

مواد غذائية ا مادة سامة أو ضارة أو ملوثة أو متعفنة أو غري صاحلة احتوى إنتاجه على 

لالستهالك، أو صناعة مواد غذائية بطريقة خمالفة للمواصفات و املقاييس املعلن عنها، و أدى هذا 

  .اإلنتاج إىل إحلاق أضرارا باملستهلك

431ملادة كما نوع من درجة العقوبة حسب جسامة الضرر، و يتضح ذلك من خالل ا 

20.000يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات و بغرامة من : " من قانون العقوبات بقوله

:كل من دج100.000إىل 

  كما تطرقت بعض املراسيم  التنفيذية  إىل إصدار مواد قانونية تتعلق باملنتوجات الغذائية و األمهية الصحية التـي تعود  )1(

20مؤرخ يف  484–05املرسوم التنفيذي  رقم : علـى املستهلك يف حالة إذا احترمت الشروط املقررة لذلك منها      

  مؤرخ  367–90يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقـم   2005ديسمرب سنة  22املوافق  1426ذي القعـدة عام        

  .و املتعلق برسم السلع الغذائية و عرضها 1990نوفمرب سنة  10املوافق  1411ربيع الثاين عام  22يف        
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يغش مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو احليوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو  – 1

  .منتوجات  فالحية طبيعية خمصصة لالستهالك

 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو احليوانات أو مواد طبية=  2

  .أو مشروبات أو منتوجات  فالحية أو طبيعية، يعلم أا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع خاصة تستعمل لغش مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو =  3

احليوانات أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية، أو حيث على استعماهلا بواسطة كتيبات 

  ". رات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات مهما كانت أو منشورات أو نش

إذا أحلقت املادة الغذائية أو : " من قانون العقوبات بقوله 432و كذلك من خالل املادة 

الطبية املغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناوهلا أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، 

وضع للبيع أو باع تلك املادة، و هو يعلم أا يعاقب مرتكب الغش، و كذا الذي عرض أو 

إىل  500.000مغشوشة أو فاسدة أو سامة، باحلبس من مخس إىل عشر سنوات، و بغرامة من 

  .دج 1.000.000

1.000.000و يعاقب اجلناة بالسجن من عشر إىل عشرين سنة، و بغرامة من 

للشفاء، أو يف فقد استعمال عضو  دج، إذا تسببت تلك املادة يف مرض غري قابل 2.000.000إىل

  . أو عاهة مستدمية
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  ".و يعاقب اجلناة بالسجن املؤبد إذا تسببت تلك املادة يف موت إنسان  

و أقول أنّ النصوص القانونية اخلاصة حبماية املستهلك  غري كافية ألنها تبقى جمرد نصوص 

برامج حتسيسية لتوعية املستهلك باطالعهنظرية إذا مل تقم السلطة املختصة بقمع الغش بإعداد 

على حقوقه و واجباته، و كذلك إذا مل تقم هذه السلطة املختصة املتمثلة يف أعوان قمع الغش 

  . بدورها املنوط ا املتمثل يف تطبيق القانون على كل منتج خمالف للقانون دون متييز أو حتيز

ى عاتق الدولة، هو أن تعمل على زيادة إنتاج إنّ املسؤولية األساسية امللقاة علو أخريا، ف

األغذية و توزيعها بالتساوي على كافة األطفال بدون متييز و يف كافة املناطق اجلزائرية بدون 

استثناء، و أن تتصدى إىل معاجلة األمراض املزمنة الناجتة عن سوء التغذية و نقص التغذية لدى 

  .الفئات املستضعفة و املنخفضة الدخل

أن تتدخل و بشدة حلظر على املنتجني إضافة مواد ملونة أو   ا ينبغي عليها أيضا، كم

  و املخصصة للرضع و األطفال    أو أي إضافات غذائية أخرى إىل األغذية املستحضرة)1(حافظة 

قد تضاف بعض املواد إىل األغذية املخصصة للرضع و األطفال بقصد إعطائها  صفات مرغوبة إو إطالة فترة صالحياا،  )1(

املواد احلافظة هـي مواد  متنع و يقصد بكمكسبات الطعم أو اللون أو الرائحة أو املواد احلافظة أو املانعة لألكسدة و غريها، 

تشريعات  الطفولة، / الدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زيدانالتحلل يف املواد الغذائية، يراجع أو تعوق أو توقف عملية التخمر أو

100: املرجع السابق، ص

  .و اليت تكون مضرة بصحتهم، و أن يرخص بتداوهلا وفقا إىل شروط السالمة الصحية
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سوء  إذن، ينبغي أن يكون اهلدف األول و األمسى للدولة هو محاية الطفل املستهلك من

التغذية و من رداءة و عدم صحة املنتوجات الضارة، كما ينبغي أن حتميه من أخطر مادة تعمد إىل 

تدمري صحة الطفل و تتسبب يف احنراف سلوكه، و كذلك محايته من أن يصاب  بأمراض مستدمية 

طفل يف كاحلساسية و الربو، و هلذا السبب سأعاجل هذه النقاط يف املبحث الثاين املعنون حبق ال

  .الرعاية الصحية

  ةيالصحالرعاية  حق الطفل يف: املبحث الثاين
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ال تتوقف محاية الطفل عند حقه يف التغذية فحسب، و إنما ينبغي أن منتعه من حقه يف 

صحة جيدة و عافية دائمة، خاصة و أنّ االهتمام بغذاء صحي يعين االهتمام بطفل قوي البنية 

عزمي اإلرادة، قادر على حتمل املسؤولية يف املستقبل، و هذا االهتمام بالرعاية  كثري املواهب،

الصحية ينبغي أن يكون يف مرحلة قبل الوالدة و بعدها، و أن تكون هذه الرعاية جمانا، أي تتيح 

  .لكل طفل العالج بدون مقابل

ل يف أحسن الظروف و الدولة وحدها املنوط هلا توفري الوسائل الكفيلة للرقي بصحة الطف 

  .إخل... و أجنع العالج، و ذلك بإنشاء املراكز الصحية و توفري األدوية الالزمة و احلقن للتطعيم 

05–85من قانون رقم  96املادة و لقد أكّدت الدولة مسؤوليتها مبوجب 
)1(

".القانون التربية الصحية واجب منوط بالدولة، طبقا ألحكام هذا : "بقوهلا

الصحة العمومية و األهداف الرامية كما أبرزت من خالل هذه النصوص مدى أمهية 

25مـن ورائها يف محاية املواطن من أخطار األمراض و األوبئة و هذا حسب ما جاء يف املادة 

.يتعلق الصحة و ترقيتها  1985فرباير سنة  16املوافق  1405مجادى األوىل عام  26مؤرخ يف  05–85قانون رقم )1(

يعىن مفهوم الصحة العمومية جمموع التدابري الوقائية و العالجية         : "  05–85من قانون رقم 

".و التربوية و االجتماعية، اليت تستهدف احملافظة على صحة الفرد و اجلماعة و حتسينها 
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احلماية مباشرة، و إنما وجه هذه و لكن يعاب على املشرع أنه مل خياطب الطفل ذه 

النصوص إىل محاية املواطن بصفة عامة، و رغم ذلك ال مانع من تطبيقها على الطفل مىت 

.استدعت الضرورة ذلك

الوقاية األولية أشرت يف املطلب األول،: و لتأكيد ذلك قسمت هذا املبحث إىل مطلبني 

محاية الطفل من املطلب الثاين، فخصصته إىل  مالتفادي األضرار الصحية اليت قد تصيب الطفل، أ

  . خماطر املخدرات

  الوقاية األولية لتفادي األضرار الصحية اليت قد تصيب: املطلب األول
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  الطفل                

يقال الوقاية خري من العالج انطالقا من هذا املبدأ، يتعين احملافظة على الطفل صحيا قبل 

  . إصابته باألمراض املعدية أو اخلطرة

فاحلالة الصحية              و احملافظة على الطفل صحيا تقتضي احملافظة على األم صحيا أيضا،

  .كان جنينا يف بطن أمه أو بعد والدته تنعكس على الطفل سواءألم و النفسية و الغذائية ل

فالطفل له احلق يف احلصول على الرعاية الصحية الالزمة لضمان بقائه و منوه، كما من 

حقه احلصول على اخلدمات الصحية و مرافق العالج و التحصني ضد األمراض، و ذلك كله من 

ذلك عن طريق توفري  أجل خفض حاالت الوفيات اليت حتدث بالنسبة للرضع و األطفال، و

  .الالزمة ملكافحة األمراض تاللقاحا

و لكن ال تقتصر الرعاية الصحية على حتصني األطفال من األمراض عن طريق التطعيم 

و لتوضيح ذلك، قسمت . فحسب، بل ينبغي محايتهم أيضا من أخطار التلوث البيئة احمليطة م

ألسس الرعاية الصحية لنمو الطفل،          هذا املطلب إىل فرعني، خصصت الفرع األول، يف ا

  .و عاجلت يف الفرع الثاين، محاية الطفل من أخطار التلوث البيئي

  أسس الرعاية الصحية لنمو الطفل : الفرع األول
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تتمثّل أسس الرعاية الصحية يف تلك اليت ينبغي مراعاا قبل إقدام األبوين على الزواج      

  .بعد والدة الطفلو أثناء فترة احلمل و 

لقد أحسن املشرع صنعا عندما تدخل و بشدة يف إجبار الزوجني قبل اإلقدام على الزواج 

بإجراء فحص طيب للتأكّد من عدم إصابتهما بأي عامل أو أي مرض خطري يتعارض مع الزواج، 

انون األسرة مكرر من ق 7و ذلك بتقدمي شهادة طبية ال تزيد عن ثالثة أشهر، و هذا حسب املادة 

جيب على طاليب الزواج أن يقدما وثيقة طبية، ال يزيد تارخيها عن ثالثة أشهر : " اليت تنص على

  ".تثبت خلومها من أي مرض أو أي عامل قد يشكّل خطرا يتعارض مع الزواج 

و باستقراء هذا النص، يتبين أنّ املشرع أراد به محاية الطفل من أن يصاب مبرض خطري  

ليه عن طريق العدوى و الذي قد تكون األم مصابة به قبل الزواج أو انتقل إليها من قبل ينتقل إ

األب أثناء الزواج، كما أصاب املشرع عندما مل حيصر األمراض اخلطرية اليت تعترب مانعا للزواج  

 ، ألنه يدرك"أي مرض أو أي عامل قد يشكّل خطرا يتعارض مع الزواج : " و امنا اكتفى بعبارة

  .أنّ املرض ال يتمثّل يف مرض واحد فقط و إمنا قد تظهر أمراضا خطرية أخرى مستقبال

و على هذا األساس، فاملعيار الذي يعترب املرض فيه مانعا للزواج هو مدى خطورته على   

  .   صحة األوالد إذا ما انتقلت إليهم العدوى من أحد والديهم أو كليهما
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ضف إىل ذلك، أنّ املشرع قد اشترط على املوثق أو ضابط احلالة املدنية أن ميتنع عن حترير 

مكرر من  7عقد الزواج إذا مل  يتضمن ملف الزواج تلك الوثيقة الطبية  املنصوص عليها يف املادة 

154–06من املرسوم التنفيذي  رقم   6قانون األسرة السالفة الذكر، و ذلك حسب املادة 
)1(

ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية حترير عقد الزواج، إالّ بعد أن يقدم طالبا الزواج : " بقوهلا

  ".الشهادة الطبية املنصوص عليها يف هذا املرسوم 

جيب : " بقوله 154–06من املرسوم التنفيذي رقم  7و من جانب آخر نص يف املادة 

ية التأكّد من خالل االستماع إىل كال الطرفني يف آن واحد من على املوثق أو ضابط احلالة املدن

علمهما بنتائج الفحوصات اليت خضع هلا كل منهما و باألمراض أو العوامل اليت قد تشكل خطرا 

  .يتعارض مع الزواج و يؤشر بذلك يف عقد الزواج

ية خالفا إلرادة ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طب

  ".املعنيني 

  ، حيدد 2006مايـو  11املوافق  1427ربيع الثانـي عام  13مؤرخ فـي  154–06املرسوم التنفيذي رقـم )1(

   1404رمضان  عام   9املؤرخ  يف  11 – 84مكرر مـن القانون رقم  7شروط و كيفيات تطبيق أحكام املادة       

.و املتضمن قانون األسرة 1984يونيو  9املوافق       
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، يتبين التناقض 154–06من املرسوم التنفيذي رقم  7و  6إذن، و مبقارنة املادتني 

املوثق أو ضابط احلالة املدنية على عدم إبرام عقد الزواج إذا مل يقدم جترب6الواضح بينهما، فاملادة

  .الطبية، و هذا يعين أنّ الزواج ال يتمطالبا الزواج الشهادة 

كما يستنتج أيضا أنّ املشرع أراد من هذا النص محاية الطفل وقائيا قبل والدته، فلو تزوجا 

  .أبواه و مها مصابان بأمراض خطرية فحتما سيصاب األوالد و تتدهور صحتهم

نية على ضرورة علم فألزمت كال من املوثق أو ضابط احلالة املد1الفقرة7أما املادة 

الزوجان بتقرير الشهادة الطبية و نتائج الفحوصات اليت تثبت إصابة أحدمها أو كليهما باألمراض 

  .اخلطرة

و كأنّ املشرع ذا االجتاه أعطى حرية املوافقة أو الرفض بيد الزوجني غري آبه بصحة  

مل يسمح للموثق أو ضابط  الطفل، و هذا ما يتناىف مع حق الطفل يف الصحة، بل أكثر من ذلك

احلالة املدنية من االمتناع عن حترير عقد الزواج إذا وافق الزوجان على الزواج بالتراضي رغم 

  . السالفة الذكر7من املادة 2وجود مرض خطري و هذا ما نصت عليه الفقرة

ة الصحية، و خالصة القول، أنّ املشرع باجتاهه هذا،مل حيقق محاية كبرية للطفل من الناحي

خاصة عندما اشترط توافر الشهادة الطبية يف ملف الزواج و اعترب العقد كأن مل يكن إذا مل يقدما 

  .الزوجان هذه الشهادة الطبية
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لكن من جانب آخر أرجع حرية رفض و قبول الزواج حسب إرادة الزوجان، فاملشرع  

  .طفل بأن ينمو منوا صحيا سليماهنا راع توافر ركن الرضا يف الزواج و لكنه أمهل مصلحة ال

فهو ذا املوقف غلّب مصلحة الزوجني عن مصلحة األوالد و هذا يتناقض مع املنطق، ألنّ 

املتضرر األول و األخري هو الطفل الذي سوف ينشأ و هو يعاين من ويالت األمراض        و 

  .    خطورا

املدنية رفض إبرام عقد الزواج إذا كان و حبذا لو فرض املشرع على املوثق أو ضابط احلالة 

أحد الزوجني مصابا مبرض خطري و خبيث، فما الفائدة من والدة أطفال مصابني بأمراض خطرية 

يعانون منها و ينقلوا إىل غريهم من الناس فيعم البالء، خاصة إذا كان املرض من أخطر األمراض 

  .ملناعة املكتسبةواألسرع انتشارا مثل داء السيدا أي داء فقدان ا

إذن، كل ما سبق ذكره ينبغي على الزوجني إدراك اخلطورة اليت يتعرض هلا أوالدهم إذا 

  .أقدما على الزواج رغم علمهما باملرض، ما دام املشرع قد ترك هذه املسألة وفقا إلرادما

و كانت األم لكن هناك نقطة أخرى ال تقل أمهية عن األوىل، و هي يف حالة إذا متّ الزواج  

مصابة بعامل أو مبرض خطري، هل تسلّم باألمر و نترك املرض على حاله دون عالج، أو ال بد أن 

  .تقوم بإسعافات أولية من أجل استئصال هذا املرض قبل انتقاله للجنني فيصبح هو اآلخر مصابا ؟
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املستطاع كل بطبيعة احلال ينبغي جتسيد حق الطفل يف الرعاية الصحية بأن تدرأ عنه قدر 

مرض قد يؤثّر على صحته، إذ ال بد من السعي إىل وقايته من البداية  و ذلك بإتباع مجلة من 

  .الفحوصات تقوم ا األم أثناء فترة احلمل و بعد الوالدة

فقد ثبت أنّ أي مرض يصيب األم احلامل يف شهورها الثالثة األوىل يكون له أثر على 

تقاوم الفريوسات فال يستطيع تكوين أجسام مضادة هلا، فإذا انتقل إليه اجلنني ألنه ليس له مناعة 

فريوس أو بكتريا عن طريق املشيمة، فتؤدي به إما إىل إجهاضه أو إعاقـة منوه و بالتايل قد يولد 

.)1(مشوها 

و حتقيقا ملصلحة الطفل ينبغي على الزوجني التأكد من خلومها من هذا األساس،  و على

األمراض اخلطرية و اخلبيثة، و الفحص هنا ال يتوقف على مرض دون اآلخر بل يشمل أمراضا 

كثرية ال بد من التأكد منها، فمثال مرض األنيميا و الذي إذا وجد يف الزوجني جاء األبناء ضعافا 

.)2(العيش غري أصحاء مرضى، مهددين باملوت، أو 

.99: علم النفس التطوري، الطفولة و املراهقة، املرجع السابق، ص/ األستاذ صاحل حممد علي أبو جادو)1(

  ، منشور "اإلصابـة مبرض فقد املناعة املكتسب و أحكام املعامـالت : " مقـال بعنوان/ الدكتور جاسم علي سامل)2(

.171:، ص1988، سنة تالكوي¡مبجلة  احلقوق، العدد األول      

األم احلامل القيام بفحوصات شهرية و بأخذ لقحات حتددها مصلحة  علىكما ينبغي 

الصحة و اليت تراه ضرورية حلماية اجلنني من التأثّر باألمراض اخلطرية كاجلذام و الربص           
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ا و الطاعون و داء فقدان املناعة املكتسبة كما يسميها العلماء و األمراض التناسلية و الكولري

  .زباإليد

و أخطر األمراض املعدية هو داء فقدان املناعة املكتسبة و الذي يتميز خباصتني، اخلاصية 

األوىل أنه مرض معد، أي ينتقل بسهولة من املريض إىل من خيالطونه، أما اخلاصية الثانية أنه مرض 

.)1(مميت 

و يف هذه احلالة فإنّ داء فقدان املناعة املكتسبة الذي ينتقل من األم إىل الطفل يتطور 

بسرعة، و يتوىف به األطفال املصابون خالل فترات زمنية قصرية، قد تكون ثالثة أعوام أو       

.)2(أقل 

  :    مرض اإليدز املصابة به األم من املمكن أن ينتقل إىل اجلنني يف حاالت منهاو يرى علماء الطب املتخصصون بأن)1(

  ينتقل املرض من األم إىل الطفل حيث تكون هناك مدة طويلة أثناء فترة احلمل، ميكن للفريوس خالهلا أن و= 1

  . دمهاإىل الدورة الدموية للجنني من خالل مشيمة األم اليت حتمل الفريوس يف   ينتقل      

  ة ـن طريق احليوان املنوي الذي يلقح البويضة بسبب إصابة اللقيحة أو نطفـقد حتدث اإلصابة للجنني ع – 2         

  .و هذا يؤدي إىل إصابة األجنة يف مرحلة مبكرة األمشاج،      

  .و قد يصاب الطفل أثناء عملية الوالدة و نزوله من الرحم و املهبل املصاب – 3

  . قد حتدث اإلصابة بعد الوالدة نتيجة التصاق و الصلة احلميمة بينه و بني األم أو األب املصاب – 4

  الدكتور جاسم علي يراجع . و قد حتدث أثناء التلقيح االصطناعي يف حالة ما يعرف بأطفال األنابيب – 5

190و165:، املرجع السابق، ص"املعامالت اإلصابة مبرض فقد املناعة املكتسب و أحكام : " مقال بعنوان/  سامل     

.191و      

  ، "اإلصابة مبرض فقد املناعة املكتسب و أحكام املعامـالت : " مقال بعنوان/ الدكتور جاسم علي ساملاألستاذ)2(

.166:املرجع  السابق، ص      
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إذن، و لرعاية الطفل صحيا جيب على الدولة وقايته من البداية قبل أن يصاب باألمراض 

املعدية و املتفشية و معاجلتها و حصرها، كما ينبغي عليها بذل أقصى اجلهود للعمل على خفض 

  . نسبة الوفيات يف املواليد

الطفل و حتصينه  )1(و خلفض نسبة وفيات األطفال بعد الوالدة، أوجب املشرع تطعيم 

.     باحلقن الواقية من األمراض املعدية يف مكاتب الصحة و الوحدات الصحية املخصصة لذلك

و جيري تطعيم الطفل أو حتصينه ضد األمراض املعدية اليت تنتقل إليه بواسطة االتصال 

ة بالتأشري يف املباشر أو املالبس أو احلشرات بالوحدات الصحية جمانا، على أن تقوم هذه األخري

الدفتر الصحي للطفل عن كل تطعيم و تسجيله يف املواعد املقررة للتطعيم، و ذلك حلمايته من 

  .خطورة اإلصابة

و لقد متّ حتديد هذه املواعد وفقا لألمهية الصحية بالنسبة للطفل و حسب مراحل منوه، 

، و يف 1الكبد الفريوسي بفمثال عند الوالدة يكون التطعيم ضد مرض السل و الشلل و التهاب 

الشهر الثاين يكون التطعيم ضد الدفترييا و الكزاز و السعال الديكي و الشلل، و هكذا بالنسبة 

  . سنة 18للشهور الالحقة حبيث يقدم التطعيم للطفل يف تواريخ حمددة من عمره حىت 

  . و يقصد بالتطعيم هو إعطاء املصل الواقي من اإلصابة ببعض األمراض الوبائية املعدية)1(
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التطعيم إجباري فعلى من يتوىل الرقابة على الطفل بأن حيترم هذه و ما يالحظ أنّ هذا

املواعيد و أن يظهر الدفتر الصحي عند كل تلقيح، و يعترب هذا اإلجراء رقابة ضمنية من الوحدة 

  .الصحية الساهرة على ذلك

كما يظهر الدفتر الصحي أيضا عند تسجيل طفله يف السنة األوىل ابتدائي إذ تدرج نسخة  

  .من دفتره الصحي مع الوثائق األخرى املطلوبة يف ملف التسجيل

التطعيم إجباري أيضا على الدولة بالدرجة األوىل إذ ينبغي عليها أن توفر كل أنّ هذا كما 

لضرورية لألطفال و أن ختصص دورات حتسيسية توجه إىل أولياء األطفال لتوعيتهم  و احلقن ا

إلبراز مدى أمهية التطعيم يف احملافظة على صحة أوالدهم، و اهلدف من ذلك هو رعاية الطفل 

  .صحيا و حتصينه من األمراض املعدية باحترام مواعيد التطعيم

تعزف عن تطعيم أبنائها إما جلهل بأمهيته أو ألنّ و لكن، يف الواقع جند الكثري من األسر  

املصاحل الصحية تفتقر ملثل هذه احلقن نظرا لنقصها و عدم توافرها أحيانا، أو ألنّ هذه األسر 

  .تقطن يف مناطق بعيدة عن هذه املصاحل

و أخريا، و لكي يستفيد الطفل اجلزائري من الرعاية الصحية ينبغي تكثيف اجلهود من  

دولة املتمثلة يف الوحدات الصحية أن توفر مجيع متطلبات الصحية من حقن للتلقيح أو طرف ال

التطعيم و كذا توفري األدوية الضرورية ملعاجلة الطفل املريض قبل أن يستأصل فيه املرض       و 

.يصعب معاجلته
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  محاية الطفل من أخطار التلوث البيئي:الفرع الثاين

  فاإلنسان و بغيـة حتقيق )2(مـن أخطر أنواع التعدي علـى البيئة )1(يعد التلوث 

  القاموس العربـي الوسيط، املرجع مـن مصدر تلوث مبعىن تلَطَّخ، توسخ، يراجع األسيل: املقصـود بالتلوث لغـة)1(

.145: صالسابق،        

مـن قانون رقـم  8الفقرة  4و حسب تعريف املشرع  اجلزائري فـي املادة : أمـا املقصود بالتلوث اصطالحـا     

املتعلق حبماية البيئة فـي إطار   2003يوليو سنة  19املوافق  1424مجادى  األول  عام  19املؤرخ فـي  10–03

التلوث كل  تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب فيه كل فعل  حيدث أو قد : " التنميـة املستدامـة بقوله     

حيدث 

وضعية مضرة بالصحـة و سالمة اإلنسان و النبات و احليوان و اهلواء و اجلو و املاء و األرض و املمتلكات       

اجلماعية

".و الفردية       

ث كما عرهو وجود أي مادة أو طاقـة يف البيئة الطبيعية بغري كيفيتها :" فـه الدكتور ثروت عبد احلميد بأنّ التلو

أو 

". كميتها، أو يف غري مكاا أو زماا، مبا من شأنه اإلضرار بالكائنات احليـة أو باإلنسان يف أمنه أو صحته أو راحته     

ث، وسائل احلماية منها، و مشكالت التعويض ة  الناشئة عـن الغذاء الفاسد أو امللواألضرار الصحي  /مؤلفهيراجع      

.41: ، ص2007عنها، دار اجلامعـة اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة       

القاموس العريب الوسيط، املرجع السابق،   يراجع األسيل". الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان : " و تعرف البيئة لغة)2(

.145:  ص

مـن قانون  رقم  7الفقرة  4فـي املـادة أما تعريف البيئـة اصطالحا،  و حسب  تعريف  املشرع  اجلزائـري      

من  املوارد تتكون البيئـة  : " اخلاص حبماية البيئـة فـي إطار التنمية املستدامـة السالف الذكر بقوله 10–03

الطبيعيـة  الالحيوية و احليوية  كاهلواء و اجلو و املاء و األرض و النبات و احليوان، مبا فـي ذلك التراث الوراثي،      

  ". و أشكال التفاعل بني هذه  املوارد و كذا األماكن و املناظر و املعامل الطبيعية      

احمليط املادي الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يشمل مـن ماء: " ، بأنهـاسالمـةالدكتور أمحد عبد الكرمي كما عرفها 
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  قانون محاية البيئة، دراسة / مؤلفهيراجع". و هواء  و فضاء و تربة وكائنات حية، و منشآت أقامها إلشباع حاجاته       

.40: ، ص1997الرياض، الطبعة األوىل، سنة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقية، النشر العلمي و املطابع،        

مـه احلضاري و رفاهيته االقتصادية أدخل الكثري من امللوثات من مواد كيميائية   و تقد

.)1(مبيدات و ملوثات صناعية دد احلياة اإلنسانية و احليوانية و النباتية بالفناء 

دا بأخطار جسيمة بسبب سوء تصرف اإلنسان         أصبح كوكب األرض مهدو لقد

  .، اليت تشبع له حاجاته)2(و اعتداءاته العمدية و غري العمدية املتزايدة على البيئة 

  : و عليه تتمثّل البيئة يف نوعني

املاء و اهلواء و الفضاء و التربة            يشمل، بيئة الطبيعية و بال: يعرف النوع األول

.الكائنات احليةو 

إخل، فهذه ... فق و منشآت و مبيدات فهو من وضع اإلنسان من مرا: النوع الثاينأما 

البيئة بأنواعها إذا أساء اإلنسان استخدامها و االستفادة من خرياا فإا سوف تصري بيئة ملوثة 

  . غري نافعة و مضرة بصحة اإلنسان عموما

  أصاب التلوث كل عناصر البيئـة احمليطة به مـن ماء  ، قد)3(و فعال و بسبب اإلنسان 

  قانون محاية  البيئة، دراسة تأصيليـة يف األنظمة الوطنية و االتفاقيـة، املرجع / الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة)1(

.12: السابـق، ص     

  قانون محاية البيئة، دراسة  تأصيليـة يف األنظمة الوطنية و االتفاقيـة، املرجع / الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة)2(

  .5: السابـق،  ص     
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و قد ينشأ بعض التلوث بفعل الكوارث الطبيعية كالزالزل و الرباكني و الفيضانات و العواصف الرملية               )3(

.و االعصارات

  .غذاء و تربة و هواءو 

10–03قانون رقم  من 9الفقرة  4املادة فبالنسبة للماء أصبح ملوثا حسب ما عرفته 

بإدخال أية مادة يف الوسط املائي من شأا : " املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بقوهلا

أو السيولوجية للماء، وتتسبب يف خماطر على صحة / أن تغير اخلصائص الفيزيائية و الكيميائية و

اإلنسان، و تضر باحليوانات و النباتات الربية و املائية و متس جبمال املواقع، أو تعرقل أي استعمال 

ة قد تكون عبارة عن أوساخ أو قاذورات أو سائل أو غاز أو أي ، و هذه املاد"طبيعي آخر للمياه 

، فتفقده مكوناته، مما ينعكس )1(مادة كيميائية أو بكترولوجية إىل مصدر من مصادر مياه الشرب 

  . على صحة اإلنسان و باألخص بصحة الطفل و تسبب له األمراض كاإلسهال

يف  3مليون م 550سنويا، منها  3مليون م 600و قد بلغت كمية املياه امللوثة يف اجلزائر 

يف اجلنوب الصحراوي، فهذه الكمية اهلائلة من املياه امللوثة هلا تأثري  3مليون م 50الشمال، و 

.)2(طفل سنويا باإلسهال  200خطري على تفشي األمراض الفتاكة و قد أدت إىل وفاة 

  محاية املستهلك، دراسة مقارنـة، منشورات احللبـي احلقوقية، بريوت، الطبعة /الدكتور عبد املنعم موسى إبراهيم)1(

.253: ، ص2007األوىل، سنة       

//:www.onefd.edu.dzhttp: صدر عن الديوان الوطين للتعليم و التكوين عن بعد، عن املوقع االلكتروين)2(
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، و من هنا ينبغي احلفاظ عليه من كل ما يفسده أو يفقده )1(إذن، فاملاء هو أساس احلياة 

.)3(غري ملوث تستفيد منه كل الكائنات و حتيا به )2(خواصه الطبيعية، فهو ماء طهور

تلوث عن طريق املبيدات و الكيماويات احلافظة و غريها من أما بالنسبة للغذاء، فقد ي

اإلضافات الضارة إىل املواد الغذائية، اليت جتعل الطعام فاسدا أو الشراب متخمرا، مما يؤثر 

على صحة الطفل إما مباشرة فتظهر األمراض على شكل آالم معوية، يعاجلها بتناول دواء 

هر بعد فترة زمنية على شكل قصور يف الوظائف معني أو بإجراء غسيل معوي، و إما يظ

احليوية لألعضاء، كمرض القلب و الكبد و الكلى، و غالبا ما ينتهي األمر إىل عجز عن القيام 

. ، كما قد يؤدي إىل اخنفاض نسبة الذكاء عند األطفال و إىل التسمم الغذائي)4(بوظائفها 

  و للماء أمهيـة كبرية فلقد قرر بعض علماء األحياء أنّ املاء يدخل فـي تركيب خاليا الكائنات احلية و أنسجتها، إذ )1(

  من وزن %95من وزن الرجل البالغ، كما يشكّل  %80إىل  60مـن وزن الطفل الرضيع، و مـن  %97يشكّل       

  مـن  20و  10زر و الطماطم، كما أنّ نقصا يتراوح مقداره بني مـن  وزن اجل%  90اخليار و اخلس، و حوايل       

  / يراجع الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة. املاء املوجود يف جسم اإلنسان أو احليوان قـد يؤدي إىل املوت أو اهلالك      

.14: بق، صقانون محاية البيئة، دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقية، املرجع السا      

.21: ، سورة اإلنسان، اآلية"و سقَاهم ربهم شرابا طَهورا : " قال اهللا تعاىل)2(

.30: ،سورة األنبياء، اآلية"و جعلْنا من املَاِء كُلَََّ شيٍء حي : " و قال اهللا تعاىل)3(

ـن الغذاء الفاسد أو امللوث، وسائل احلمايـة منها،األضرار الصحيـة الناشئة ع/ الدكتور ثروت عبد احلميد)4(

.5:صاملرجع السابق،و مشكالت التعويض عنها،      
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و تتمة ملا سبق ذكره يف شروط التغذية الصحية، فإنه و حلماية التغذية من التلوث، 

ينبغي أن تتضمن كافة البيانات الواجب وضعها على عبوات األغذية املنتجة حمليا، 

ة لتغذية الرضع و األطفال، و كذا وضع مواصفات لكل منتوج من كاملستحضرات املخصص

.صنفه و مكوناته و اسم املنتج و تاريخ اإلنتاج و تاريخ انتهاء الصالحية

كما جيب مراقبة املنتوجات املستوردة من اخلارج، للتأكّد من مدى التزامها بشروط 

.اإلنتاج الضرورية

تلوث عـن طريق استخدام األمسدة  اآلزوتيـة الغنية ربـة، فقد تأما بالنسبة للت

، و إضافة إليها أيضا املبيدات الزراعية اليت تؤثر على اإلنسان و على )1(باألمالح النيترات

الطفل خاصة، حيث يتراكم بعضها داخل النبات أو داخل احليوانات، لينتقل إىل اإلنسان 

تزن الطفل كميات غري قليلة من املبيدات يف أنسجته مباشرة، أو بطريق غري مباشر و خي

.)2(الذهنية، و بالتايل تؤثّر على جهازه العصيب و تسبب له أمراض السرطان 

و بالنسبة للفضالت و القمامات املوجودة على سطح األرض تؤدي أيضا إىل تلوث 

ى  تصاعد الروائح الكريهـة و املؤذيـة، و تكاثـر  احلشرات ـالتربـة و اهلواء، زيادة  عل

و الكائنات الضـارة الناقلة  لألمراض، و إذا  متّ  دفنها يف  األرض فإنها تؤدي إىل تلوث 

املياه 

)2(//:www.onefd.edu.dzhttp: صدر عن الديوان الوطين للتعليم و التكوين عن بعد، عن املوقع االلكتروين)1(

  قانون محاية  البيئة، دراسـة تأصيليـة يف األنظمة الوطنية و االتفاقيـة، املرجع / الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمـة
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.345: السابق، ص     

اجلوفية بسبب تسرب املواد الضارة إىل املياه و اختالطها ا فتصبح ملوثة غري صاحلة 

.)1(لالستعمال 

إذن، و نظرا خلطورة املبيدات و املخصبات الكيماوية، و وجود القمامات و 

الفضالت،    و مدى تأثريها الضار على التربة، و على صحة اإلنسان عامة و على صحة 

ال بد على املشرع التدخل لالختاذ التدابري الالزمة للحد منها، كحظر على الطفل خاصة، 

الفالحني من التعامل باملبيدات و املخصبات الكيماوية إالّ بالقدر الالزم، و تكليف مصاحل 

البلدية برفع القمامة          و الفضالت من األماكن اليت يتواجد فيها أو يتمركز فيها 

. األطفال، محاية لصحتهم السكان و يلعب فيها

اليت قد تكون طبيعية أو  كما قد تتلوث البيئة أيضا باهلواء الذي حيدث من مصادر خمتلفة و

  .من األنشطة املختلفة لإلنسان

 ول              الزالز األمطار و العواصف و يف مثللتلوث اهلواء تت الطبيعيةصادر أما امل

  .الفيضانات

 و        الزراعية فات الصناعية واملخلّو أما التلوث الذي يكون مصدره اإلنسان هو تلك 

  هذا يؤدي إىل إحلاق العديد من  ة، واملواد املشع النفايات و ه وـمشتقات النفط و ة وـالطبي

  سنة اإلسكندريـة، بدون طبعة،قانون محاية البيئة فـي ضوء الشريعة، منشأة املعارف، / الدكتور ماجد راغب احللو)1(
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.306: ص ¡2007

.)1( األضرار بالنظام البيئي

و الفسفور، و هذه  )2(كما يتلوث اهلواء بعدة عناصر سامة كالزئبق و الرصاص

العناصر هلا تأثري كبري على اجلسم حيث تتلف أنسجة جسم الطفل اليت تصل إليه عن طريق 

الدم، و قد يتلوث اهلواء بغاز أول أكسيد الكربون الـذي  مينع الدم  من  استنشاق 

.)3(األكسجني من اهلواء فيسبب للطفل اختناق بسبب تعطيل عملية التنفس 

بأنواعمقارنة  األطفاللدى  اإلعاقة أسبابمن أول أكسيد الكربون  كما يعد ثالتلو 

 أمهامتركيزه يف دماء  أضعاف ثالثحبوايل  األجنةز يف دماء يتركّإذ   لإلعاقةة املسبب األخرى

  .خاصةبصفة ته الذي يكشف خطور األمر

topic#ixzz25JqQLbAx-http://www.amaltilimsan.net/t5209:املوقع االلكتروينيراجع)1(

  ا ـلقابليتهم املرتفعة المتصاص عنصر الرصاص مماحلوامل  و األطفالصغار تأثربا كبريا على  تؤثر الرصاصإنّ مادة )2(

    نقص يف معدالت الذكاء مع صعوبة يف التركيز قد األطفالفيظهر على صغار  البيئي بالرصاص  ثالتلومفهوم  يعزز      

  لنمو خاليا املخ  إعاقةن ـما حيدثه م يف املخ و ترسب الرصاص إىليرجع ذلك  ي وة ختلف عقلـحال إىل تصل م      

  معدالت الرصاص عند  ارتفاع أن قد وجد  و، بذلك يتأثرن النمو العام للطفل إباقي اجلهاز العصيب كذلك ف و      

  يراجع . هنيو مشوأمتخلفني عقليا  أطفالوالدة  ثالتلوقد ينتج عن ذلك  و   أجنتهن أوزاننقص  إىل أدتاحلوامل       

topic#ixzz25JqQLbAx-imsan.net/t5209http://www.amaltil:                     املوقع االلكتروين      
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.160: ص املرجع السابق،قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، / الدكتور ماجد راغب احللو)3(

و منها كذلك ملوثات اليت تصيب اجلهاز التنفسي، حبيث حتدث التهابات يف األنف    

، أو نتيجة )1(و العينني، نتيجة للحرائق و دخان املصانع و املطاعم و أجهزة تكييف اهلواء 

غ من الرصاص يف  0.8اشتعال آبار البترول و الغاز، و احتراق وقود السيارات اليت حيتوي 

التدخني الذي يتناوله بعض األشخاص يف األماكن العمومية و يف ، و كذلك )2(اللتر الواحد

احلافالت و يف الشوارع و يف املدارس، و يستنشقه األطفال دون إرادة و هو ما يطلق عليه 

بالتدخني السليب، فيتعرضون بسببه لإلصابة بأمراض السرطان أو القرحة أو فقدان الشهية 

)3(.

و خالصة ما سبق ذكره عن أسباب التلوث البيئي و األضرار النامجة عنه، ينبغي على 

الدولة أن تتدخل و بقوة يف درء كل ضرر يصيب الطفل من جراء التلوث بسبب اإلنسان أو 

بسبب الطبيعة، و ذلك عن طريق سن القوانني الالزمة حلماية البيئة من االعتداءات اليت ميكن 

ا، و أن تكون هذه القوانني األكثر اجيابية ملواجهة أخطار التلوث، و أن تكون أن تقع عليه

.)4(أيضا ردعية على املعتدين على البيئة 

.161: ص املرجع السابق،قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، / الدكتور ماجد راغب احللو)1(

//:www.onefd.edu.dzhttp:بعد، عن املوقع االلكتروينصدر عن الديوان الوطين للتعليم و التكوين عن )2(

األضرار الصحيـة الناشئة عـن الغذاء الفاسد أو امللوث، وسائل احلمايـة منهـا، / الدكتور ثروت عبد احلميد)3(
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.168:صاملرجع السابق،و مشكالت التعويض عنها،       

.14: صاملرجع السابق، قانون محاية البيئة فـي ضوء الشريعـة، / الدكتور مـاجد راغب احللو)4(

و أخريا، قد أحسن املشرع صنعا عندما وضع قواعد قانونية مربزا من خالهلا أهم 

الوسائل و التدابري الالزمة حلماية الشخص صحيا، كما أصاب عندما تفطّن إىل اخلطورة اليت 

ث البيئي، إذا ما أمهل اإلنسان و اهليئة املعنية اهتمامها بالبيئة و مل تسع إىل تنتج عن التلو

.محايتها

و على إثر ذلك أصدر عدة قوانني كلها دف إىل محاية الشخص صحيا و بيئيا،       

16املوافق  1405مجادى األوىل عام  26مؤرخ يف  05–85و من هذه القوانني قانون رقم 

19املؤرخ يف  10–03يتعلق بالصحة و ترقيتها، و كذلك قانون رقم  1985فرباير سنة 

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية   2003سنة يوليو  19املوافق  1424مجادى األول عام 

.املستدامة

اليت  05–85من قانون رقم  29فبالنسبة حلماية الطفل صحيا، يظهر من خالل املادة 

ملعنية بالسهر على سالمة الشخص صحيا و باألخص الطفل، و من جهة أخرى تبين اجلهات ا

تلزم مجيع أجهزة الدولة و اجلماعات : " تلزم هذه اجلهات بالقيام باملهام املنوطة ا إذ تقول

احمللية و املؤسسات و اهليئات و السكان بتطبيق تدابري النقاوة و النظافة، و حماربة األمراض 

".افحة احمليط و تطهري ظروف العمل، و الوقاية العامة الوبائية، و مك

كما تؤكد على ضرورة االهتمام بالوعي الصحي، أي بالتربية الصحية، إذ تربز أهم  

األمور اليت تعىن ذه التربية من أجل وضع أسس وقائية قبل انتشار األوبئة و األمراض 
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من قانون رقم  99الفتاكة،   و اليت تعترب وسائل للحماية الصحية، و هذا ما نصت عليه املادة 

تربية األطفال و الشباب يف : ااالت الرئيسيـة للتربية الصحية هي: " على أنّ 05–85

.جمال النظافة     و الوقاية و اإلسعاف األويل

ترقية محالت التربية الصحية اليت م . لتعليمإدراج التربية الصحية يف الربنامج العام ل

".  اموعات املعرضة لألخطار 

اليت  10–03من قانون رقم  11أما بالنسبة حلماية الطفل بيئيا، يظهر من خالل املادة 

تلزم الدولة نفسها على السهر على محاية الطبيعة و احملافظة على النظام البيئي، إذ يقول     

سهر الدولة على محاية الطبيعة و احملافظة على السالالت احليوانية و النباتية            ت: " املشرع

و مواضعها، و اإلبقاء على التوازنات البيولوجية و األنظمة البيئية، و احملافظة على املوارد 

 الطبيعية من كل أسباب التدهور اليت ددها بالزوال، و ذلك باختاذ كل التدابري لتنظيم و

."ضمان احلماية 

كما تستلزم محاية البيئة من خالل حتقيق أهدافها، باالهتمام بالوعي البيئي، لدى 

السكان لتفادي خماطر اجلهل بأمهية احلفاظ على البيئة، و كذا الوقاية من كل أشكال التلوث    

الم و التحسني   و األضرار امللحقة بالبيئة، و ذلك بضمان احلفاظ على مكوناا، و تدعيم اإلع
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.)1(و مشاركة اجلمهور و خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة 

و صفوة القول، أنّ احلماية الصحية للطفل تبدأ منذ أن يكون جنينا إىل أن يولد طفال 

إىل أن يصري بالغا، فهو حباجة ماسة إىل منو صحي و جسم سليم، و لكن  يكتمل منوه حبمايته 

محاية من تأثري املخدرات و بإبعاده عن كل خمدر مضر، و هذا ما يتضح يف املطلب الثاين، 

.اطر املخدراتالطفل من خم

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على أهداف حلماية البيئة  10 – 03من قانون رقم  2إذ تضمنت املادة )1(

:  دف محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على اخلصوص إىل ما يأيت: و اليت جاء نصها على النحو التايل      

.حتديد املبادئ األساسية و قواعد تسيري البيئة  -       

.ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط معينة، و العمل على ضمان إطار معني سليم -       

.الوقاية من أشكال التلوث و األضرار امللحقة بالبيئة، و ذلك لضمان احلفاظ على مكوناا -       

.تضررةإصالح األوساط امل -       
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.ترقية االستعمال االيكولوجي العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة و كذلك استعمال التكنولوجيات األكثر نقاء  -       

".تدعيم اإلعالم و التحسني و مشاركة اجلمهور و خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة  -       

)1(ت محاية الطفل من خماطر املخدرا: املطلب الثاين

و يف تعد احلماية من املخدرات من أولويات حقوق الطفل، ملا تؤثره يف صحة الطفل

.)2(الناحية االقتصادية و االجتماعية، و هي يف تزايد مستمر يف خمتلف دول العامل 

  يراجع األسيل القاموس العريب . هو مادة تفقد اجلسم إحساسه، و تستعمل فـي اجلراحـة: تعريف املخدرات لغـة)1(

.648: الوسيط، املرجع السابق، ص     

  مل يتطرق املشرع اجلزائري إىل تعريفها رغم استعمالـه هلذا املصطلح، و إمنا تعرض إىل  : أما تعريف املخدرات قانونا     

  ديسمرب سنة  25املوافق  1425ذي القعدة عام  13املؤرخ يف  18-04من قانون رقم  2تعريف املخدر فـي املادة      

  ، يتعلق بالوقايـة مـن املخدرات و املؤثرات العقليـة، و قمع االستعمال و االجتـار غري املشروعني ما، إذ 2004

  الثانـي  كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، مـن املواد الواردة فـي اجلدولني األول و: " تنص علـى أنّ املخدر     

.1972بصيغتها املعدلة مبوجب بروتوكول سنة  1961من االتفاقية الوحيدة  للمخدرات لسنة      

  بأنها مادة تؤثر فـي العقل و مضرة بالصحة عموما، و مـن شأا أن حتدث : " أما تعريف  املخدرات اصطالحـا

     املخدرات و املؤثرات العقلية، دراسة / بن شيخ آث ملويايراجع حلسني ". ما، و تستهلك خارج وصفة طبيـة تسم  

  مادة ذات خواص معينة يؤثر :" أو هـي. 7: ، ص2010قانونية تفسرييـة، دار هومـة، اجلزائر، بدون طبعة، سنة      

  اطيها عن طريق البلع، تعاطيها أو اإلدمان عليها  يف غري أغراض العالج تأثريا ضارا بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا سواء متّ تع     

  جرميـة املخدرات فـي ضوء / يراجع األستاذ الدكتور نصر الدين مروك". أو الشم، أو احلقن، أو أي طريـق آخر      
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.19: ، ص2010القوانني و االتفاقيات الدولية، دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة، سنة      

.96: حقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص/ األستاذ الدكتور سهيل حسني الفتالوي)2(

من املشكالت االجتماعية و األمنية و الصحية              )1(كما تعترب املخدرات و اإلدمان 

.)2(و االقتصادية و النفسية و األسرية اخلطرية 

األمر الذي يتطلب تكثيف )3(إنّ تفشي املخدرات يعد من املآسي االجتماعية يف اجلزائر 

  .اجلهود يف برامج الوقاية و التوعية و العالج و احلماية

مت هذا املطلب إذن، و أمام املخاطر و األضرار اليت تلحق بالطفل بسبب املخدرات، قس

تعرضت يف الفرع األول، األضرار النامجة عن املخدرات، و يف الفرع الثاين، احللول : إىل فرعني

  .  الناجعة للقضاء على ظاهرة تفشي املخدرات

  آث يراجع حلسني بن شيخ ". بأنه حالة تسمم ناجتة عن االستهالك املتكرر للمخدر : " أما تعريف اإلدمان اصطالحا)1(

  .  7: ص املرجع السابق، املخدرات و املؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسريية، / ملويا     

  اجلنوح و أطفال الشوارع، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة/ الدكتور عبد الرمحن حممد العيسوى)2(

.121: ، ص2011

  و تعد اجلزائر بلد عبور، و تبعا  لإلحصائيات الصادرة عـن الديوان الوطين  ملكافحة املخدرات و الوقايـة منها،  )3(

  ، و ارتفعت  إىل عشرة أطنان و نصف طن 2005فإنّ الكميات اوزة يف تزايد إذ كانت سبعـة أطنان يف سنة       

  بلغت  2008، و خالل الثالثي األول لسنة 2005، مث  إىل ست عشرة طنا و نصف طن يف سنة 2005فـي سنة       
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  يراجع حلسني . طنا 26إىل  2009طنا من نبات القنب، و ارتفعت خالل الثالثي األول لسنة  4.9الكميات اوزة       

.12: ص املرجع السابق،فسريية، املخدرات و املؤثرات العقلية، دراسة قانونية ت/ بن شيخ آث ملويا      

  األضرار النامجة عن املخدرات: الفرع األول

ترجع أسباب تعاطي املخدرات من قبل األطفال إىل عدة أسباب، فقد يلجأ إليها الطفل 

معتقدا أا جتلب له السعادة و النشاط، و قد يتعاطاها البعض ظنا منه أنها ختفف عنه ضغوط 

.)1(اكلها الظروف الصعبة و مش

و أهم سبب هـو تعاطي الطفل للمخدر نتيجة تأثري رفقـاء السوء الذين يصاحبهم       

.)2( لهالصاحلةالصحبةواختيار وتربيتهبرعايته،األسرة اهتمامعدمو يقلدهم،  و كذلك 

  .وكذا عدم وجود الرقابة الالزمة للتالميذ يف املدارس و الثانويات    

الـذي يعترب كوسيلة سهلت له )3( التدخنيهو  املخدراتكما قـد يكون سبب تناول 

يكونفقداملشجعة  علـى ذلك،   األوىلاخلطوةالتدخنيلميثّ، إذ  املخدراتالوصول إىل 

  . 121: صاملرجع السابق، اجلنوح و أطفال الشوارع، / الدكتور عبد الرمحن حممد العيسوى )1(

  نشر عرب  ،" االجتماعيالتماسكىـعلاملخدراتتأثري: " مقال بعنوان/الرميحرميحبنحـصالالدكتور يراجع  )2(

)www.pdffactory.com)3:  املوقـع اإللكتروين     

  لقد توصلت الدراسات مـن أنّ تدخني السجائر يعترب يف كثري من احلاالت بوابة الدخول إلـى تعاطـي املخدرات 
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  أشار إليه الدكتور عبد . املختلفة  و األكثر خطورة، و أنهـا تزيد بشكل جوهري بني املدخنني عنه بني غري املدخنني     

.123: ص املرجع السابق، اجلنوح و أطفال الشوارع، / الرمحن حممد العيسوى     

ما هو  عنالبحث، مثّ يتطور هذا االندفاع إىل يالتحد والذاتإبرازدفهحنوالطفل  اندفاع

، فيقع هنا يف بؤرة أخرىخمدرهموادتعاطيا، فيشعر بأنه حباجة أكرب إىل حتديو نشوةأكثر

  .املخدرات

تدرجييا من املواد املخدرة حىت يصل ملرحلة يطلق عليها اإلدمان  الطفلو يزداد استهالك 

، و يشعر مبدى احتياجه املستمر يف استهالك املخدر، )1(حيث يعجز عن التوقف عن التعاطي

  .فيسعى للحصول عليه بكل الوسائل حىت و إن كلّفه األمر ارتكاب اجلرائم

يترتب عنها  وكبريةخطورةذاتموادهي)2( نوعهاكانأيااملخدرةاملوادتعاطينّإ

  .وخيمة، ختتلف باختالف نوع املخدر املتناولاأضرار

  فالطفل يف حالة تناوله ألي دواء خمدر يقوم اجلسم مـن خالل أنزمياته ضم و تكسري هذا العقار، و يزداد نشاط  )1(

  اجلسم يف مواجهة هذا العقار مبا يتطلب زيادة اجلرعات، كما أنّ اجلهاز العصيب يعتاد على التأثري العقلي و النفسي       

  للعقار فيسعى للمزيد من الكمية حىت يشعر بنفس التأثري، و تظل هذه الزيادة يف استمرار دائم حىت تصل اجلرعات       

  املرجع اجلنوح و أطفال الشوارع، / الدكتور عبد الرمحن حممد العيسوى.اطي الطفلإىل احلد اخلطر على  املتع      

  .121: صالسابق،       

  و املخدرات علـى أنواع خمتلفـة، منهـا مـا هـو غري مشروع، كالقنب اهلنـدي، و اخلشخـاش األفيـون، )2(

  و الكوكايني، و اهلريوين، و هـذا النوع األول هـو الذي يلحق بالطفل أضرارا صحيـة خطرية، و منها مـا هو        

  مسموح به، كالتبغ، و بعض األدويـة اليت يصفها الطبيب  ملعاجلـة بعض اآلالم كما هو احلال بالنسبة لألدويـة       



307

  يراجع حلسني  بن  .نومـة و املضادة  لليأس أو لاليار العصبـي  و االكتئاباملؤثرة علـى العقل مثل ألدويـة امل       

.8: ص املرجع السابق،املخدرات و املؤثرات العقلية، دراسة  قانونية تفسريية، / شيخ آث ملويا       

و ما يعرف بالكيف تتضح خماطره يف شعور الطفل  القنب اهلنديفمثال بالنسبة ملخدر 

بالتعب و الصداع و ضعف الذاكرة، و اضطرابات يف اجلهاز التنفسي، كالتهاب القصابات اهلوائية 

  .و ضيق التنفس، و كذا سرطان الرئة

خشخاش األفيون فيؤدي إىل التهاب الكبد و اإلصابة بااليدز نتيجة أما بالنسبة ملخدر 

.)1(بني األطفال املدمنني، و إىل السبات العميق املؤدي إىل املوت نتيجة لتوقف التنفس تبادل احلقن

و أما يف ما يتعلق بالكوكايني، فتظهر أضراره يف اتساع حدقة العينني بشكل واضح،     

.)2(و انثقاب حاجز األنف، و التدهور يف القوى العقلية 

أنه يسبب أمراضا خطرية و مستعصية، منها ما  للهريوين فأضراره تكمن يف بالنسبةأما  

.)3(يدمر اجلهاز العصيب، أو يصاب بالشلّل النصفي

10و  9: صاملرجع السابق، املخدرات و املؤثرات العقليـة، دراسة قانونية تفسريية، / حلسني بن شيخ آث ملويا)1(

.12و      

  .املرجع و املوضع السابقاناملخدرات و املؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسريية، / حلسني بن شيخ آث ملويا)2(
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.8: صاملرجع السابق، جرمية املخدرات يف ضوء القوانني و االتفاقيات الدولية، / األستاذ الدكتور نصر الدين مروك)3(

، هناك أضرار مادية، إذ تدفع بالطفل املخدراتباإلضافة إىل األضرار الصحية اليت تسببها 

إىل جلب النقود بأي وسيلة، فقد يدعي شراء مستلزمات مدرسية، و قد يلجأ إىل السرقة إما من 

البيت أو من الشارع، و هنا يتحول الطفل إىل مدمن خمدرات و جمرم يف آن واحد، فينحرف 

  .الطفل و يصبح غري نافع يف جمتمعه و وطنه

انب ذلك، هناك أكرب خطر اجتماعي يلحق بالطفل املدمن و هو ذهاب وقاره      و إىل ج

  .احترامه ألهله و أصدقاءه و من حوله لفساد أخالقه و لقطع صلة احملبة بينه و بينهم

فإنّ ظاهرة املخدرات أصبحت هاجسا تعاين منه األسرة اجلزائرية و ختشى و يف األخري،

، نظرا النتشارها يف أوساط الشباب إما عن طريق تعاطيها أو االجتار من املخدرات  على أطفاهلا

))1ا، رغم اجلهود اليت تبذهلا السلطة املعنية 
¡)2(بالبحث و التحري عن جرائم    املخدرات ¡

  .للقضاء عليها و استئصاهلا من جذورها

  املتعلق بالوقايـة مـن املخدرات و املؤثرات العقليـة، و قمع 18-04مـن قانون رقم  36و قـد حددت املادة  )1(

  االستعمال و االجتار غري املشروعني ما، السالف ذكره عن مـن هم ضباط الشرطة القضائية الذين يتولون مهمـة      

  وص عليهم يف املادةزيادة  علـى ضباط الشرطة  القضائية املنص: " البحث و التحري  عـن جرائم املخدرات بقوهلا     

  و ما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائيـة، ميكن أن  يقوم املهندسون  الزراعيون  و مفتشي الصيدليات  املؤهلني  12     

  قانونا مـن وصايتهم، حتت سلطة ضباط الشرطـة القضائية بالبحث عن اجلرائم املنصوص عليها فـي هذا القانون       

.  "و معاينتها      

  طن 4568ما يقارب  2000لقد كشفت اإلحصائيات اليت قامت ا مصاحل الدرك الوطين أا حجزت خالل سنة و )2(

  من املخدرات مـن نوع القنب اهلندي أي الكيف، كما بينت إحصائيات أخرى أنّ املخدرات املستهلكة و املتاجر      

  تبين أنّ أكرب كمية متّ حجزها مـن خمدر األقراص  بلغت  2004إىل  1994ا فـي اجلزائر يف الفترة املمتدة  من       

  أشار % .  14من جمموع املخدرات احملجوزة، أما كمية الكيف فقد شكلت %  82طن، أي ما يعادل  473393

  املرجع السابق، الدولية، جرمية املخدرات يف ضوء القوانني و االتفاقيات / إليها األستاذ الدكتور نصر الدين مروك       
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.196: ص           

فاملخدرات ال تزيل اآلالم و ال حتل املشاكل و لكنها تولد خماطر كثرية صحية و مادية و 

.أخالقية و اجتماعية

احللول الناجعة للقضاء على ظاهرة تفشي املخدرات: الفرع الثاين

للطفل املدمن خاصة و لإلنسان املدمن تبين من خالل األضرار اليت تسببها املخدرات 

عامة، أنّ املخدرات أصبحت مادة مهلكة ينبغي التصدي هلا و ذلك بتجرميها و حترمي تناوهلا        

.و تداوهلا

و لقد عاجلت الشريعة اإلسالمية مسألة تأثر عقل اإلنسان و ذهاب إدراكه بتحرمي كل 

يا أَيها الَذين آمنوا إِنما اخلَمر    : " مر يف قوله تعاىلمادة تتسبب يف ذلك، فكانت بداية حترمي اخل

يرِيد  و املَيِسر و اَألنصاب و اَألزالَم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ، إِنما

ةَ واودالع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييَنِ  الشع ذَكْرِ اِهللا و نع كُمدصي ِسرِ واملَي رِ وي اخلَماَء فضغالب

، فاهللا عز و جلّ يوضح لنا مدى اآلثار السلبية اليت تلحق بشارب )1(" الصالَة، فَهلَ أنتم منتهونَ 

  .   اخلمر
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.93و  92: سورة املائدة، اآليتان)1(

بينت الدراسات أنّ مادة اخلمر ليست وحدها املضرة بصحة اإلنسان، لكن مع مرور الزمن 

،     و على إثر املخدراتو إمنا هناك مادة أخرى األكثر دمارا لصحته و أشد عداوة له، و هي 

  . ذلك ثار جدال حول حكم هذه املادة شرعا و قانونا

كم هذه املادة شرعا، فالقاعدة الشرعيـة تقول أنّ كل ما يغيب عقل اإلنسان فبالنسبة حل

و حيجبه عن اإلدراك السليم و يوقعه فيما يؤذيه و يؤذي غريه ينطبق عليه ما شرعه اإلسالم يف 

.)1(جبميع أنواعها تسلب اإلنسان رشده و تؤدي به إىل املهالك املخدراتاخلمر من التحرمي ألنّ 

        كُلُّ شرابٍ أَسكَر فَهو : "صلَّى اُهللا علَيه وسلَم رسولا جاء على لسان الو هذا م

امركما )2("  ح ،لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسرٍ  : "أيضا قَالَ ركسكُلُّ مو امررٍ حكسكُلُّ م

 رم3(" خ(.

كلها حمرمة حترميا قطعيا قياسا على اخلمر ألنّ العلة واحدة تتمثّل  املخدراتفأنواع  و عليه،

  .إخل...يف السكر و ذهاب العقل و انتشار اآلفات االجتماعية

.8:  صاملرجع السابق، جرمية املخدرات يف ضوء القوانني و االتفاقيات الدولية، / األستاذ الدكتور نصر الدين مروك)1(

.235احلديث رقم ، البخاريصحيح )2(

.5903احلديث رقم ، مسند أمحد)3(
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فإنّ انتشارها دفعت بكثري من التشريعات إىل سن قانونا،  املخدراتكم هذه أما بالنسبة حل

18-04أصدر قانونا رقم قوانني ردعية للوقاية منها، و على رأسها املشرع اجلزائري الذي 

، يتعلق بالوقاية من 2004ديسمرب سنة  25املوافق  1425ذي القعدة عام  13املؤرخ يف 

1املخدرات و املؤثرات العقلية، و قمع االستعمال و االجتار غري املشروعني ما، إذ تنص املادة 

يهدف هذا القانون إىل الوقاية من املخدرات و قمع االستعمال و االجتار غري املشروعني : " منه

  ".ما 

القانونية اخلاصة مبحاربة املخدرات تبين من خالهلا أنها ال توقع  و باستقراء هذه النصوص

  .العقوبة مباشرة على املدمن و إمنا تأمر باختاذ تدابري وقائية قبل توقيع العقوبة اجلنائية

و تتمثل عملية الوقاية األولية و قبل أن يقع الطفل يف دوامة املخدرات، جبميع الوسائل 

، و ذلك بتنظيم برامج تتمحور )1(اإلعالم املرئية أو السمعية أو املكتوبة  كالتوعية بواسطة وسائل

و اآلثار املترتبة عنها معتمدة على دقة املعلومات و الوقائع احلقيقية من  املخدراتحول خماطر 

، مع طرح الوسائل )2(خالل احملاضرات و املؤمترات و الصحف و االت و اإلذاعة و التلفزيون 

  .لقضاء عليهاالكفيلة ل

.181: حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار اخلزرجي )1(

  املرجع السابـق،جرميـة املخدرات فـي ضوء القوانني و االتفاقيات الدوليـة، / األستاذ الدكتور نصر الدين مروك)2(

.626: ص      
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كما تتم الوقاية برعاية األسرة و السعي للمحافظة على ترابطها و متاسكها و توفري 

، حىت ينشأ األطفال يف جو من احلنان         )1(املقومات الالزمة حلمايتها من االيار و التفكك 

يلة    و الرعاية و احلماية من املؤثرات اخلارجية كأصدقاء السوء الذين هلم دور كبري يف نشر الرذ

  .و الفساد بني أوساط األطفال

و إىل جانب ذلك، دور املؤسسة التعليمية و باألخص املعلمني الذين أنيطت إليهم مهمة 

التعليم و التوجيه و اإلرشاد و التثقيف و توعية التالميذ بتضخيم مشكلة املخدرات، و اعتبارها 

بلهم، األمر الذي يستدعي اإلقالع عنها مشكلة دد التالميذ يف صحتهم و يف أخالقهم و يف مستق

  . منذ البداية

و لتحقيق ذلك، ينبغي إدراج موضوعات مكافحة املخدرات ضمن الربامج التعليمية، كما 

ينبغي أن يكون املعلمون على دراية كافية باملخدرات و بأضرارها حىت يستطيعون تقدمي احللول 

هيئات أخرى لكي يكون التكامل بني املدرسة و الناجعة للقضاء عليها، مع تكثيف اجلهود مع 

  .هذه اهليئات كاجلمعيات املهتمة بذلك

  : أماّ يف حالة إذا كان الطفل مدمنا فإنّ الوقاية تكون بإتباع عدة مراحل أمهها

  املرجع السابق، جرمية املخدرات فـي ضوء القوانني و االتفاقيـات الدوليـة، / األستاذ الدكتور نصر الدين مروك)1(

.543: ص       
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  إزالة آثار التسمم على املدمن: املرحلة األوىل

لقد أحسن املشرع صنعا عندما عاجل مشكل املخدرات بإتباع أوال التدابري الوقائية إلزالة 

18-04رقم من قانون 2و  1يف الفقرتني  6آثار التسمم على املدمن، و ذلك مبوجب املادة 

ال متارس الدعوى العمومية ضد األشخاص الذين امتثلوا إىل العالج الطيب : " السالف الذكر، بقوله

  .الذي وصف هلم إلزالة التسمم و تابعوه حىت ايته

املخدرات أو املؤثرات العقلية استعماال و ال جيوز أيضا متابعة األشخاص الذين استعملوا  

أو كانوا حتت املراقبة الطبية منذ حدوث  مزيل للتسممالج غري مشروع، إذ ثبت أم خضعوا لع

  ". الوقائع املنسوبة إليهم 

  :حالتني تضمنتيتضح من خالل هذه املادة، أنّ املشرع فرق بني 

إىل التدابري الوقائيـة            )1(الطفل املدمن الذي أخضع مبوجب أمر قضائي احلالة األوىل،

املؤثرات العقلية و واصل العالج و العالجية بغرض القضاء على ظاهرة اإلدمان على املخدرات و 

  .حىت الشفاء، فإنّ القاضي يصدر حكما بال وجه للمتابعة أو بالتسريح

  ن يأمر قاضي التحقيق أو قاضـي ميكن أ:" السالف الذكر إذ تنص علـى 18 – 04رقم قانون من  7حسب املادة )1(

  أدناه، لعالج مزيل للتسمم  12األحداث بإخضاع األشخاص املتهمني بارتكاب اجلنحـة املنصوص عليهـا يف املادة      

  مصحوب جبميع تدابري املراقبـة الطبيـة و إعادة التكييف املالئم حلالتهم، إذا ثبت بواسطـة خربة طبية  متخصصة،      

  يبقى األمر الـذي يوجب هـذا العالج نافذا، عند االقتضاء بعد انتهاء . حالتهم الصحية تستوجب عالجا طبيـا أنّ     

  ". التحقيق،  و حىت تقرر اجلهة القضائية املختصة خالف ذلك       
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املتعاطي للمخدرات قد جلأ  الطفلفإنها ختتلف عن األوىل يف كوا أنّ  ¡أما احلالة الثانية

إىل العالج من تلقاء نفسه قبل حتريك الدعوى العمومية، و بالتايل يستفيد من نفس احلكم فال 

  .ميكن متابعته قضائيا

أيضا أنّ املشرع اختار العالج قبل العقاب، أي استعمل أسلوب الترغيب يف  يالحظكما 

املؤثرات العقلية بصفة ائية، و مل يستعمل و  ظاهرة اإلدمان على املخدراتالعالج للقضاء على 

.)1(أسلوب التخويف من العقوبة الردعية إالّ بعد التأكّد من أنّ املدمن يأىب العالج 

لكن هذا العالج ينبغي أن يتم يف أحسن الظروف، مبعىن ينبغي أن يتخلص اجلسم من 

اليت  )2(ختفيف من آثار االنسحابالسموم، و أن يسعى الطبيب الذي يسهر على عالجه إىل 

  . تصاحبه أثناء العالج

خاصة و أنّ املدمن ال يستطيع التخلص من تأثري املخدرات إالّ بعد فترة زمنية طويلة 

  تتخللها عدة أعراض تترتب يف فترة االنسحاب، إذ يشعر بالتعب العام و اإلرهاق، و يكثر من 

.45: صاملرجع السابق، املخدرات و املؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسريية، / حلسني بن شيخ آث ملويا)1(

  أنه يشعر بالتعب العام و اإلرهاق، و يكثر من : تظهر على املدمن على املخدرات أثناء االنسحاب عدة أعراض منها)2(

  االنتحار قد تراوده، و حيدث له يج عضلي أو حركي، و الغثيان أو النوم، و يشعر باالكتئاب، إىل جانب أنّ فكرة      

  الدوخـة و القيء و الصداع و الكوابيس الليلية و القلق احلاد و الشديد، و قد يتوىف املريض إذا كانت احلالة شديدة      

  اجلنوح و أطفـال / مد العيسوىيراجع الدكتور عبـد الرمحن حم. و إذا مل يتلق العالج أو اإلسعافـات الضرورية      

  .125: اجلامعي، صاملرجع السابق، الشوارع،       
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النوم، و يشعر باالكتئاب، إىل جانب أنّ فكرة االنتحار قد تراوده، و حيدث له يج عضلي أو 

   حركي، و الغثيان أو الدوخة و القيء و الصداع و الكوابيس الليلية و القلق احلاد و الشديد،   

.)1(د يتوىف املريض إذا كانت احلالة شديدة و إذا مل يتلق العالج أو اإلسعافات الضرورية و ق

يف مؤسسة متخصصة أو حتت إزالة آثار التسمم على الطفل املدمن و يكون العالج ب  

  مراقبة طبيب خمتص، مع التزام الطبيب املعاجل بإخبار القاضي الذي أمره بالعالج بصفة دوريـة

السالف الذكر، اليت جاء 18–04رقم قانون من  10على نتائج العالج، و ذلك حسب املادة 

جيري عالج إزالة التسمم املنصوص عليه يف املواد السابقة إما يف مؤسسة : " نصها على النحو التايل

  .متخصصة و إما خارجيا حتت مراقبة طبية

  .ائية بسري العالج و نتائجهيعلم الطبيب املعاجل بصفة دورية السلطة القض

     حتدد شروط سري العالج املذكور بقرار مشترك بني وزير الداخلية و اجلماعات احمللية 

  ".و وزير العدل حافظ األختام و الوزير املكلف بالصحة 

  تسليط العقوبة: املرحلة الثانية

  املؤثرات العقلية العالج طواعيـة، فإنه يتابع املخدرات أو إذا رفض الطفل املدمن على 

  .125: صاملرجع السابق، اجلنوح و أطفـال الشوارع، / الدكتور عبـد الرمحن حممد العيسوى)1(
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، و هذا ما أشار )1(قضائيا على اعتبار توفر نية استهالكها غري  املشروعة أو حيازا غري  املشروعة 

السالف الذكر، اليت جاء نصها على النحو 18–04رقم قانون من  12إليه املشرع يف املادة 

دج أو 50.000دج إىل  5000يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني و بغرامة من : " التايل

بإحدى هاتني العقوبتني، كل شخص يستهلك أو حيوز من أجل االستهالك الشخصي خمدرات أو 

  ".مؤثرات عقلية بصفة غري مشروعة 

دد املشرع من العقوبة إذا كان اجلانح قد سلّم خمدرا أو عرضه على شخص آخر كما ش

لتفحصه أو شرائه منه أو استهالكه الشخصي، باحلبس من سنتني إىل عشر سنوات و بغرامة من 

 دج، و ضاعف العقوبة بالنظر إىل صفة الشخص الذي سلّمت له 500.000دج إىل  100.000

لية، كالقاصر أو معوق أو شخص يعاجل بسبب إدمانه، ألن القاصر غري املؤثرات العقاملخدرات أو 

  .قادر على محاية  نفسه من  االنزالق يف املخدرات، و ألنّ املعوق يستغل لضعفه العقلي و احلركي

أما الشخص الذي هو حتت العالج فتكون قابليته لتناول املخدرات أكثر من إقدامه على 

فـي كل هؤالء و تعترب محاية الضعف د مـن تسليط العقوبة لتوافر نقاط العالج، هلذا املشرع شد

حسنة من املشرع، و مل يقتصر املشرع على صفة الشخص فحسب، و إمنا على مكان التسليم أو 

  العرض، نظرا لسهولـة ارتكاب جرمية املخدرات  فيهـا، كاملدارس و املستشفيات    

  االستهالك أو احليازة لغرض مشروع كاستهالكهـا للعالج الشخصـي مبوجب وصفة طبيـة، أوألنـه إذا كان )1(

  حيازا  مبصلحـة استشفائية أين يقدم الطبيب دواء من املؤثرات العقلية للمريض ملعاجلته، فال يعترب هـذا التصرف        

  .جرمية        



317

السالف الذكر، اليت 18–04رقم قانون من  13و اإلدارات، و هذا حسب ما جاء يف  املادة 

يعاقب باحلبس من سنتني إىل عشر سنوات و بغرامة من : " جاء نصها على النحو التايل

دج، كل من يسلم أو يعرض بطريقة غري مشروعة خمدرات أو  500.000دج إىل  100.000

  .مؤثرات عقلية على الغري دف االستعمال الشخصي

عقوبة إذا متّ تسليم أو عرض املخدرات أو مؤثرات عقلية حسب يضاعف احلد األقصى لل 

الشروط احملددة يف الفقرة السابقة، على قاصر أو معوق أو شخص يعاجل بسبب إدمانه، أو يف 

  ".مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية 

فل من أخطار املخدرات أو املؤثرات العقلية إالّ و صفوة القول، أنه ال ميكن محاية الط

باختاذ مجيع التدابري املناسبة التشريعية و اإلدارية و االجتماعية و التربوية، و كذلك بتضافر اجلهود 

  .على كافة هذه املستويات و بالتعاون فيما بينهم

كما فينبغي أن تظهر الدولة دورها بشكل كبري يف إنشاء املزيد من مصحات االستشفائية  

اخلاصة بعالج اإلدمان، و أن تساهم يف دعم و إنشاء عيادات تابعة للمدرسة اخلاصة بعالج 

  .  التالميذ الذين تعاطوا املخدرات يف سن مبكرة

احترام ثالث أمور هي جمانية العالج، السرية إضافة إىل التزام اهليئة العالجية اجتاه املدمن ب

يف العالج،  و مراعاة إرادة املدمن و مدى إقدامه على العالج عن طواعية و دون ضغوط، ألنّ 

.هذه األمور من شأا اإلسهام يف إقالع الطفل عن املخدرات و التخلص منها ائيا

ة من كل اكتسبه يف مراحل لكي يتمكن من االندماج يف اتمع من جديد و االستفاد 

  .إخل... منوه من أخالق و علم وثقافة و خربة 
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  اخلامتـة

  :استخلصت من خالل الدراسة السابقة ما يلي

صدق على االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفل أنّ املشرع اجلزائري قد رغم  :أوال

كاتفاقية حقوق الطفل، إالّ أنها ال تعترب املرجع الوحيد حلقوق الطفل لعدم معاجلتها لكثري من 

احلقوق كحق الطفل يف أن تكون له أم صاحلة و حرمة إجناب األطفال خارج العالقة الزوجية     

و مطالبتها باملساواة بني الطفل الشرعي و الطفل غري  و حقوق الطفل اليتيم، و حقوق اجلنني،

بالدرجة األوىل على ما قررته الشريعة اإلسالمية من املشرع اجلزائري الشرعي، و هلذا اعتمد 

حقوق اليت تعترب حقوقا عاملية لكوا حقوق مقررة و معترف ا جلميع األطفال املسلمني كانوا أو 

ا يتأكّد يف الكثري من النصوص القانونية على مدى تأثّر املشرع غري مسلمني، و هذا بالفعل م

اجلزائري بالشريعة اإلسالمية و ما يظهر أيضا من خالل التحفظات اليت أبداها عند تصديقه على 

االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفل نظرا لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية كنظام التبني 

  .ونااملمنوع شرعا و قان

تعترب البصمة الوراثية الوسيلة العلمية األجنح حلل الكثري من املشاكل العالقة بإثبات : ثانيا

النسب أو نفيه، إالّ أنه ينبغي أن ال تستعمل يف من استقر نسبه، حىت ال تفتح الباب لكل زوج 

زوجني  للمطالبة بإجرائها تفاديا للخالفات اليت قد تترتب على تذبذب الثقة و كثرة الشكوك بني ال

  . و زعزعة االستقرار النفسي للطفل

رغم وجود قوانني تنادي باالهتمام بشرحية األطفال يف الكثري من ااالت إالّ أنه يف  :ثالثا

أرض الواقع نرى أطفاال مشردين، أطفاال مهمشني و منسيني، أطفاال يعانون من قسوة احلياة فال 

مشاعرهم و معانام، فأصبحوا منحرفني، لتولّد يف  يوجد من يأبه هلم، و ال يوجد من يتفّهم

  .نفوسهم الكراهية و احلقد و االنتقام من اتمع و الدولة
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إنّ نظام الكفالة يعترب بديال لنظام التبني، ألنه يسهم يف توفري الرعاية و احلماية  :رابعا

تلط األنساب، عكس التبني للطفل اليتيم و اللقيط، مع احتفاظ الطفل ويته و نسبه حىت ال خت

الذي  يدمج الطفل يف قيم و معتقدات و مبادئ تلك األسرة اليت تبنته فيتجرد من أصله و ثقافته 

و هويته و من كل ما مييز شخصيته، فيصبح كاملعدوم، و لرمبا يهان داخل تلك األسرة و ال 

سالمية و تبعها املشرع اجلزائري يعامل معاملة إبن الصلب، و هو األمر الذي رفضته الشريعة اإل

  . يف حترمي التبني و إجازة الكفالة

شرعت الشريعة اإلسالمية و تبعها يف ذلك املشرع اجلزائري احلقوق املدنية  :خامسا

و إن   للجنني كاملرياث و الوصية و النفقة و هو يف بطن أمه و ذلك باإلنفاق على أمه احلامل حىت 

  .ناكانت مطلقة طالقا بائ

فتيسري العلم العلم ال يقتصر على جانب دون اآلخر، و ليس له حدود و ال اية،  :سادسا

يتطلب جعل التعليم جماين و إلزامي على كل طفل توافرت فيه الشروط القانونية، كما يتطلب 

   وضع عقوبة ردعية على كل أب جيرب طفله على ترك املدرسة لاللتحاق بالعمل يف سن مبكرة، 

و من جانب آخر يفرض على الدولة تسهيل التعليم لكل طفل بتوفري كل الوسائل املتعلقة بالتعليم 

     االكتظاظ،من تقريب املدرسة من األحياء السكنية و اإلكثار من إنشاء املدارس للقضاء على 

له فتشجم هذا التعليم، الثقافة اليت تكمعلى  ع التلميذو توفري املراجع و الكتب املدرسية، و يدع

 اإلبداع و االبتكار و تنمي لديه املهارات، و لتحقيق ذلك ينبغي على الدولة توفري الكتب العامة

  .و إنشاء النوادي الثقافية و كل ما من شأنه يطور ثقافة الطفل و يزيد يف علمه

ض مع حرية الزوجني يف املوافقة على الزواج رغم إصابتهما بأمراض خطرية يتعار  :سابعا

مصلحة الطفل، ذلك أنه ال حيقق محاية قانونية لصحة الطفل، فكان على املشرع أن يضع استثناء 

على القاعدة املتعلقة بتوافر ركن الرضا يف الزواج و تقييده إذا ما تعارض مع مصلحة الطفل بأن 

  .مينع الزواج إذا كان أحد الزوجني مصابا مبرض خطري أو مميت
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إنّ عدم مساح املشرع للموثق أو ضابط احلالة املدنية برفض إبرام عقد الزواج إذا  :ثامنا

تبين من خالل الوثيقة الطبية إصابة أحد الزوجني أو كالمها مبرض خطري، مل حيقق محاية للطفل 

  . من الناحية الصحية، إذ قد تنتقل أعراض املرض إليه فتتهدد حياته و صحته بالزوال

األطفال من االحنراف و اآلفات االجتماعية ينبغي محايتهم من خماطر  حلماية: تاسعا

املخدرات و ذلك بتكثيف اجلهود املشتركة بني األسرة و السلطات املختصة، فاألسرة تقوم برقابة 

ابنها و متابعته باستمرار يف التحصيل الدراسي و معرفة أصدقائه و سلوكام، أما السلطات 

  .ة املخدرات و قمع االجتار ااملختصة فتقوم مبحارب

املخدرات مرحلة طبية حبتة، إذ يقدم  تعترب مرحلة إزالة آثار التسمم على مدمن: عاشرا

للطفل املدمن عالجا حىت يتخلّص اجلسم من مسوم املخدرات و يقوم بدوره الطبيعي، و هلذا 

فالطفل يعترب مريضا قبل أن يكون جاحنا، و ال يدان إالّ إذا رفض العالج و استمر يف تعاطي 

فتنتفي الدعوة العمومية و يطلق  ، أما إذا اختار طريق العالج طواعية حىت الشفاء،املخدرات

  .سراحه

من خالل حتليل احلقوق املدنية املتعلقة بالطفل اجلزائري وجدت أنّ معظم  :احلادية عشر

احلقوق اخلاصة به تقع على عاتق األسرة اليت تلتزم باحترامها و متكينه منها، و إن كان أحيانا 

احلال يف حق الطفل يف احلضانة و النفقة،    يتدخل املشرع بتنظيمها، تارة بصورة مباشرة كما هو

و تارة أخرى يشري إليها إشارة طفيفة كحق الطفل يف التربية احلسنة دون أن يبين األساليب 

  .  الناجعة هلذه التربية، و تارة أخرى يلتزم الصمت كما هو احلال يف حقه يف الرضاع
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  ترتيبا هجائيا قائمة املراجع املعتمد عليها يف هذا البحث مرتبة

  املراجع باللغـة العربيـة: أوال

  املراجـع العامـة –أ   

)الدكتور مفتاح حممد أقزمي(أقزمي -

احلماية القانونية للجنني بني الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  - 

.2004بدون طبعة،سنة 

)أمحدالدكتور أمحد حممد لطفي (أمحد -

التلقيح االصطناعي بني أقوال األطباء و آراء الفقهاء، دار الفكر العريب،  اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

2006.

)األستاذ الدكتور حممد كمال الدين إمام(إمام -

أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، دراسة تارخيية و تشريعية و قضائية، اجلزء الثاين، منشأة املعارف  - 

.2001اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 

الزواج و الطالق يف الفقه اإلسالمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، الطبعـة   -

.1996األوىل، سنة 

ابن قدامى-

.1983املغين، اجلزء األول، دار الكتاب العريب بريوت، لبنان، طبعة جديدة، سنة  - 

)األستاذ وسيم حسام الدين األمحد(األمحد -

محاية حقوق الطفل يف ضوء الشريعة اإلسالمية و االتفاقيات الدوليـة، منشورات احلليب احلقوقية  - 

.2009بريوت، بدون طبعة، سنة 

ة، حجيتها يف اإلثبات اجلنائي و النسب، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة البصمة الوراثي - 

.2010األوىل، سنة 

  )حممد السيد أرناؤوط(أرناؤوط   -

.1998اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، مكتبة مدبويل، القاهرة، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور موحند إسعاد(إسعاد -

القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين، القواعد املادية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون طبعة، سنة  - 

1989.



322

)حممد مجال أبو سنينة(أبو سنينة -

الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنة  - 

2005.

)الدكتور عبد  الواحد حممد الفار(الفار -

قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي و الشريعة اإلسالمية، دار النهصة العربية، القاهرة، بدون طبعة،  - 

.1991سنة 

حملات عن حقوق اإلنسان يف اإلسالمي، دار العلم / كتاب حقوق اإلنسان، الد الثاين يف مقال بعنوان - 

.1988وت، بدون طبعة،  سنة للماليني، بري

  )أبو زهرة حممد امـاإلم(أبو زهرة  -

  . ، بدون ذكر تاريخ الطبع، القاهرةدار الفكر العريب ،تنظيم اإلسالم للمجتمع  - 

)اهلييتنعمانالدكتور هادي(اهلييت -

األطفال، سلسلة كتب ثقافية تصدر عن الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مارس ثقافة - 

1988.

  )السالم بشري الدرويب الدكتور عبد( الدرويب-

ثقافة الطفل العريب، األبعاد املآزمية و اجلهود العربية، جملة الطفولة و التنمية، الس العريب للطفولة و  - 

.2001التنمية، العدد الرابع، الد األول، سنة 

)األستاذ الدكتور سهيل حسني الفتالوي(الفتالوي -

.2007حقوق اإلنسان، دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنة  - 

  )األستاذ عالل املنوار(املنوار  -

بدون طبعة،سنة ، تشغيل األطفال بني احلماية القانونية و إكراهات الواقع، مطبعة الصومعة، الرباط - 

2009.

  )الدكتور عبـد الفتاح أبو معال(أبو معال  -

عة األوىل، سنة أدب األطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم و تثقيفهم، دار الشروق، األردن، الطب - 

2005.

  )األستـاذ حممد  شوقي أمـني(أمـني  -

التشريع اإلسالمي لألحوال الشخصية و التكافل االجتماعي، املكتب املصري مسريكو، دون ذكر تاريخ  - 

  .الطبع
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  )الدكتور عبد السالم الدوييب(الدوييب  -

.1992حقوق الطفل و رعايته، الدار اجلماهريية، ليبيا، الطبعة األوىل، سنة  - 

)األستاذ علي الشيخ إبراهيم(املبارك -

محاية اجلنني يف الشريعة و القانون، دراسة مقارنة، املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية، بدون طبعة،  - 

.2009سنة 

)األستاذ  أمحد عبيد الكبيسي(الكبيسي -

األحوال الشخصية يف الفقه و القضاء، اجلزء األول، الزواج والطالق و آثارمها،مطبعة عصام، بغداد،  - 

.1977بدون طبعة، سنة 

  )األستاذ حممد حسني الذهيب(الذهيب -

الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بني مذاهب أهل السنة و مذاهب اجلعفرية، دون ذكر مكان الطبع، سنة  - 

1968.

)الدكتور بن شويخ الرشيد (الرشيد -

الوصية و املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، دراسة  مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار اخللدونية،  - 

.2008اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة 

  )األستاذ عبد احلكيم أمحد اخلزامي(اخلزامي -

.2004القاهرة، بدون طبعة، سنة املرجع الشامل يف حقوق الطفل، مكتبة ابن سينا،  - 

)الدكتور حسن اجلوخدار(اجلوخدار -

.1992قانون األحداث اجلاحنني، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنة  - 

)األستاذ إمساعيل امللحم ( امللحم -

.1994كيف نعتين بالطفل و أدبه، دار عالء الدين، دمشق، الطبعة األوىل، سنة  - 

)الدكتور حممد عبد السالم حممد شريف العامل(العامل -

و أسانيده الشرعية، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي،  1984سنة 15قانون الزواج و القانون، رقم  - 

.1990سنة 

)األستاذ الدكتور مسري عبد الوهاب أمحد(أمحد -

.2009عمان، الطبعة الثانية، سنة  أدب األطفال، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، دار املسرية، - 

)الدكتور جالل علي العدوى(العدوى -

.1996احلقـوق و غريها من املراكز القانونية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 
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)األستاذ الدكتور هاليل عبد اهللا أمحد(أمحد -

حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية و املواثيق الدولية و التشريعات الوطنية، دار الطالئع، القاهرة، الطبعة  - 

.2006األوىل، سنة 

)إبراهيم ياسني اخلطيب(اخلطيب -

.2001أثر وسائل األعالم على الطفل، الدار العلمية الدولية، عمان، الطبعة األوىل، سنة  - 

  )الدكتور عبد الرمحن حممد العيسوى (العيسوى -

.2011اجلنوح و أطفال الشوارع، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة  - 

)الدكتور ماجد راغب احللو (احللو  -

.2007سنة  قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون طبعة، -

)الدكتور عبد املنعم موسى إبراهيم (  إبراهيم-

.2007محاية املستهلك، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة  - 

)األستاذة لعسري العباسية(العباسية  -

.2006حقوق املرأة و الطفل يف القانون الدويل اإلنساين، دار اهلدى، اجلزائر، بدون طبعة، سنة  - 

)الشيخ خالـد عبد الرمحن العك(العك  -

.2005تربية األبناء و البنات يف ضوء الكتاب و السنة، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتورحسنني احملمـدي بوادي (بوادي-

حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  - 

.2005سنة 

)األستاذ غوثي بن ملحة(بن ملحة -

.2005قانون األسرة على ضوء الفقه و القضاء، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة  - 

)الدكتور بدران أبو العينني بدران(بدران -

الفقه املقارن لألحوال الشخصية، بني املذاهب األربعة السنية و املذهب اجلعفـري و القانون، اجلزء  - 

.1967األول، الزواج و الطالق، دار النهضـة العربية، بريوت، بدون طبعة، سنة 

)الدكتور الشافعي حممد بشري(بشري -

ن، مصادره و تطبيقاته الوطنية و الدولية، منشأة املعارف، األسكندرية، بدون طبعة، قانون حقوق االنسا - 

.2008سنة 

)الدكتور علي حممد جعفر ( جعفر -
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محاية األحداث املخالفني للقانون و املعرضني خلطر االحنراف، دراسة مقارنة، املؤسسة اجلامعية  - 

.2004للدراسات، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

)الدكتور أمحد فراج حسني(حسني -

أحكام األسرة يف اإلسالم، الطالق و حقوق األوالد و نفقة األقارب، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 

.1998بدون طبعة، سنة 

  )الدكتور عبد املطلب عبد الرزاق محدان(محدان -

دار اجلامعـة اجلديدة، بدون طبعة، سنة   ه اإلسالمي،ـالفقاحلضانة و أثرها يف تنمية سلوك األطفال يف  - 

2008.

احلقوق املتعلقة بالطفل يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة -

2005.

)عبد ايد طعمـة حليب(حليب -

.2004التربية اإلسالمية لألوالد منهجا و هدفا و أسلوبا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، سنة  - 

)الدكتور منتصر سعيد محودة(محودة -

محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة،  - 

.2007سنة 

)ور حممد السيد حالوةالدكت(حالوة -

.2002تثقيف الطفل بني املكتبة و املتحف، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور صالح علـي علـي حسن(حسن -

التنظيم القانوين لتشغيل األطفال، دراسة مقارنـة بني االتفاقيات الدولية و العربية و تشريعات الدول  - 

.2008العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة 

)الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي(حجازي -

يف قانون الطفل املصري مقارنة بقانون املعاملة اجلنائية و االجتماعيـة لألطفال، دراسة متعمقـة  - 

.2003األحداث اإلمارايت، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة 

)الدكتور منتصر سعيد محـودة(محودة -

احنراف األحداث، دراسة فقهية  يف ضوء  علم  اإلجرام و العقاب و الشريعة اإلسالمية، دار الفكر  - 

.2008اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة 

)الدكتور عروبة جبار اخلزرجي(اخلزرجي -

.2009حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنة  - 

)الدكتور عمر السعيـد رمضان(رمضان -
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.1972دروس يف علـم اإلجرام، دار النهضة العربية، بريوت، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور حممد زرمان(زرمان -

.2002حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، دار اقرأ، سوريا، الطبعة األوىل، سنة  - 

)دانالدكتورة فاطمة شحاتة أمحد زي(زيدان -

.2007مركز الطفل يف القانون الدويل العام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

.2008تشريعات الطفولة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

)سعيد زياناألستاذ(زيان -

.2007ية، اجلزائر، بدون طبعة، سنة تربية الطفل بني النظري و التطبيقي، ديوان املطبوعات اجلامع - 

)الدكتور مهام حممد حممود زهران(زهران  -

.2005سنة بدون طبعة، تشريعات الطفولة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  - 

)الدكتـور عصام أنـور سليم(سليم -

.2001حقوق الطفل، املكتب اجلامعـي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  -    

.2008سنة بدون طبعة، حق اإلنسان يف العمل، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، -

)حممد وحيد الدين سوار(سوار -

دليل التمارين العملية يف املدخل للعلوم القانونية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، بدون  - 

.1993طبعة، سنة 

  )األستاذ فضيل سعد(سعد -

انون األسرة اجلزائري، يف الزواج و الطالق، اجلزء األول، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، شرح ق - 

.1986بدون طبعة، سنة 

الزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري، دار البحث، قسنطينـة،  اجلزائر، بدون طبعة، سنة -

1986.

)الدكتور حممد مسارة(مسارة -

ة، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة، عان أحكام و آثار الزوجي -

.2002أو األردن، الطبعة األوىل، سنة 

)الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة ( سالمة -

قانون محاية البيئة، دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقية، النشر العلمي و املطابع، الرياض،  - 

.1997الطبعة األوىل، سنة 

)زكي الدين شعبان(شعبان -
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.1998األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، منشورات اجلامعة الليبية، الطبعة الثالثة، سنة  - 

)عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين الدكتور(الشيشاين -

حقوق اإلنسان و حرياته األساسية يف النظام اإلسالمي و النظم املعاصرة، مطابع اجلمعية العلمية امللكية،  - 

.1980السعودية، الطبعة  األوىل، سنة 

)األستاذ حممد مصطفى شليب(شليب -

اهب السنية و املذهب اجلعفري القانون، دار أحكام األسرة يف اإلسالم دراسة مقارنـة بني فقه املذ - 

.1988النهضة العربية بريوت، سنة 

)األستاذ أمحد فضل شبلول(شبلول -

.2000تكنولوجيات أدب األطفال، دار الوفاء، األسكندرية، الطبعة األوىل، سنة  - 

)األستاذ حسن شحاتة(شحاتة -

.1994أدب الطفل العريب، دار املصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  - 

)الدكتور عبد الرمحن الصابوين(الصابوين -

شرح قانون األحوال الشخصية السوري، اجلزء الثاين، الطالق و آثاره، مطبعة جامعة دمشق، بدون  - 

.1983طبعة، سنة 

)الدكتور حممد علي الصابوين( الصابوين-

املواريث يف الشريعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب و السنة، دار الصابوين، القاهرة، الطبعة السادسة، سنة  - 

2001.

.1990صفوة التفاسري، اجلزء األول، و الثالث، شركة الشهاب، اجلزائر، الطبعة اخلامسة، سنة  - 

  )الدكتور عبد املنعم فرج صدة(صدة -

.1982مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بريوت، بدون طبعة، سنة  - 

)األستاذ عادل صادق(صادق -

، اموعة 1996لسنة  12و القانون رقم  1974لسنة  31جرائم و تشرد األطفال يف ظل القانون رقم  - 

.1997املتحدة للطباعة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 

)أمحد طهالدكتـور حممود (طه -

نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، الطبعة األوىل، سنة  ةاحلماية اجلنائية للطفل اين عليه، أكادميي - 

1999.

.2003اإلجناب بيـن التجرمي و املشروعية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 
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)األستاذ حممد طيبة(طيبة -

ية اجلزائرية و املركز القانوين ملتعدد اجلنسيات،دار هومة، اجلزائر،الطبعة الثانية،سنة اجلديد يف قانون اجلنس - 

2000.

)الدكتور أمحد رشاد طاحون(طاحون -

.1998حرية العقيدة يف الشريعة اإلسالمية، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة  - 

  )الدين عبد احلميداألستاذ حممد حمي (عبد احلميد -

األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية مع اإلشارة إىل ما يقابلها يف الشرائع األخرى، دار الكتاب  - 

.1984العريب، بدون طبعة، سنة 

)الدكتور رضا عبد احلليم(عبد احلميد -

النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة، دار " االستنساخ و تداعياته " احلماية القانونية للجني البشري  - 

.2001الطبعة الثانية، سنة 

  )بن عبيدة عبد احلفيظ(عبد احلفيظ  -

.2005اجلنسية و مركز األجانب يف الفقه و التشريع اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور واحد أمحد عالّم(عالّم -

.1999االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، دار الكتب املصرية، القاهرة، بدون طبعة، سنة  - 

)األستاذ فشار عطاء اهللا(عطاء اهللا -

.2008أحكام املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة  - 

  )الدكتور منصوري عبد احلق(عبد احلق -

ق الطفل األساسية يف ظل الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، دار قرطبة اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة حقو - 

2005.

)الدكتور فتحي عبد الرحيم عبد اهللا األستاذ(عبد اهللا -

.2001النظرية العامة للحق، منشأة املعارف اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

)لواناألستاذ الدكتور يوسف ع(علوان -

القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلقوق احملمية، اجلـزء الثاين، دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، سنة  - 

2007.

)الدكتور ثروت عبد احلميد ( عبد احلميد  -

- ث، وسائل احلماية منها، و مشكالت األضرار الصحية  الناشئة عـن الغذاء الفاسد أو امللو

.2007التعويض عنها، دار اجلامعة  اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 
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)الدكتور عمرو عيسى الفقي(الفقي -

قانون ( موسوعة قانون الطفل و االتفاقيات و املعاهدات و القوانني الصادرة بشأنه يف الدول العربيـة  - 

.2005، املكتب اجلامعـي احلديث، اإلسكندريـة، بدون طبعة، سنة )األحداث

)الدكتور حممد سيد فهمي(فهمي -

امعي احلديث، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، أطفال الشوارع، مأساة حضارية يف األلفية الثالثة، املكتب اجل - 

.2000سنة 

)األستاذ خليفة علي الكعيب(الكعيب -

البصمة الوراثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، دار النفائس، األردن الطبعة األوىل،  - 

.2006سنة 

)الدكتور عبد العزيز خميمر األستاذ(خميمر-

، دراسة مقارنة، جلنة التأليف و التعريب و النشر، القانون الدويلو  الشريعة  اإلسالميةحقوق الطفل بني  - 

.1997الطبعة األوىل، سنة جامعة الكويت، 

)الدكتور حممد عبد اجلواد حممد(حممد -

محاية األمومة و الطفولة يف املواثيق الدولية و الشريعة اإلسالمية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون  - 

.1991طبعة، سنة 

.1998عمالة األحداث يف الوطن العريب، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة -

)الدكتور علي مانع(مانع -

عوامل جنوح األحداث يف اجلزائر، دراسة ميدانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون طبعة، سنة  - 

1997.

)الدكتور حممود سليمان موسى(موسى -

قانون الطفولة اجلاحنة و املعاملة اجلنائيـة لألحداث، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

2006.

)ذ فهيم مصطفىاألستا(مصطفى -

.2005الطفل و أساسيات التفكري العلمي، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة  - 

)الدكتور عبد اهللا مفتاح(مفتاح -

قراءات يف حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و خمتارات مـن الدراسات و األحباث املتعلقة بالطفولة،  - 

.2006دون طبعة، سنة منشأة املعـارف، اإلسكندرية، ب

)حلسني بن شيخ آث ملويا ( ملويا -

.2010املخدرات و املؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسريية، دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة، سنة  - 
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)األستاذ الدكتور نصر الدين ( مروك -

.2010جرمية املخدرات يف ضوء القوانني و االتفاقيات الدولية، دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة، سنة   - 

  ) عبد الرمحن عبيد مصيقر  الدكتور (مصيقر -

تغذية الطفل يف اخلليج العريب، مضامينها االجتماعية و التربوية، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،  - 

.1990طبعة، سنة الكويت، بدون 

)مصطفى جمدي هرجة(هرجة -

احللول العلمية يف مشاكل احليازة و مسكن الزوجية، داراملطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية،بدون  - 

.1996طبعة،سنة 

)األستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هاليل(هاليل -

ر العلمي،الكويت، بدون طبعة، سنة البصمة الوراثية و عالئقها الشرعية،دراسة فقهية مقارنة، جملس النش - 

2000.

)الدكتور حسن حممد هند(هند -

.2007النظام القانوين حلقوق الطفل، دار املكتبة القانونيـة، مصر، بدون طبعة، سنة  - 
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  املقاالت و الدراسات املتخصصة –ب 

)الدكتور حممد السعيد الدقاق(الدقاق -
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